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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-ulohong 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 pagtulon-an. Pangutan-a ang mga estudyante kon aduna 

bay mga pangutana o mga komentaryo sa ilang gitun-an. Iaplikar ang leksyon sa mga kinabu 

hi ug sa mga ministeryo sa inyong mga estudyante. 

 

Kinaugalingong eksamen: Balikan ang kinaugalingong eksamen sa mga estudyante nga na 

tapos. (Pahinumdom: Kon dili ninyo gusto nga ang mga estudyante adunay sumbanan sa mga 

tubag sa kinaugalingong eksamen, mahimong pilason ang mga panid sa tubag sa likod sa ma 

tag manwal.) 

 

Alang sa Dugang Pagtuon:  Mahimo nga buhaton kini nga mga proyekto sa usa ka grupo o 

sa indibiduwal nga basihan. 

 

Katapusang Eksaminasyon: Kon kamo nalista niini nga kurso para adunay grado, makada 

wat kamo ug katapusang eksaminasyon niini nga kurso. Sa pagtapos niini nga kurso, kina 

hanglan nga makompleto ninyo ang eksaminasyon ug ibalik kini alang sa grado ingon sa 

gisugo.    
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Modyul: Pagpahimutang 

Kurso:   Ang Ministeryo Sa Balaang Espiritu 

 

PASIUNA 
 

Atol sa usa sa iyang misyonaryong mga biyahe si Apostol Pablo nangutana sa usa ka grupo sa 

mga magtotoo mahitungod sa Balaan nga Espiritu. Siya nangutana kon sila nakadawat na ba 

sa Espiritu Santo sukad sila mitoo. Ang ilang tubag mao, "Kami wala kaayo makadungog kon 

aduna bay Espiritu Santo" (Buhat 19: 2). * Si Pablo mipakigbahin sa mensahe sa ministeryo 

sa Balaang Espiritu uban niini nga mga Kristohanon (Mga Buhat 19). Karon, ang mga magto 

too importante nga makasabot sa ministeryo sa Balaang Espiritu. Ang Dios misaad: 

 

 Ug kini mahitabo sa ulahi nga mga adlaw, nagaingon ang Dios, igabubo ko ang 

 akong Espiritu ibabaw sa tanang unod ... (Buhat 2:17) 

 

Ang kamatuoran nga ang Dios andam niini nga panahon sa pagbubu sa iyang Espiritu diha sa 

ibabaw kanato naghimo niini nga pagtuon nga importante. Kita kinahanglan gayud nga maka 

sabot sa ministeryo sa Balaang Espiritu aron mahimong kabahin niining espesyal nga pagpa 

dayag sa gahum sa Dios. Ang pagtuon sa Balaang Espiritu maoy usa sa dagko nga mga doktri 

na sa Biblia. Ang usa ka doktrina mao ang tanan nga mga pagtulon-an nga may kalabutan sa 

usa ka partikular nga hilisgutan. Si Pablo miingon: 

 

 ... Magkugi ka sa pagbasa, sa pagtambag, sa pagtudlo.  (1 Timoteo 4:13) 

 

Dili pinaagi sa natural nga mga gahum sa tawo nga nagapamuhat ang Dios sa atong kalibu 

tan. Kini pinaagi sa ministeryo sa Balaang Espiritu: 

 

 Dili pinaagi sa kusog, ni pinaagi sa gahum, kondili pinaagi sa akong Espiritu mi 

 ingon si Jehova. (Zacarias 4: 6) 

 

Kini nga kurso nagasusi sa kinaiyahan ug personalidad sa Balaang Espiritu. Kini naghisgot sa 

mga titulo nga gihatag sa Balaang Espiritu ug simbolo nga nagrepresentar kaniya. Ang duha 

nagpadayag ug daghan mahitungod sa iyang pangalagad. Ang mga katuyoan, mga gasa, ug 

ang bunga sa Balaang Espiritu gisusi nga detalyado. Ang praktikal nga mga sumbanan giha 

tag alang sa pagsinati sa bautismo sa Balaang Espiritu, pag-ila sa espirituhanon nga mga gasa, 

ug sa pagpalambo sa bunga sa Balaang Espiritu. 

 

 

 

 

 

____________________ 

* Ang termino nga "Balaang Espiritu" nga gigamit diha sa Biblia nagtumong sa Espiritu Santo. Siya gitawag sa 

bisan hain sa Espiritu Santo o sa Balaang Espiritu. 
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MGA TUMONG SA KURSO 
 

 

Sa pagkahuman niini nga kurso kamo makahimo sa: 

 

 •   Paghulagway sa personalidad sa Balaang Espiritu. 

 •   Paglista sa nagkalain-laing mga ngalan ug mga titulo sa Balaang Espiritu. 

 •   Pag-ila sa simbolo nga nagrepresentar sa Balaang Espiritu. 

 •   Paghulagway sa ministeryo sa Balaang Espiritu. 

 •   Pagpasabot kon unsaon pagdawat ang bautismo sa Espiritu Santo. 

 •   Pagdawat sa bautismo sa Balaang Espiritu. 

 •   Paglista ug pagpaila sa mga gasa sa Espiritu. 

 •   Pag-ila sa inyong espirituhanon nga gasa (mga). 

 •   Pag-ila sa bunga sa Espiritu. 

 •   Pag-ila sa mga buhat sa unod. 

 •   Pagpalambo sa bunga sa Balaang Espiritu diha sa inyong kinabuhi. 
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KAPITULO 1 
 

PAGPAILA SA BALAANG ESPIRITU 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

     •    Pag-ila sa Balaang Espiritu ingon nga kabahin sa Trinidad sa Dios. 

     •    Paglista sa kinaiya sa personalidad sa Balaang Espiritu. 

     •    Pagpasabot sa kinaiyahan sa Balaang Espiritu. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Ug si Jesus, sa dihang siya gibautismohan, mihaw-as gilayon gikan sa tubig; 

 ug, ania karon, ang mga langit nabuksan ngadto kaniya, ug iyang nakita ang 

 Espiritu sa Dios nga mikunsad sama sa usa ka salampati, ug mianha sa ibabaw  

 kaniya; 

 

 Ug ania karon usa ka tingog gikan sa langit, nga nagaingon: Kini mao ang akong 

 Anak nga hinigugma, nga kaniya ako adunay kalipay. (Mateo 3: 16-17) 

 

PASIUNA 
 

Kini nga kapitulo nagpaila sa Espiritu Santo. Kini nagpatin-aw sa iyang posisyon diha sa 

Trinidad sa Dios, naghisgot sa iyang kinaiya, ug nagpasidaan bahin sa iyang sensitibo nga 

kinaiyahan. Sama sa nahisgotan na, ang titulo nga "Balaang Espiritu" gigamit sa pag-ila sa 

Espiritu Santo. Ang personal nga pronombre nga "Siya "gigamit usab, ingon nga ang Balaan 

nga Espiritu usa sa tulo ka mga persona sa Trinidad sa Dios. 

 

Si Jesus misulti sa Balaang Espiritu ingon nga"Siya". Si Jesus miingon:  

 

 -Siya mosulti mahitungod kanako.   Juan 15:26 

 -Ako mopadala kaniya nganha kaninyo.  Juan 16: 7 

 -Siya magahimaya kanako.    Juan 16:14 

 -Siya dili magasulti sa iyang kaugalingon.  Juan 16:13 
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ANG TULO KA PERSONA NGA KINAIYAHAN SA DIOS 

Adunay daghan nga pagsimba sa mga dios sa tibook kalibutan, apan adunay usa lamang ka 

matuod nga Dios. Ang Balaan nga Biblia naundan sa istorya niining matuod nga Dios. Ang 

Biblia mao ang Pulong sa Dios nga nagpadayag sa iyang espesyal nga plano alang sa tanang 

katawhan. 

 

Usa sa mga butang nga gipadayag sa Biblia mao nga ang Dios adunay tulo ka persona nga 

kinaiyahan. Kini nagpasabot nga ang iyang personalidad gipadayag sa tulo ka lain-laing mga 

porma. Siya tulo ka mga persona, apan usa ka Dios. Ang Balaan nga Espiritu kabahin sa tulo 

ka persona nga kinaiyahan sa Dios nga naglangkob sa Amahan, sa Anak nga si Jesu- Kristo, 

ug sa Espiritu Santo. Ang tulo ka mga personalidad nagkahiusa ingon nga usa sa pagka Dios. 

 

Ang matag bahin sa Trinidad ... ang Amahan, Anak nga si Jesukristo, ug ang Espiritu Santo 

... adunay espesyal nga gimbuhaton alang sa katawhan. Kini nga kurso nagtagad mahitungod 

sa pangalagad ug katuyoan sa Balaang Espiritu* 

 

DIOS, ANG BALAANG ESPIRITU 

 

Ang Balaan nga Espiritu gitawag nga Dios: 

 

 Apan miingon si Pedro: Ananias, nganong gipuno ni satanas ang imong 

 kasingkasing, aron magbakak ka sa Espiritu Santo… 

 

  ... Ikaw wala magbakak sa mga tawo, apan sa Dios. (Buhat 5: 3-4) 

 

Tungod kay siya gitawag nga Dios, ang Balaan nga Espiritu katumbas sa Dios nga Amahan 

ug ni Jesukristo nga Anak. Ang Sag-ulohong Bersikulo niini nga kapitulo nagpadayag sa tin-

aw sa tulo ka persona nga kinaiyahan sa Dios. Si Jesus nga gibautismohan, ang Espiritu Santo 

nga mikunsad diha kaniya, ug ang Dios nga namulong: 

 

 Ug si Jesus, sa dihang siya gibautismohan, mihaw-as gilayon gikan sa tubig; 

 ug, ania karon, ang mga langit nabuksan ngadto kaniya, ug iyang nakita ang 

 Espiritu sa Dios nga mikunsad sama sa usa ka salampati, ug mianha sa ibabaw  

 kaniya; 

 

 Ug ania karon usa ka tingog gikan sa langit, nga nagaingon: Kini mao ang akong 

 Anak nga hinigugma, nga kaniya ako adunay kalipay. (Mateo 3: 16-17) 

 

Sa wala pa mobalik sa langit human sa iyang pangalagad dinhi sa yuta, si Jesus naghisgot sa 

Espiritu Santo: 

 

 Apan sa diha nga ang Maglilipay moabot, nga akong ipadala kaninyo gikan sa 

 Amahan, ang Espiritu sa kamatuoran, nga gikan sa Amahan, siya mohatag ug 

 pagpamatuod kanako. (Juan 15:26) 

__________________ 
* Ang pagtuon sa Dios nga Amahan ug ni Jesukristo nga Anak gihatag nga linain sa Harvestime International 

Institute sa kurso nga nag-ulohang "Espirituhanong Mga Estratihiya."  Usa ka latid alang sa pagtuon sa Dios ug 

ni Jesus gihatag usab sa "Alang Sa Dugang Pagtuon” nga seksyon niini kapitulo. 
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Ang Apostol Pablo misulti sa trinidad nga kinaiyahan sa Balaang Espiritu: 

 

 Kay ang Kasugoan sa Espiritu sa kinabuhi diha kang Kristo Jesus maoy 

 naghimo kanako nga gawasnon gikan sa kasugoan sa sala ug sa kamatayon. 

 

 Kay unsa ang wala mahimo sa Kasugoan, tungod sa iyang pagkaluya pinaagi  

 sa unod, ang Dios nagpadala sa iyang kaugalingong Anak, diha sa dagway sa 

 unod nga makasasala, ug tungod sa sala, naghukom sa silot sa sala diha sa unod. 

 (Roma 8: 2-3) 

 

 Ang grasya ni Ginoong Jesu-Kristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang pagpakig-

 ambit sa Espiritu Santo, magauban kaninyong tanan.  

 (II Mga Taga Corinto 13:14) 

 

 Kay pinaagi kaniya [ang Anak] ang usag usa kanato may pultahan diha sa usa 

 ka Espiritu ngadto sa Amahan. (Efeso 2:18) 

 

Ang Apostol nga si Pedro usab misulti sa trinidad nga kinaiyahan sa Dios: 

 

 Kong kamo gipasipalahan tungod sa ngalan ni Kristo, mga bulahan kamo;  

 kay ang Espiritu sa himaya ug sa Dios anaa sa ibabaw ninyo: sa ilang bahin  

 siya gipamulongan ug dautan, apan sa imong bahin siya pagahimayaon.   

 (I Pedro 4:14) 

 

Ang libro sa Mga Buhat usab nagmatuod sa trinidad nga kinaiyahan sa Dios: 

 

 Busa sa gibayaw siya sa tuong kamot sa Dios, ug sa nakadawat sa Amahan sa 

 saad sa Espiritu Santo, iyang gibubo kini, nga ginatan-aw ug ginapatalinghugan 

 ninyo karon. (Mga Buhat 2:33) 

 

Ang mosunod nga diyagrama nagpakita sa trinidad nga kinaiyahan sa Dios. Adunay tulo ka 

mga personalidad ... Dios ang Amahan, si Jesu-Kristo ang Anak, ug Balaang Espiritu ... apan 

sila usa ka Dios: 

 

 

 

 

 

 

 

              Balaang Espiritu  Anak 

 

 

 

          Amahan 
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KINAIYAHAN SA BALAANG ESPIRITU 

 

Ingon nga kabahin sa Trinidad sa Dios, ang Espiritu Santo adunay espesyal nga kinaiya 

han. Sa diha nga kita mosulti sa iyang kinaiyahan kita nagpasabot sa nag-unang mga hiyas 

nga naghulagway kaniya. Ang Biblia nagtudlo nga ang Espiritu Santo mao ang: 

 

ANAA SA TANANG DAPIT: 

 

Kini nagpasabot nga siya presente bisan asa: 

 

 Asa ba ako paingon gikan sa imong Espiritu? Kun asa ba ako mokalagiw gikan 

 sa imong presencia? (Salmo 139: 7) 

 

NAHIBALO SA TANAN: 

 

Kini nagpasabot nga siya nasayud sa tanang mga butang: 

 

 Apan ang Dios gipadayag nganhi kanato pinaagi sa iyang Espiritu; kay ang 

 Espiritu nagasusi sa tanan nga mga butang, bisan pa sa halalum nga mga  

 butang sa Dios. 

 

 Kay kinsa ba ang nasayud sa mga butang sa tawo, gawas sa espiritu sa tawo, nga 

 anaa kaniya? Ingon man usab niini ang mga butang sa Dios walay tawo nga nasa

 yud, apan ang Espiritu sa Dios. (I Mga Taga Corinto 2: 10-11) 

 

MAKAGAGAHUM SA TANAN: 

 

Kini nagpasabot nga ang Espiritu Santo mao ang gamhanan sa tanan: 

 

 Ang Dios nagsulti sa makausa; Nakaduha ako makadungog niini; nga ang 

 gahum iya man sa Dios. (Salmo 62:11) 

 

 Apan kamo makadawat ug gahum sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad 

 kaninyo ... (Buhat 1: 8) 

 

MAHANGTURON: 

 

Kini nagpasabot nga siya walay katapusan. Siya walay sinugdanan ug walay katapusan: 

 

 Dili ba labaw pa gayud ang dugo ni Kristo, nga pinaagi sa Espiritu nga walay 

 katapusan naghalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios, sa 

 paghinlo sa inyong kaisipan gikan sa patay nga mga buhat sa pag-alagad sa Dios 

 nga buhi? (Hebreohanon 9:14) 
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Ang walay katapusan nga kinaiyahan sa Balaang Espiritu mahimong ihulagway sa usa ka 

lingin. Ang lingin walay sinugdanan o katapusan nga mga puntos, apan kini naglungtad: 

 

 

 

 

 

Ang Mahangturong Kinaiyahan sa Balaan nga Espiritu 

 

 

 

ANG PERSONALIDAD SA BALAANG ESPIRITU 

 

Ang Balaan nga Espiritu kabahin sa trinidad nga kinaiyahan sa Dios, apan ang Espiritu Santo 

usab adunay indiduwal nga personalidad. Ang Biblia nagpadayag nga ang Balaang Espiritu... 

 

ADUNAY PANGHUNAHUNA: 

 

 Ug siya nga nagasusi sa mga kasingkasing, nakaila sa hunahuna sa Espiritu... 

 (Roma 8:27) 

 

NAKASUSI SA TAWHANONG HUNAHUNA: 

 

 Apan ang Dios gipadayag nganhi kanato pinaagi sa iyang Espiritu; kay ang 

 Espiritu nagasusi sa tanan nga mga butang, bisan pa sa halalum nga mga  

 butang sa Dios.  (I Mga Taga Corinto 2:10) 

 

ADUNAY KABUBUT-ON: 

 

 Apan kining tanan nga mga butang ginabuhat sa usa ug sa mao ra nga Espiritu, 

 nga ginapanghatag niya sa tagsatagsa sumala sa iyang kabubut-on. 

  (I Mga Taga Corinto 12:11) 

 

Ang kabubut-on sa Balaang Espiritu naggiya sa mga magtotoo sa pagdumili sa pipila ka mga 

lihok: 

 

 Ug sa paglatas nila sa kayutaan sa Frigia ug sa Galacia, ug sa gidid-an sila  sa 

 Espiritu Santo sa pagmantala sa pulong didto sa Asia, 

 

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

 sila tugoti sa Espiritu. (Mga Buhat 16: 6-7) 

 

Ang kabubut-on sa Balaang Espiritu naggiya usab sa mga magtotoo pinaagi sa paghatag ug 

pagtugot: 
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 Ug gilayon sa hingkit-an niya ang panan-awon, gipaninguha namo ang pag-

 adto sa Macedonia, kay gisabot namo nga gitawag kami sa Dios aron igaman 

 tala namo ang Maayong Balita ngadto kanila. (Buhat 16:10) 

 

MISULTI: 

 

Siya misulti kang Felipe: 

 

 Ug ang Espiritu miingon kang Felipe: Dumuol ka ug kumuyog ka niana nga 

 calesa. (Buhat 8:29) 

 

Siya misulti kang Pedro: 

 

 Samtang si Pedro namalandong sa panan-awon, ang Espiritu miingon kaniya: 

 Ania karon, tulo ka mga tawo nagapangita kanimo. (Buhat 10:19) 

 

Siya misulti ngadto sa mga anciano sa ciudad sa Antioquia: 

 

 Samtang sila nag-alagad sa Ginoo, ug nagpuasa, ang Balaang Espiritu miingon 

 kanila, igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buluhaton nga niini gita 

 wag ko sila. (Buhat 13: 2) 

 

Ang Pinadayag kapitulo 2 ug 3 nagrekord sa daghang mga mensahe nga gisulti pinaagi sa 

Balaan nga Espiritu ngadto sa pito ka mga simbahan sa Asia. 

 

NAHIGUGMA: 

 

 Karon ginapangamuyo ko kaninyo, mga igsoon, pinaagi sa atong Ginoong Jesu- 

 Kristo, ug alang sa gugma sa Espiritu, nga magpanlimbasug kamo sa tingob 

 uban kanako sa inyong mga pag-ampo sa Dios alang kanako. (Roma 15:30) 

 

NANGAMUYO: 

 

Usa sa mga kinaiya sa Balaang Espiritu mao nga siya tigpataliwala. Kini nagpasabot nga siya 

nag-ampo ngadto sa Dios alang sa uban: 

 

 Ug sa maong pagkaagi ang Espiritu nagatabang usab sa atong mga kaluyahon; 

 kay kita dili mahibalo nga moampo ingon sa atong gikinahanglan; apan ang  

 Espiritu sa iyang kaugalingon nangamuyo alang kanato uban sa pag-agulo nga 

 dili arang malitok sa pulong [masulti]. (Roma 8:26) 
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PAGKASENSITIBO SA BALAANG ESPIRITU 

 

Ang Balaan nga Espiritu adunay sensitibo nga kinaiya. Kini nagpasabot nga siya adunay mga 

pagbati nga maapektohan sa mga lihok sa tawo. Tungod sa sensitibo nga kinaiya sa Balaang 

Espiritu, ang Biblia nagpasidaan nga kamo kinahanglan dili: 

 

MOBAKAK SA BALAANG ESPIRITU: 

 

 Apan miingon si Pedro: Ananias, nganong gipuno ni satanas ang imong kasing-

 kasing, aron magbakak ka sa Espiritu Santo, ug magtago ka sa bahin sa bili sa 

 yuta? 

 

 ... Ikaw wala namakak sa mga tawo, kondili sa Dios. (Buhat 5: 3-4) 

 

MOSUKOL SA ESPIRITU: 

 

Ang Balaan nga Espiritu adunay piho nga mga ministeryo alang sa mga magtotoo nga paga 

hisgotan sa Kapitulo 3 niini nga kurso. Ang pagsukol sa Espiritu Santo mao ang dili pagsu 

nod kaniya sa diha nga siya misulay sa pag-alagad diha sa inyong kinabuhi: 

 

 Kamong mga tikig ug liog ug mga walay sirkunsisyon sa kasingkasing ug sa mga 

 igdulungog, kamo sa kanunay nagasukol sa Espiritu Santo: sama sa gibuhat sa 

 inyong mga ginikanan, mao usab ang gibuhat ninyo. (Buhat 7:51) 

 

MOPALONG SA ESPIRITU: 

 

Kamo mopalong sa Espiritu Santo sa diha nga kamo modumili sa pagbuhat ko unsa ang gipa 

buhat sa Espiritu Santo kaninyo. Ang pulong "palong" gigamit sa ubang mga teksto sa Biblia 

sa paghisgot sa pagpalong sa kalayo. Sa diha nga kamo mopalong sa Espiritu Santo, kini mi 

paundang sa dagan sa iyang gahum sa sulod ninyo. Kini sama sa pagsablig ug tubig sa kala 

yo. Ang Biblia nagpasidaan: 

 

 Dili ninyo pagpalungon ang Espiritu. (I Mga Taga Tesalonica 5:19) 

 

MOPASUBO SA ESPIRITU: 

 

Ang pagpalong sa Espiritu Santo mao ang dili pagbuhat kon unsa ang gipabuhat sa Espiritu. 

Ang pagpasubo sa Balaang Espiritu mao ang paghimo sa usa ka butang nga ang Espiritu 

Santo nagDILI kanato sa pagbuhat. Ang nasud sa Israel nagpasubo sa Espiritu Santo: 

 

 Unsang pagkasubsob nga sila misukol kaniya didto sa kamingawan, ug mingpa 

 subo kaniya didto sa kamingawan! (Salmo 78:40) 

 

Ang Biblia nagpasidaan: 

 

 

 

 

 

12 



 Ug ayaw ninyo pagpasub-a ang Espiritu Santo sa Dios, diin kamo gipatikan 

 ngadto sa adlaw sa pagtubos. (Efeso 4:30) 

 

MOINSULTO SA ESPIRITU: 

 

Kamo mo-insulto sa Balaan nga Espiritu pinaagi sa pagbalik ngadto sa sala human kamo na 

kasinati sa kapasayloan pinaagi sa dugo ni Jesu-Kristo: 

 

 Daw unsa ka labing mabug-at nga silot, hunahunaa ninyo, ang angay  isilot niad 

 tong nakayatak sa Anak sa Dios, ug nagapakawalay bili sa dugo sa pakigsaad, 

 nga nagbalaan kaniya, ug nakapanamastamas sa Espiritu sa grasya?  

 (Hebreohanon 10:29) 

 

 Kay bahin niadtong mga tawo nga sa makausa nalamdagan na unta, nga naka 

 tilaw na sa langitnong mga gasa, ug nahimong mga umalambit sa Espiritu Santo, 

 

 Ug nakatagamtam na sa pagkamaayo sa pulong sa Dios, ug sa mga gahum sa 

 kapanahonan nga umaabot. 

 

 Ug unya managpanibog sila, dili na gayud mahimo ang pagpabalik pa kanila 

 ngadto sa paghinulsol; sanglit gituyoan man nila ang paglansang pag-usab sa 

 Anak sa Dios, ug ilang gipakaulawan siya sa dayag. (Hebreohanon 6: 4-6) 

 

MOPASIPALA SA ESPIRITU: 

 

 Busa ako nag-ingon kaninyo, ang tanan nga matang sa sala ug pasipala pagapa

 sayloon ngadto sa mga tawo: apan ang pasipala batok sa Espiritu Santo dili ma 

 pasaylo ngadto sa mga tawo. 

 

 Ug bisan kinsa nga magapamulong sa usa ka pulong batok sa Anak sa tawo, 

 arang siya nga mapasaylo; apan bisan kinsa nga magapamulong batok sa Espi

 ritu Santo, dili siya arang mapasaylo, bisan niining panahona sa kalibutan ni sa 

 kalibutan nga moabot. (Mateo 12: 31-32) 

 

Ang sala sa pagpasipala batok sa Espiritu Santo gitawag nga "dili mapasaylong sala" tungod 

kay sumala niini nga tudling kini usa ka sala nga walay kapasayloan. Ang pagpasipala nagpa 

sabot sa pagsulti ug mapang-abuso nga mga pulong nga nagsalikway sa gahum sa Espiritu 

Santo ingon nga iya sa Dios ug nag-angkon nga kini iya ni Satanas. Kon ang usa ka tawo 

hingpit nga mosalikway sa gahum sa Espiritu Santo nan siya dili gayud maluwas tungod kay 

ang Espiritu Santo mao ang nagpaduol sa makasasala nga mga tawo ngadto kang Jesu-Kristo. 

 

Ang Balaan nga Espiritu namuhat ug daghang makitang pagpamatuod nga mga ilhanan sa 

gahum sa Dios. Si Jesus nag-ingon nga kon ang usa ka tawo dili modawat niini nga mga mi 

lagro ingon nga pamatuod sa kamatuoran sa Ebanghelyo, nan, unsa ang posible nga makapa 

dani kanila sa pagtoo? 
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MOSAKIT SA BALAANG ESPIRITU: 
 

Ang pagsakit sa Balaan nga Espiritu nagpasabot sa makapalagot, makapasungot, makapaha 

git, o makapakasuko. Ang Balaan nga Espiritu masakit sa pagkamasupilon ug sa pagkawalay 

pagtoo sa mga katawhan. Ang Propeta Isaias nagtala kon unsa ang nahitabo sa katawhan sa 

Dios, ang Israel, sa diha nga sila misakit sa Espiritu Santo: 

 

 Apan sila nanukol, ug nagpaguol sa iyang balaan nga Espiritu: tungod niini 

 siya nahimo nga ilang kaaway, ug siya nakig-away batok kanila. (Isaias 63:10) 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

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

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Ang Balaan nga Espiritu kabahin sa trinidad nga kinaiyahan sa Dios nga naglangkob 

sa Dios nga ________, Dios nga _______, ug sa Dios nga ________    ________. 

 

3. Ilista ang unom ka mga kinaiya sa personalidad sa Espiritu Santo nga gihisgotan niini 

nga kapitulo: 

 __________   __________   __________   __________   __________   __________ 

 

4. Unsay gipasabot sa diha nga kita moingon nga ang Espiritu Santo adunay "usa ka 

sensitibo nga kinaiya"? 

 _____________________________________________________________________ 

 

5. Tungod kay ang Espiritu Santo adunay sensitibo nga kinaiya, ang Biblia nagpasidaan 

nga kamo kinahanglan nga dili: 

 

 _________sa  Espiritu Santo  ___________sa Espiritu __________sa Espiritu. 

 _________sa Espiritu.  ___________sa Espiritu. __________sa Espiritu. 

 _________sa  Espiritu. 

 

6. Basaha ang mga pulong sa unang listahan ug ang kahulogan sa ikaduhang listahan.  

Isulat ang numero sa kahulogan sa atubangan sa pulong nga labing maayo nga nag 

hulagway. Ang una gibuhat ingon nga usa ka panig-ingnan. 

 

Ang Trinidad nga Kinaiyahan Sa Balaan nga Espiritu 

 

 Unang Listahan  Ikaduhang Listahan 
 

 __5__Katumbas  1. Kini nagpasabot nga siya mao ang gamhanan sa  

         tanan. 

 _____Anaa sa tanang dapit 2. Kini nagpasabot nga siya nasayud sa tanang mga  

         butang. 

 _____Nahibalo sa tanang  3. Kini nagpasabot nga siya presente sa tanang dapit. 

           butang  

 _____Makagagahum sa 4. Kini nagpasabot nga siya walay katapusan. 

           tanan 

 _____Mahangturon  5. Kini nagpasabot nga siya usa uban sa Amahan ug sa 

         Anak. 

 

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

 

15 



ALANG SA DUGANG PAGTUON 

 
Ang hilisgutan niini nga kurso mao ang Espiritu Santo nga maoy usa sa personalidad sa Tri 

nidad sa Dios. Ang mosunod nga latid motabang kaninyo sa pagtuon sa laing duha ka mga 

tawo sa Trinidad, Dios nga Amahan ug ang Anak nga si Jesukristo. 

 

ANG TULO KA PERSONA SA DIOS 

 

Ang Dios adunay tulo ka persona nga gilangkoban sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo: 

 

 -Ang Amahan nagpamatuod sa Anak:   Mateo 3:17 

 -Ang Anak nagpamatuod sa Amahan:   Juan 5: 19-20 

 -Ang Anak nagpamatuod sa Espiritu:    Juan 14:26 

 

DIOS AMAHAN 

 

Ang Dios mao ang Maglalalang sa tanang butang: Nehemias 9: 6 

 

MGA NGALAN SA DIOS: 

 

Ang pulong "Dios" [usa nga ginasimba] mao ang titulo sa mga tawo nga gigamit sa paghulag 

way sa Labing Gamhanan. Ang Biblia naghatag sa pipila ka laing mga ngalan alang sa Dios.  

Sa Biblia ang mga ngalan labaw pa kay sa usa ka pag-ila. Sila mao ang naghubit sa nagdala 

sa ngalan. Ang mga ngalan sa Dios naglakip sa: 

 

Jehova:  Nagpasabot nga Ginoo. Ang Biblia naglangkit niini uban sa laing mga 

   ngalan alang sa Dios: 

Jehova-Rapha:  "Ang Ginoo nga nag-ayo": Exodo 15:26 

Jehova-Nissi:  "Ang Ginoo nga atong bandila": Exodo 17: 8-15 

Jehova-Shalom: "Ang Ginoo nga atong kalinaw": Maghuhukom 6:24 

Jehova-Ra'ah:  "Ang Ginoo nga akong magbalantay": Salmo 23: 1 

Jehova-Tsidkenu: "Ang Ginoo nga atong pagkamatarung": Jeremias 23: 6 

Jehova-Jireh:  "Ang Ginoo nga naghatag": Genesis 22:14 

Jehova-Shammah: "Ang Ginoo mao ang didto": Ezequiel 48:35 

Elohim (Dios): Nga nagpasabot sa Dios; gigamit diin ang gahum sa paglalang sa Dios 

              gipasabot: 

Amahan:  Buhat 17:28; Juan 1: 12-13 

Adonai:  Nagpasabot sa Ginoo o Agalon: Exodo 23:17; Isaias 10: 16, 33 

El:   Kini sagad nga gigamit nga may kalangkit nga ubang pulong alang sa 

   Dios: 

El Shaddai:  "Ang Dios igo alang sa mga panginahanglan sa iyang mga katawhan": 

   Exodo 6: 3 

Elolam:  "Ang Dios nga walay katapusan": Genesis 21:33 

El Elyon:  "Labing Hataas nga Dios, labaw sa tanang uban nga mga dios":  

   Genesis 14: 18-20 
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Sa Hebreohanong pinulongan diin ang Daang Tugon gisulat, ang pulong "Yahweh" nag 

pasabot ug Dios. Kini nga pulong gilangkit sa laing mga pulong sa pagpadayag sa dugang 

nga kinaiya sa Dios. Ang Dios gitawag nga: 

 

-Yahweh Jireh:  "Ang Ginoo mohatag":   Genesis 22:14 

-Yahweh Nissi:  "Ang Ginoo mao ang akong bandila": Exodo 17:15 

-Yahweh Shalom:  "Ang Ginoo mao ang kalinaw":  Mga Maghuhu 

          kom 6:24 

-Yahweh Sabbaoth:  "Ang Ginoo sa mga panon":   I Samuel 1: 3 

-Yahweh Maccaddeshcem:  "Ang Ginoo nga imong Tigbalaan":  Exodo 31:13 

-Yahweh Roi:   "Ang Ginoo ... akong magbalantay":  Salmo 23: 1 

-Yahweh Tsidkenu:  "Ang Ginoo nga atong pagkamatarung": Jeremias 23: 6 

-Yahweh Shammah:  "Ang Ginoo mao ang didto":   Ezequiel 48:35 

-Yahweh Elohim sa Israel: "Ang Ginoo, ang Dios sa Israel":  Mga Maghuhu 

          kom 5: 3 

-Quadosh Israel:  "Ang Usa nga Balaan sa Israel":  Isaias 1: 4 

 

ASA ANG DIOS? 

 

Ang trono sa Dios anaa sa usa ka dapit nga gitawag ug langit, apan siya nagpuyo sa tibook 

nga uniberso usab. Ang Dios anaa sa bisan asa: II Cronicas 16: 9; Isaias 66: 1; Proverbio 15: 

3; Salmo 139: 7-8 

 

UNSA KA DAKO ANG DIOS? 

 

Ang Dios mas dako pa kay sa uniberso. Walay mga galamiton sa tawo nga makasukod 

kaniya: Isaias 40: 12, 15, 22 

 

MGA HIYAS SA DIOS: 
 

Ang mga hiyas nagpasabot sa kinaiya. Ang mga hiyas sa Dios gilista sa ubos. Ang Dios: 

 

Usa ka espiritu: Juan 4:24 

 

Walay kinutuban: [Dili sakop sa tawhanong limitasyon]: I Mga Hari 8:27; Exodo 15:18; 

Deuteronomio 33:27; Nehemias 9: 5; Salmo 90: 2; Jeremias 10:10; Pinadayag 4: 8-10 

 

Usa: Kini nagpasabot nga siya panaghiusa sa tulo ka persona ngadto sa usa: Exodus 20: 3;  

Deuteronomio 4: 35, 39; 6: 4; I Samuel 2: 2; II Samuel 7:22; I Mga Hari 8:60; II Mga Hari 

19:15; Nehemias 9: 6; Isaias 44: 6-8; 1 Timoteo 1:17 

 

Makagagahum: Genesis 1: 1; 17: 1; 18:14; Exodo 15: 7; Deuteronomio 3:24; 32:39; I Mga 

Cronicas 16:25; Job 40: 2; Isaias 40: 12-15; Jeremias 32:17; Ezequiel 10: 5; Daniel 3:17;  

4:35;  Amos 4:13; 5: 8; Zacarias 12: 1; Mateo 19:26; Pinadayag 15: 3; 19: 6 
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Anaa sa tanang dapit: Genesis 28: 15-16; Deuteronomio 4:39; Josue 2:11; Proverbio 15: 

3; Isaias 66: 1; Jeremias 23: 23-24; Amos 9: 2-4, 6; Buhat 7: 48-49; Taga-Efeso 1:23. 

 

Nahibalo sa Tanan: Genesis 18: 18,19; II Mga Hari 8: 10,13; I Mga Cronicas 28: 9; Salmo 

94: 9; 139: 1-16; 147: 4-5; Proverbio 15: 3; Isaias 29: 15-16; 40:28; Jeremias 1: 4,5; Ezequiel 

11: 5; Daniel 2: 22,28; Amos 4:13; Lucas 16:15; Buhat 15: 8,18; Roma 8: 27,29; I Mga Taga 

Corinto 3:20; II Timoteo 2:19; Hebreohanon 4:13; I Pedro 1: 2; 1 Juan 3:20 

 

Maalamon: Salmo 104: 24; Proverbio 3:19; Jeremias 10:12; Daniel 2: 20-21; Roma 11:33;   

1 Taga-Corinto 1: 24, 25, 30; 2: 6-7; Efeso 3:10; Colosas 2: 2-3 

 

Balaan: Exodo 15:11; Levitico 11: 44-45; 20:26; Josue 24:19; I Samuel 2: 2: Salmo 5: 4; 

111: 9; 145: 17; Isaias 6: 3; 43: 14-15; Jeremias 23: 9; Lucas 1:49; Santiago 1:13; I Pedro 1: 

15-16; Pinadayag 4: 8; 15: 3-4 

 

Matinud-anon: Exodo 34: 6; Numeros 23:19; Deuteronomio 4:31; Josue 21: 43-45; 23:14;  

I Samuel 15:29; Jeremias 4:28; Isaias 25: 1; Ezequiel 12:25; Daniel 9: 4; Miqueas 7:20;  

Lucas 18: 7-8; Taga-Roma 3: 4; 15: 8; I Mga Taga Corinto 1: 9; 10:13; II Mga Taga Corinto 

1:20;  I Mga Taga Tesalonica 5:24; II Mga Taga Tesalonica 3: 3; II Timoteo 2:13;  Hebreoha 

non 6:18; 10:23; I Pedro 4:19; Pinadayag 15: 3 

 

Maloloy-on: Tito 3: 5; Lamentaciones 3:22; Daniel 9: 9; Jeremias 3:12; Salmo 32: 5; Isaias 

49:13; 54: 7 

 

Mahigugmaon: Deuteronomio 7: 8; Efeso 2: 4; Sofonias 3:17; Isaias 49: 15-16; Roma 8:39; 

Oseas 11: 4; Jeremias 31: 3 

 

Maayo: Salmo 25: 8; Nahum 1: 7; Salmo 145: 9; Roma 2: 4; Mateo 5:45; Salmo 31:19; 

Buhat 14:17; Salmo 68:10; 85: 5 

 

DIOS ANAK, JESU-KRISTO 

 

KINABUHI NI KRISTO: 

 

Ang istorya ni Jesu-Kristo, ang Anak, natala diha sa mga libro ni Mateo, Marcos, Lucas, ug 

Juan. Tun-i kini nga mga libro alang sa kompleto nga rekord sa pagkatawo, kinabuhi, kamata 

yon, ug pagkabanhaw, ug mga pagtulon-an ni Jesu-Kristo. 

 

MGA TITULO NGA GIHATAG KANG JESU-KRISTO: 

 

Ang ngalan nga "Jesus" nagkahulogan ug "Manluluwas o tigluwas": Mateo 1:21 

 

Ang ngalan nga "Kristo" nagpasabot sa "dinihogan: Juan 3:34 
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Dugang nga mga titulo nga gihatag kang Jesu-Kristo diha sa Biblia: 

 

-Maayo nga magbalantay sa mga carnero:    Juan 10:11 

-Kahayag sa kalibutan:      Juan 8:12 

-Tinapay sa kinabuhi:       Juan 6:48 

-Ang dalan:        Juan 14: 6 

-Ang kamatuoran:       Juan 14: 6 

-Ang kinabuhi:       Juan 14: 6 

-Ang Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo;   Pinadayag 19:16 

-Anak sa tawo:       Mateo 17:22 

-Anak ni David:       Mateo 1: 1 

-Ang katapusan nga Adan:      I Mga Taga Corinto 15:45 

-Adlawng masanag gikan sa kahitas-an:    Lucas 1:78 

-Anak sa Ginoo:       Mateo 16:16 

-Bugtong Anak:       Juan 3:16 

-Punoan nga pamag-ang nga bato:     Taga-Efeso 2:20 

-Hataas Uyamot nga Sacerdote:     Hebreohanon 4:14 

-Ang tigpataliwala:       Hebreohanon 12:24 

- Leon sa banay ni Juda:      Pinadayag 5: 5 

-Ang Alpha ug Omega [nahauna ug ang naulahi]:   Pinadayag 1: 8 

-Matarung nga maghuhukom:      II Timoteo 4: 8 

-Hari sa mga Judio:       Marcos 15:26 

-Hari sa Israel:        Juan 1:49 

-Mag-uugmad ug Maghihingpit sa atong pagtoo:   Hebreohanon 12: 2 

-Gipanalanginan ug bugtong Makagagahum:    1 Timoteo 6:15 

-Prinsipe sa kinabuhi:       Buhat 3:15 

-Kapitan sa Kaluwasan:      Hebreohanon 2:10 

-Ang Ginoo:        Buhat 2:36 

-Ang Manluluwas:       Juan 4:42 

-Ang Kristo:        Marcos 1: 1 

-Ang Logos o Pulong:       Juan 1: 1, 14 

-Ang Cordero sa Dios:      Juan 1:29 

 

MGA HIYAS NI JESU-KRISTO: 

 

Tungod kay siya kabahin sa tulo ka persona sa Dios, si Jesu-Kristo adunay sama nga hiyas  

sa Dios. Ang Biblia nagpamatuod sa pipila niini ilabi na sa mosunod nga mga bersikulo. Si 

Jesus mao ang: 

 

Makagagahum:      Mateo 28:18 

Nahibalo sa Tanan:      Mateo 16:30; Juan 21:17 

Anaa sa tanang dapit:      Mateo 18:20; 28:20 

Mahangturon:       Juan 1: 1-2; 8:58 

Dili mabalhinon:      Hebreohanon 13: 8 
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PAGKADIOS NI JESUS: 

 

Ang libro ni Juan nagapahayag sa pagka-Dios ni Jesus, ang kamatuoran nga Siya kabahin sa 

Kinatibuk-an sa pagka Dios. Ang matag kapitulo naghimo sa paghisgot niini. Basaha ang pini 

li nga mga bersikulo sa mosunod nga pahina ug itingob ang matag usa diha sa luna nga 

gihatag: 

 

 1:49   ________________________________________________________ 

 11:27  ________________________________________________________ 

 2:11   ________________________________________________________ 

 12:32  ________________________________________________________ 

 3:16  ________________________________________________________ 

 13:13   ________________________________________________________ 

 4:26  ________________________________________________________ 

 14:11  ________________________________________________________ 

 5:25  ________________________________________________________ 

 15: 1   ________________________________________________________ 

 6:33  ________________________________________________________ 

 16:28  ________________________________________________________ 

 7:29  ________________________________________________________ 

 17: 1  ________________________________________________________ 

 8:58   ________________________________________________________ 

 18:11  ________________________________________________________ 

 9:37  ________________________________________________________ 

 19: 7   ________________________________________________________ 

 10:30   ________________________________________________________ 

 20:28  ________________________________________________________ 

 21:14   ________________________________________________________ 
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KAPITULO 2 

ANG NAGAREPRESENTAR SA BALAANG ESPIRITU 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

     •    Pag-ila sa simbolo sa Espiritu Santo. 

     •    Pagpasabot kon unsa ang nagrepresentar sa matag simbolo. 

     •    Paglista sa mga titulo sa Espiritu Santo. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Kamo wala ba manghibalo nga kamo mao ang templo sa Dios, ug ang  Espiritu 

 sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? (I Mga Taga Corinto 3:16) 

 

PASIUNA 

 

Ang mga titulo ug mga simbolo nga nagrepresentar sa Espiritu Santo naghatag ug kahibalo sa 

iyang kinaiyahan ug gimbuhaton alang sa magtotoo. Ang mga titulo ug mga simbolo sa Espi 

ritu Santo mao ang hilisgutan niini nga kapitulo samtang kita magpadayon niini nga pasiuna 

sa ministeryo sa Balaang Espiritu. 

 

MGA TITULO SA BALAANG ESPIRITU 

 

Ang titulo maoy naghubit nga hugpong sa mga pulong nga nagpatin-aw sa posisyon sa usa ka 

tawo ug / o sa gimbuhaton. Pananglitan, kon ang usa ka tawo adunay titulo nga "Presidente" 

sa usa ka nasud, kini nagpatin-aw sa iyang posisyon sa gobyerno ug sa iyang gimbuhaton isip 

lider sa nasud. 

 

Ang mga titulo nga gihatag sa Espiritu Santo sa Biblia nagpadayag ug daghan mahitungod sa 

iyang posisyon ug gimbuhaton. Ang Balaan nga Espiritu gitawag nga: 

 

ANG ESPIRITU SA DIOS: 

 

 Kamo wala ba manghibalo nga kamo mao ang templo sa Dios, ug ang  Espiritu 

 sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? (I Mga Taga Corinto 3:16) 

 

ANG ESPIRITU NI KRISTO: 

 

 Apan kamo wala diha sa unod, kondili sa Espiritu, kong matuod nga ang Espi

 ritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo. Karon kon adunay tawo nga wala 

 magbaton sa Espiritu ni Kristo, siya dili iya. (Roma 8: 9) 
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ANG MAHANGTURONG ESPIRITU: 

 

Kini nagpasabot nga ang Espiritu Santo walay katapusan, walay sinugdanan ug walay 

katapusan: 

 

 Dili ba labaw pa gayud ang dugo ni Kristo, nga pinaagi sa Espiritu nga walay 

 katapusan naghalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios, sa 

 paghinlo sa inyong kaisipan gikan sa patay nga mga buhat sa pag-alagad sa Dios 

 nga buhi? (Hebreohanon 9:14) 

 

ANG ESPIRITU SA KAMATUORAN: 

 

Ang Balaang Espiritu mao ang tinubdan sa kamatuoran nga nagdasig sa Pulong sa Dios, ang 

Biblia. Siya nagpadayag niini nga kamatuoran sa katawhan: 

 

 Apan sa diha nga siya, ang Espiritu sa kamatuoran, moabot na, siya ang mag 

 mando kaninyo ngadto sa tibook nga kamatuoran: kay siya dili magasulti sa 

 iyang kaugalingon; apan sa bisan unsa nga iyang hingdunggan, siya mosulti;  

 ug iyang ipakita kaninyo ang mga butang nga moabot. (Juan 16:13) 

 

ANG ESPIRITU SA GRACIA: 

 

 Daw unsa ka labing mabug-at nga silot, hunahunaa ninyo, ang angay  isilot niad 

 tong nakayatak sa Anak sa Dios, ug nagapakawalay bili sa dugo sa pakigsaad, 

 nga nagbalaan kaniya, ug nakapanamastamas sa Espiritu sa grasya?  

 (Hebreohanon 10:29) 

 

ANG ESPIRITU SA KINABUHI: 

 

 Kay ang Kasugoan sa Espiritu sa kinabuhi diha kang Kristo Jesus maoy nag 

 himo kanako nga gawasnon gikan sa kasugoan sa sala ug sa kamatayon.  

 (Roma 8: 2) 

 

ANG ESPIRITU SA HIMAYA: 

 

 Kong kamo gipasipalahan tungod sa ngalan ni Kristo, mga bulahan kamo;  

 kay ang Espiritu sa himaya ug sa Dios anaa sa ibabaw ninyo: sa ilang bahin  

 siya gipamulongan ug dautan, apan sa imong bahin siya pagahimayaon.   

 (I Pedro 4:14) 

 

ANG ESPIRITU SA KAALAM UG PINADAYAG: 

 

Ang Espiritu Santo naghatag ug kaalam ngadto sa mga magtotoo ug nagpadayag sa kahibalo 

ni Jesu-Kristo: 

 

 Aron ang Dios sa atong Ginoong Jesu-Kristo, ang Amahan sa himaya, magaha

 tag kaninyo sa Espiritu sa kaalam ug sa pinadayag diha sa kahibalo kaniya.  

 (Efeso 1:17) 
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ANG MAGLILIPAY: 

 

Ang Balaan nga Espiritu naghupay sa mga magtotoo sa mga panahon sa kagul-anan, kasubo, 

ug kamingaw: 

 

 Apan ang Maglilipay, ang Espiritu Santo, nga igapadala sa Amahan sa 

 akong ngalan ... (Juan 14:26) 

 

ANG ESPIRITU SA SAAD: 

 

Ang Balaan nga Espiritu mao ang Espiritu sa saad tungod kay siya mao ang Espiritu nga 

gipadala sa pagtuman sa saad sa Dios: 

 

 Ug  sa nakigtigom uban kanila, siya nagsugo kanila nga dili sila mamahawa 

 sa Jerusalem, kondili hulaton nila ang saad sa Amahan, nga nagaingon,   

 nga inyong hingdunggan kanako. 

 

 Kay si Juan sa pagkamatuod, nagbautismo sa tubig; apan kamo pagabautis 

 mohan sa Espiritu Santo sa dili madugay gikan karon. (Buhat 1: 4-5) 

 

ANG ESPIRITU SA PAGKABALAAN: 

 

 Ug gipahayag ang Anak sa Dios uban sa gahum, sumala sa Espiritu sa pagkaba 
 laan, tungod sa pagkabanhaw gikan sa mga patay. (Roma 1: 4) 

 

ANG ESPIRITU SA PAGTOO: 

 

 Apan sa nabatonan namo ang mao gayud nga espiritu sa pagtoo, ingon sa nahi 

 sulat, mitoo ako ug busa ako nagsulti; mingtoo usab kami ug tungod niana naga

 sulti usab kami.  (II Mga Taga Corinto 4:13) 

 

ANG ESPIRITU SA PAGSAGOP: 

 

Kini pinaagi sa Espiritu Santo nga kita "gisagop" ngadto sa pamilya sa Dios ingon nga mga 

anak sa Dios: 

 

 Kay wala kamo makadawat sa espiritu sa pagkaulipon pag-usab ngadto sa 

 kahadlok; apan kamo nakadawat sa Espiritu sa pagkainanak, diin kita nag-

 ingon: Abba,  Amahan. (Roma 8:15) 
 

MGA SIMBOLO SA BALAANG ESPIRITU 

 

Ang Biblia migamit sa pipila ka mga simbolo nga nagrepresentar sa Espiritu Santo. Ang usa 

ka simbolo nagrepresentar sa usa ka butang. Ang usa ka simbolo adunay espesyal nga kahulo 

gan. Ang mosunod maoy mga simbolo nga gigamit diha sa Biblia nga nagrepresentar sa Espi 

ritu Santo: 
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ANG SALAMPATI: 

 

Ang Balaan nga Espiritu gipadayag diha sa dagway sa usa ka salampati sa panahon sa pag 

bautismo ni Jesus. Kini nga simbolo sa Espiritu Santo nagpakita sa pag-uyon, kaputli, ug 

kalinaw: 

 

 Ug si Juan nagapamatuod nga nagaingon: Nakita ko ang Espiritu nga mikunsad 

 gikan sa langit sama sa usa ka salampati, ug kini mipabilin diha sa ibabaw 

 kaniya. (Juan 1:32) 

 

Pag-uyon: 

 Ug si Juan nagapamatuod nga nagaingon: Nakita ko ang Espiritu nga mikunsad 

 gikan sa langit sama sa usa ka salampati, ug kini mipabilin diha sa ibabaw 

 kaniya. (Juan 1:32) 

 

Kalinaw: 

 Ug miingon ako: Oh nga ako adunay mga pako nga sama sa salampati! kay unya 

 makalupad ako sa halayo, ug makapahulay. (Salmo 55: 6) 

 

Kaputli: 

 Ang akong salampati, ang akong ulay, usa lamang ... (Awit ni Solomon 6: 9) 

 

LANA: 

 

Ang lana gigamit sa Biblia ingon nga sa usa ka simbolo o ilhanan sa Espiritu Santo. Ang lana 

nagpakita sa kahayag, pag-ayo, ug pagdihog sa pag-alagad. Kining tanan gihatag sa magtotoo 

pinaagi sa Balaang Espiritu. 

 

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

 mantala sa Maayong Balita ngadto sa mga kabus; Siya nagpadala kanako sa 

 pag-ayo sa mga masulob-on ug kasingkasing, aron sa pagwali sa kagawasan sa 

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

 kagawasan ngadto sa mga gipiutan. (Lucas 4:18) 

 

 Giunsa sa Dios pagdihog ni Jesus nga taga-Nazaret sa Espiritu Santo ug sa ga 

 hum; nga milakaw sa pagbuhat ug maayo, ug nagaayo sa tanang mga gisakit  sa 

 yawa; kay ang Dios uban kaniya. (Buhat 10:38) 
 

 Gihigugma mo ang pagkamatarung, ug gidumtan ang pagkamasupilon; busa 

 ang Dios, bisan ang imong Dios, nagdihog kanimo uban sa lana sa kalipay labaw 

 kay sa imong mga kauban. (Hebreohanon 1: 9) 

 

TUBIG: 

 

Anga tubig nagpasabot sa bag-ong kinabuhi ug paghinlo gikan sa sala nga gidala sa Balaang 

Espiritu diha sa magtotoo. Si Jesus naghisgot sa Espiritu Santo nga sama sa tubig: 
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 Sa katapusan nga adlaw, ang labing dakong adlaw sa fiesta, mitindog si Jesus ug 

 misinggit nga nagaingon: Kong adunay tawo nga giuhaw umari siya kanako, ug 

 uminom. 

 

 Siya nga mitoo kanako, sumala sa giingon sa Kasulatan, sa sulod niya moagay 

 ang mga sapa sa buhi nga tubig. 

 

 Apan niini nagsulti siya sa Espiritu, nga pagadawaton nila nga mitoo kaniya; 

  kay ang Espiritu Santo wala pa ihatag; tungod kay si Jesus wala pa himayaa. 

  (Juan 7: 37-39) 

 

 Kay magabubo ako ug tubig kaniya nga giuhaw, ug mga sapa sa ibabaw sa ma 

 mala nga yuta: ako magabubo sa akong Espiritu sa ibabaw sa imong kaliwat, 

 ug ang akong panalangin sa imong kaanakan. (Isaias 44: 3) 

 

USA KA PATIK: 
  

Ang usa ka patik maoy espesyal nga marka nga nagpakita sa pagpanag-iya. Kini usab nagpa 

kita sa nahuman nga transaksyon. Ang Balaan nga Espiritu nagpatik sa mga magtotoo ingon 

nga iya sa Dios. Kini nagpaila nga ang ilang kaluwasan nahuman na nga buhat. 

 

 Sa kang kinsa kamo misalig usab, human nga kamo nakadungog sa pulong sa 

 kamatuoran, sa Maayong Balita sa imong kaluwasan, nga kaniya usab, sa 

 mingtoo kamo, gipatikan uban sa Balaan nga Espiritu sa saad. (Efeso 1:13) 

 

 Ug ayaw ninyo pagpasub-a ang Espiritu Santo sa Dios, diin kamo gipatikan 

 ngadto sa adlaw sa katubsanan. (Efeso 4:30) 

 

 Nga usab ang nagpatik kanamo, ug naghatag sa pasalig sa Espiritu sa among 

 mga kasingkasing. (II Mga Taga Corinto 1:22) 

 

HANGIN: 

 

Ang hangin usa usab ka simbolo sa Espiritu Santo. Kini nagrepresentar sa gahum sa Espiritu 

Santo: 

 

 Ang hangin nagahuros ngadto sa buot niyang padulngan, ug hingbatian mo ang 

 iyang kinanaas, apan dili nimo mahibaloan diin siya gikan, ug asa siya padu 

 long; ingon niana ang tagsatagsa nga gipanganak sa Espiritu. (Juan 3: 8) 

 

 Ug sa diha nga ang mga adlaw sa Pentecostes miabot na, silang tanan nanag 

 katigom uban sa panaghiusa sa usa ka dapit. 

 

 Ug sa kalit miabot ang usa ka dinahunog gikan sa langit ingon sa huros sa maku 

 sog nga hangin, ug kini mipuno sa tibook balay diin didto sila nanaglingkod. 

  (Buhat 2: 1-2) 
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Kamo dili makakita sa hangin diha sa natural nga kalibutan, apan kamo makakita sa epekto sa 

hangin. Sa natural nga kalibutan ang hangin adunay espesyal nga mga gimbuhaton. Kini nga 

mga gimbuhaton adunay natural nga kaamgiran sa mga gimbuhaton sa "hangin" sa Espiritu 

Santo: 

 

Ang Hangin Nagpatunghag Kinabuhi: 

 

Kini nagapatibulaag ug mga binhi sa iyang paghuyop ug kini nagdala ug bag-ong pagtubo. 

Ang Balaan nga Espiritu nagpatungha ug kinabuhi pinaagi sa mga liso sa Pulong sa Dios 

ingon nga sila nagkatibulaag diha sa mga kasingkasing ug mga hunahuna sa mga tawo. Kini 

nga kinabuhi dili lamang kinabuhi nga dayon sa kaluwasan, apan hamtong nga espirituhanon 

nga kinabuhi pinaagi sa espirituhanong bunga nga resulta gikan sa binhi sa Pulong. 

 

Ang Hangin Nagbulag sa Trigo Gikan sa Tahop: 

 

Kini nagputli sa diha nga gipalid ang mga tinumpag. Ang Balaan nga Espiritu nag-alagad 

ingon nga nagaputli nga gahum sa kinabuhi sa magtotoo. 

 

Ang Hangin Nagpaypay Sa Nagakapatay Nga Mga Baga Ug Nagpadilaab Kanila: 

 

Ang hangin sa Balaang Espiritu "nagpaypay" sa katawhan sa Dios diha sa kapukawan ug 

nagpadilaab kanila diha sa ministeryo ngadto sa kalibutan. 

 

KALAYO: 

 

Ang kalayo maoy lain nga simbolo sa Espiritu Santo. Ang kalayo nagpasabot sa: 

 

Presensya Sa Ginoo: 

 

 Ug ang manolonda ni Jehova nagpakita kaniya diha sa usa ka siga sa kalayo sa 

 taliwala sa sapinit: ug siya mitan-aw, ug, ania karon, ang sapinit misiga sa kala

 yo, ug ang sapinit wala maugdaw. (Exodo 3: 2) 
 

Pag-uyon Sa Ginoo: 

 

 Ug may migula nga kalayo gikan sa atubangan ni Jehova, ug giut-ut ang halad-

 nga-sinunog ug ang tambok sa ibabaw sa halaran; ug sa diha nga nakita sa

 katawhan, nanagdayeg sila, ug nanaghapa. (Levitico 9:24) 

 

Panalipod Ug Giya: 

 

 Ug si Jehova miuna 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 kala 

 yo, sa pag-iwag kanila; aron sila makalakaw sa adlaw ug sa gabii. (Exodo 13:21) 
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Nagaputli: 

 

Ang Isaias 6: 1-8 nagsulti kang Propeta Isaias nga gihinloan sa kalayo sa Espiritu Santo. 

Basaha kini nga tudling diha sa inyong Biblia. 

 

Ang Gasa Sa Espiritu Santo: 

 

Sa diha nga ang Espiritu Santo una nga gihatag, ang kalayo gigamit ingon nga usa ka simbolo 

sa iyang presensya: 

 

 Ug dihay mipakita kanila nga mga dila nga ingon sa kalayo, ug kini milingkod sa 

 ibabaw sa matag usa kanila. (Buhat 2: 3) 

 

Paghukom: 

 

 Kay ang atong Dios usa ka kalayo nga nagaut-ut. (Hebreohanon 12:29) 

 

NAGAREPRESENTAR SA BALAANG ESPIRITU 

 

Ang mga ngalan ug mga simbolo nga nagarepresentar sa Espiritu Santo nagpadayag lamang 

sa pipila sa iyang mga katuyoan ug ministeryo. Ang dugang nga mga ministeryo sa Balaang 

Espiritu gidetalye sa sunod nga kapitulo. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 ____________________________________________________________________ 

 

2. Unsa ang usa ka simbolo? 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Basaha ang listahan sa mga simbolo sa Espiritu Santo diha sa Unang listahan. Basaha 

ang kahulogan sa ikaduhang listahan. Isulat ang numero sa mga kahulogan diha sa 

blangko sa atubangan sa simbolo nga labing maayong naghulagway. 

 

Mga Simbolo Sa Balaan nga Espiritu 

 

 Unang Listahan    Ikaduhang Listahan 
 

 _____Hangin    1. Nagpasabot sa kaputli ug kalinaw. 

 _____Patik    2. Nagpamatuod sa kahayag, pag-ayo, pag  

          dihog alang sa pag-alagad. 

 _____Tubig    3. Nagpamatuod sa kinabuhi ug paghinlo. 

 _____Salampati   4. Nagpamatuod sa pagpanag-iya. 

 _____Lana    5. Nagpamatuod sa gahum. 

 

4. Ang kalayo usa sa mga simbolo sa Espiritu Santo. Ilista ang unom ka mga butang nga 

gipasabot sa kalayo: 

 

 ______________________________  ______________________________ 

 ______________________________  ______________________________ 

 ______________________________  ______________________________ 

 

5. Napulo ug tulo ka mga titulo sa Espiritu Santo gihisgotan niini nga kapitulo. Pila ang 

inyong malista?  

 _____________      _____________     _____________      _____________    

 _____________      _____________      _____________     _____________    

 _____________      _____________      _____________      _____________ 

 _____________ 

 

 

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

 
Sa Bag-ong Tugon adunay 261 ka mga tudling nga nagtumong sa Balaan nga Espiritu. Siya 

gihisgotan sa: 

 

 -56 ka mga higayon diha sa mga Ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. 

 -57 ka mga higayon diha sa libro sa Mga Buhat. 

 -148 ka mga higayon sa nahibilin sa Bag-ong Tugon. 

Basaha ang tibook Bag-ong Tugon. Samtang kamo magbasa, lingini ang matag paghisgot sa 

Espiritu Santo. Tun-i kini nga mga tudling sa pagdugang sa inyong kahibalo sa ministeryo sa 

Balaang Espiritu. 
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KAPITULO 3 
 

ANG MINISTERYO SA BALAANG ESPIRITU 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

Pagpasabot sa ministeryo sa Balaang Espiritu mahitungod sa: 

     •    Paglalang 

     •    Mga Kasulatan 

     •    Israel 

     •    Satanas 

     •    Jesus 

     •    Ang makasasala 

     •    Ang Simbahan 

     •    Mga magtotoo 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Apan ang Maglilipay, ang Espiritu Santo, nga igapadala sa Amahan sa akong 

 ngalan, siya magatudlo kaninyo sa tanang butang, ug magapahinumdom sa 

 tanang mga butang, bisan unsa nga akong gipamulong kaninyo. (Juan 14:26) 

 

PASIUNA 

 

Ang katuyoan niini nga kapitulo mao ang paghulagway sa mga ministeryo sa Balaang Espi 

ritu gikan sa paglalang sa kalibutan hangtud sa iyang karon nga pangalagad ngadto sa mga 

magtotoo. 

 

PAGLALANG 

 

Ang Balaan nga Espiritu aktibo sa paglalang sa yuta: 

 

 Ug ang yuta awaaw, ug walay sulod; ug ang kangitngit diha sa ibabaw sa 

 nawong sa kahiladman. Ug ang Espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa 

 nawong sa mga tubig. (Genesis 1: 2) 

 

 Imong gipadala kanila ang imong Espiritu, gihimo sila; ug imong ginabag-o ang 

 nawong sa yuta. (Salmo 104: 30) 
 

MGA KASULATAN 

 

Ang ministeryo sa Balaang Espiritu naglakip sa sinulat nga Pulong sa Dios nga mao ang 

gitawag nga Balaan nga Kasulatan o ang Balaan nga Biblia. Ang Balaan nga Espiritu nag-

alagad pinaagi sa: 
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PINADAYAG: 

 

Siya misulti sa tawhanong magsusulat sa mensahe sa Dios: 

 

 Kay walay tagna nga miabot pinaagi sa kabubut-on sa tawo kondili ang balaang 

 mga tawo sa Dios mingsulti sa ginadala sila sa Espiritu Santo. (II Pedro 1:21) 

 

PAGDASIG: 

 

Siya migiya niini nga mga magsusulat aron ang mensahe tukma: 

 

 Ang tibook kasulatan gibugna pinaagi sa pagdasig sa Dios, ug may kapuslanan 

 alang sa pagpanudlo, alang sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto sa pagka 

 matarung; 

 

 Aron ang tawo sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong 

 mga buhat. (II Timoteo 3: 16-17) 

 

KALAMDAG: 
 

Siya molamdag sa kasingkasing sa tawo sa pagsabot sa mensahe sa Ebanghelyo: 

 

 Apan ang Maglilipay, ang Espiritu Santo, nga igapadala sa Amahan sa akong 

 ngalan, siya magatudlo kaninyo sa tanang butang, ug magapahinumdom sa 

 tanang mga butang, bisan unsa nga akong gipamulong kaninyo. (Juan 14:26) 

 

ISRAEL 

 

Ang nasud sa Israel gipili sa Dios ingon nga usa ka katawhan diin siya makapadayag sa iyang 

kaugalingon ug makatuman sa iyang agalon nga plano sa kalibutan. Pinaagi sa Israel ang Me 

sias moabot aron sa pagluwas sa mga tawo gikan sa sala. Ang mga kasinatian sa Israel nagha 

tag ug panig-ingnan sa mga kalampusan ug kapakyasan sa mga magtotoo. Gikan sa Jerusa 

lem, ang kaulohan sa Israel, ang mensahe sa Ebanghelyo mikaylap sa tibook kalibutan. 

 

Ang ministeryo sa Balaang Espiritu sa Israel makita gikan pa sa sinugdan sa nasud. Ang 

Balaan nga Espiritu: 

 

MIABOT SA MGA LIDER SA ISRAEL: 

 

Adunay daghan ra kaayo nga mga ehemplo niini sa pagkopya sa tanan nga mga bersikulo 

ingon nga kabahin niini nga manwal. Ang mga pakisayran gilista diha sa "Alang Sa Dugang 

Pagtuon" nga seksyon niini nga kapitulo. Ang pagtuon niini nga hilisgutan mohatag ug pag 

sabot kon giunsa sa Espiritu Santo pagpamuhat diha sa mga kinabuhi sa mga tawo atol sa 

Daang Tugon nga mga panahon. 
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MIABOT SA DAPIT SA PAGSIMBA SA ISRAEL: 

 

 Unya ang panganod mitabon sa balong-balong nga pagatiguman, ug ang himaya 

 sa Ginoo mipuno sa tabernaculo. (Exodo 40:34) 

 

 Ug nahitabo, sa diha nga ang mga sacerdote nanggula gikan sa balaang dapit, 

 nga napuno sa panganod ang balay ni Jehova. (I Mga Hari 8:10) 

 

MIGIYA KANILA NGADTO SA YUTANG SAAD: 

 

 Ikaw usab naghatag sa imong maayong Espiritu aron sa pagtudlo kanila, ug 

 wala magtungina sa manna gikan sa ilang baba, ug naghatag kanila sa tubig 

 alang sa ilang kauhaw. 

 

 Oo, kap-atan ka tuig nga ikaw nag-alima kanila didto sa kamingawan ug walay 

 nakulang kanila... (Nehemias 9:20-21) 

 

MOABOT SA ISRAEL SA PANAHON SA KASAKITAN: 

 

Ang kasakitan maoy umaabot nga panahon sa dako nga kasamok sa ibabaw sa yuta. Ang 

Dios mopatik ug espesyal nga marka sa pagpanalipod sa Israel. 

 

 Ug nakita ko ang laing usa ka manolunda nga mikayab gikan sa silangan, nga 

 adunay patik sa Dios nga buhi: ug siya misinggit sa usa ka hataas nga tingog sa 

 upat ka mga manolonda, nga kanila gihatag ang gahum sa pag-among-among sa 

 yuta ug sa dagat, 

 

 Nga nag-ingon, dili ninyo pag-among-amongan ang yuta, ni ang dagat, ni ang 

 kakahoyan, hangtud nga mapatikan namo ang mga ulipon sa atong Dios diha sa 

 ilang mga agtang. 

 

 Ug nadungog ko ang gidaghanon sa kanila nga napatikan: ug didtoy napatikan 

 nga usa ka gatus ug kap-atan ug upat ka libo sa tanang mga banay sa mga anak 

 ni Israel. (Pinadayag 7: 2-4) 
 

MOABOT SA ISRAEL SA PANAHON SA MILENYUM: 

 

Ang Milenyum maoy usa ka libo ka tuig sa kalinaw atol sa paghari ni Jesus sa yuta: 

 

 Ug igabubo ko ibabaw sa balay ni David, ug sa ibabaw sa mga pumoluyo sa 

 Jerusalem, ang espiritu sa gracia ug sa mga pagpangamuyo; ug sila motutok 

 kanako nga ilang gipalagbasan; ug sila magabalata tungod kaniya, ingon sa usa 

 nga magabalata tungod sa iyang bugtong nga anak nga lalaki, ug magaantus  sa 

 kapait tungod kaniya, ingon sa usa nga nagaantus sa kapait tungod sa iyang 

 panganay nga anak.  (Zacarias 12:10) 

 

 

 

 

32 



SATANAS 

 

Ang Balaan nga Espiritu adunay usa ka ministeryo mahitungod kang Satanas. Ang Balaan 

nga Espiritu mao ang nagapugonng nga espirituhanong pwersa nga naglimita sa gahum ni 

Satanas: 

 

 ... Sa diha nga ang kaaway moabot sama sa usa ka baha, ang Espiritu ni Jehova 

 mohuyop batok kaniya. (Isaias 59:19) 

 

Sa diha nga ang Espiritu Santo pagakuhaon gikan sa kalibutan, nan, ang espiritu ni antikristo 

adunay kontrol alang sa usa ka yugto sa panahon. Si antikristo mahimong usa ka dautan nga 

kalibutanong lider: 

 

 Kay ang tinago sa masupilon nagabuhat na; apan ugaling may usa nga naga

 ulang karon, hangtud nga kuhaon siya gikan sa taliwala. 

 

 Ug unya ang masupilon igapadayag, nga pagapatyon sa Ginoo, uban sa espiritu 

 sa iyang baba, ug pagalaglagon sa kahayag sa iyang pag-anhi; 

 

 Bisan kaniya, kansang pag-anhi, sumala sa buhat ni satanas sa tanan nga gahum 

 ug mga ilhanan ug mga katingalahan nga bakak. 

 

 Ug sa tanang limbong sa pagkadili-matarung sa kanila nga magakawala; tungod 

 kay wala sila managdawat sa gugma sa kamatuoran, aron sila unta maluwas, 

 

 Ug tungod niini nga hinungdan, ang Dios nagapadala kanila sa buhat sa kasaypa

 nan nga sila managpanoo sa bakak; 

 

 Aron mahukman silang tanan nga wala motoo sa kamatuoran apan nahimuot 

 sa pagkadili matarung. (II Tesalonica 2: 7-12) 

 

JESUS 

 

Ang ministeryo sa Balaang Espiritu makita diha sa kinabuhi ni Jesus. Si Jesus: 

 

GIPANAMKON SA ESPIRITU: 

 

 Ug ang manolonda mitubag ug miingon kaniya: Ang Espiritu Santo moanhi sa 

 ibabaw kanimo, ug ang gahum sa Hataas Uyamut magalandong kanimo; Busa 

 usab ang balaan nga butang nga matawo kanimo pagatawgon nga Anak sa Dios. 

 (Lucas 1:35) 

 

 Karon ang pagkatawo ni Jesu-Kristo nahitabo sa ingon niini, sa diha nga ang 

 iyang inahan nga si Maria kaslonon pa kang Jose, sa wala pa sila managkati 

 ayon, hingkaplagan siya nga nanamkon tungod sa Espiritu Santo... 
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 Ania karon, ang anghel sa Ginoo mipakita ngadto kaniya diha sa usa ka damgo, 

 nga nagaingon, Jose, ikaw nga anak ni David, ayaw kahadlok sa pagdawat 

 kang Maria nga imong asawa: kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu 

 Santo. (Mateo 1: 18, 20) 

 

GIDIHOGAN SA ESPIRITU: 

 

 Ug si Jesus, sa dihang siya gibautismohan, mihaw-as gilayon gikan sa tubig; 

 ug, ania karon, ang mga langit nabuksan ngadto kaniya, ug iyang nakita ang 

 Espiritu sa Dios nga mikunsad sama sa usa ka salampati, ug mianha sa ibabaw  

 niya; (Mateo 3:16) 

 

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

 mantala sa Maayong Balita ngadto sa mga kabus; siya nagpadala kanako sa 

 pag-ayo sa mga masulob-on ug kasingkasing, aron sa pagwali sa kagawasan sa 

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

 kagawasan ngadto sa mga gipiutan. (Lucas 4:18) 

 

 Giunsa sa Dios pagdihog ni Jesus nga taga-Nazaret sa Espiritu Santo ug sa ga 

 hum; nga milakaw sa pagbuhat ug maayo, ug nagaayo sa tanang mga gisakit  sa 

 yawa; kay ang Dios uban kaniya. (Buhat 10:38) 
 

 Gihigugma mo ang pagkamatarung, ug gidumtan ang pagkamasupilon; busa 

 ang Dios, bisan ang imong Dios, nagdihog kanimo uban sa lana sa kalipay labaw 

 kay sa imong mga kauban. (Hebreohanon 1: 9) 

 

GIPATIKAN SA ESPIRITU: 

 

 Maghago kamo dili alang sa kalan-on nga mawala, kondili alang niana nga  ka 

 lan-on nga  nagapadayon ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan, nga ang 

 Anak sa tawo magahatag kaninyo: kay kaniya ang Dios nga Amahan nagpatik.  

 (Juan 6:27) 

 

GIGIYAHAN SA ESPIRITU: 

 

 Unya si Jesus gihatud sa Espiritu sa kamingawan aron tintalon sa yawa.   

 (Mateo 4: 1) 
 

GIHATAGA’G GAHUM SA ESPIRITU: 

 

 Apan kong ako naghingilin sa mga yawa pinaagi sa Espiritu sa Dios, nan, ang 

 gingharian sa Dios miabot na kaninyo. (Mateo 12:28) 

 

NAPUNO SA ESPIRITU: 

 

 Ug si Jesus, nga puno sa Espiritu Santo, mipauli gikan sa Jordan, ug siya gidala 

 pinaagi sa Espiritu ngadto sa kamingawan. (Lucas 4: 1) 
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 Kay siya nga gipadala sa Dios nagasulti sa mga pulong sa Dios; kay ang Dios 

 wala magahatag sa Espiritu pinaagi sa tinaksanay ngadto kaniya. (Juan 3:34) 

 

NAGUOL SA ESPIRITU: 

 

 Busa sa pagkakita ni Jesus kaniya nga naghilak, ug sa mga Judio nga nanaghilak 

 usab nga nanguban kaniya, nanghupaw siya sa espiritu ug naguol. (Juan 11:33) 

 

NALIPAY SA ESPIRITU: 

 

 Sa maong takna si Jesus nalipay sa Espiritu Santo ug miingon: Nagapasalamat 

 ako kanimo, Oh Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nga imong gililong kining 

 mga butanga sa mga makinaadmanon ug sa mga masinabuton, ug imong gipada 

 yag sa mga bata: bisan pa niana, Amahan; kay mao man ang nahimut-an sa  

 imong atubangan. (Lucas 10:21) 

 

GIHALAD PINAAGI SA ESPIRITU: 

 

 Dili ba labaw pa gayud ang dugo ni Kristo, nga pinaagi sa Espiritu nga walay 

 katapusan naghalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios, sa 

 paghinlo sa inyong kaisipan gikan sa patay nga mga buhat sa pag-alagad sa Dios 

 nga buhi? (Hebreohanon 9:14) 

 

GIBANHAW SA ESPIRITU: 

 

 Kay si Kristo usab sa makausa nag-antus alang sa mga sala, ang matarung alang 

 sa mga dili matarung, aron kita pagadad-on niya ngadto sa Dios, sa gipatay siya 

 diha sa unod, apan gibanhaw diha sa Espiritu. (I Pedro 3:18) 

 

 Ug gipahayag nga Anak sa Dios uban sa gahum, sumala sa Espiritu sa pagkaba 

 laan, tungod sa pagkabanhaw gikan sa mga patay. (Roma 1: 4) 

 

GISUGO ANG IYANG MGA TINUN-AN PINAAGI SA ESPIRITU: 

 

 Hangtud sa adlaw nga siya gibayaw, sa tapus nga siya pinaagi sa Balaang 

 Espiritu naghatag sa mga sugo ngadto sa mga apostoles nga iyang gipili. 

 (Buhat 1: 2) 

 

MGA MAKASASALA 

 

Ang ministeryo sa Balaang Espiritu mahitungod sa mga makasasala gihulagway ni Jesus: 

 

 Bisan pa niana, magaingon ako kaninyo sa kamatuoran; Kini mao ang maayo 

 alang kaninyo nga mogikan ako; kay kon dili ako mogikan, ang Maglilipay dili 

 moanhi kaninyo; apan kon mogikan ako, ipadala ko siya kaninyo. 
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 Ug sa diha nga siya moanhi na, siya mobadlong sa kalibutan sa sala, ug sa 

 pagkamatarung, ug sa paghukom: 

 

 Sa sala, tungod kay sila wala man motoo kanako; 

 

 Sa pagkamatarung tungod kay ako moadto sa akong Amahan ug kamo dili na 

 makakita kanako; 

 

 Sa paghukom tungod kay ang principe niining kalibutana ginahukman na.  

 (Juan 16: 7-11) 

 

ANG SIMBAHAN 

 

Ang Espiritu Santo nag-alagad sa daghang mga katuyoan sa Simbahan. Siya... 

 

MIUMOL NIINI: 

 

 Busa, kamo karon dili na mga langyaw ug mga dumuloong, kondili mga katagi-

 lungsod sa mga balaan, ug mga sakop sa panimalay sa Dios; 

 

 Ug mga tinukod ibabaw sa patukoranan sa mga apostoles ug sa mga manalagna, 

 nga si Jesu-Kristo gayud mao ang pangulo nga bato sa pamag-ang; 

 

 Sa kang kinsa ang tibook nga tinukod gipahaum aron mabalay nga magatubo 

 ngadto sa usa ka templo nga balaan diha sa Ginoo; 

 

 Nga diha kaniya kamo usab ginatukod sa tingob sa usa ka puloy-anan sa Dios 

 pinaagi sa Espiritu. (Efeso 2: 19-22) 

 

MIDASIG SA PAGSIMBA: 

 

 Kay kita mao ang circuncicion, nga nagaalagad sa Dios diha sa Espiritu, ug 

 magakalipay diha kang Kristo Jesus, ug walay pagsalig sa unod. (Filipos 3: 3) 
 

MIGIYA SA MISYONARYO NGA MGA KALIHOKAN: 

 

 Ug ang Espiritu miingon kang Felipe: Dumuol ka ug kumuyog ka niana nga 

 calesa. (Buhat 8:29) 

 

 Ug sa paglatas nila sa kayutaan sa Frigia ug sa Galacia, ug sa gidid-an sila  sa 

 Espiritu Santo sa pagmantala sa pulong didto sa Asia, 

 

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

 sila tugoti sa Espiritu.  
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 Ug gilayon sa hingkit-an namo ang panan-awon, gipaninguha namo ang pag-ad 

 to ngadto sa Macedonia, sa nasabot namo nga ang Ginoo nagtawag kanamo sa 

 sa pagmantala sa Maayong Balita ngadto kanila. (Buhat 16: 6, 7, 10) 
 

 Samtang sila nag-alagad sa Ginoo, ug nagpuasa, ang Balaang Espiritu miingon 

 kanila, igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buluhaton nga niini gita 

 wag ko sila. 

 

 Busa, sanglit gisugo sila sa Espiritu Santo, milugsong sa Seleucia; ug gikan 

 didto misakay sila padulong sa Cipro. (Buhat 13: 2, 4) 

 

MIPILI SA IYANG MGA MINISTRO: 

 

 Matngoni ninyo ang inyong kaugalingon, ug ang tanang mga panon, nga kanila

 ang Espiritu Santo naghimo kaninyo nga mga magtatan-aw, aron pasibsibon 

 ninyo ang iglesia sa Dios, nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. 

  (Buhat 20:28) 

 

MIDIHOG SA IYANG MGA MAGWAWALI: 

 

 Ug ang akong pagsulti ug ang akong pagwali wala sa mga madanihong pulong sa 

 tawhanong kaalam, kondili sa pagpadayag sa Espiritu ug sa gahum.  

 (I Mga Taga Corinto 2: 4) 

 

MIGIYA SA MGA DESISYON: 

 

 Kay gipakamaayo sa Espiritu Santo ug kanamo, nga dili kamo padat-ugan sa 

 labi pang dakong lulan kay niining mga butang nga kinahanglan.  (Buhat 15:28) 

 

MIBAUTISMO NIINI SA GAHUM: 

 

 Ug sa diha nga ang mga adlaw sa Pentecostes miabot na, silang tanan nanag 

 katigom uban sa panaghiusa sa usa ka dapit. 

 

Ug sa kalit miabot ang usa ka dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa 

makusog nga hangin, ug kini mipuno sa tibook balay diin didto sila nanag 

lingkod. 

 

Ug dihay mipakita kanila nga mga dila nga ingon sa kalayo, ug kini mipahiluna 

sa ibabaw sa matag usa kanila.   

  

Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo, ug misugod sila sa pagpanulti sa 

nagkalain-laing mga pinulongan, sumala sa ipalitok kanila sa Balang Espiritu.  

(Buhat 2: 1-4) 

 

 

 

 

 

37 



Ug gilayon sa hingkit-an niya ang panan-awon, gipaninguha namo ang pag-adto sa 

Macedonia, kay gisabot namo nga gitawag kami sa Dios aron igamantala namo ang 

Maayong Balita ngadto kanila. (Buhat 16:10) 

 

MGA MAGTOTOO 

 

Ang Espiritu Santo nag-alagad sa importante nga katuyoan sa kinabuhi sa mga magtotoo. 

Siya... 

 

NAGBADLONG: 

 

Ang Espiritu Santo nagkombiktar sa sala aron sa pagpaduol sa mga lalaki ug mga babaye 

ngadto kang Jesus. Kamo dili mahimong magtotoo kon wala kini nga ministeryo sa Espiritu: 

 

 Ug sa diha nga siya moanhi na, siya mobadlong sa kalibutan sa sala, ug sa 

 pagkamatarung, ug sa paghukom: 

 

 Sa sala, tungod kay sila wala man motoo kanako; 

 

 Sa pagkamatarung tungod kay ako moadto sa akong Amahan ug kamo dili na 

 makakita kanako; 

 

 Sa paghukom tungod kay ang principe niining kalibutana ginahukman na.  

 (Juan 16: 8-11) 

 

NAGBAG-O 

 

Ang Espiritu Santo mousab sa inyong kinabuhi sa diha nga kamo mahimong magtotoo: 

 

 Dili pinaagi sa mga buhat sa pagkamatarung nga atong nahimo, apan sumala sa 

 iyang kalooy, giluwas kita niya pinaagi sa paghugas sa bag-o nga pagkatawo, ug 

 sa pagbag-o sa Espiritu Santo. (Tito 3: 5) 

 

 Si Jesus mitubag ug miingon kaniya: Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, naga-

 ingon ako kanimo: Gawas kong ang usa ka ang tawo matawo pag-usab, dili siya

 makakita sa gingharian sa Dios. 

 

 Si Nicodemo miingon kaniya: Unsaon sa tawo ang pagpakatawo kong siya 

 tigulang na? Siya makasulod ba sa ikaduha nga higayon sa tiyan sa iyang 

 inahan, ug magpakatawo? 
 

 Si Jesus mitubag, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, 

 gawas kong ang usa ka tawo matawo sa tubig ug sa Espiritu, dili siya maka 

 sulod ngadto sa gingharian sa Dios. 

 

 Kay ang gianak sa unod, unod man; ug ang gianak sa Espiritu espiritu man. 
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 Ayaw kahibulong nga ako miingon kanimo, kamo kinahanglan matawo 

 pag-usab. (Juan 3: 3-7) 

 

NAGBALAAN: 

 

Ang Balaan nga Espiritu nagkinahanglan niini nga kinabuhi nga nausab pinaagi sa kaluwasan 

ug makapahimo sa matarung nga pagpuyo: 

 

 Apan kita kinahanglan sa gihapon magpasalamat kanunay sa Dios tungod 

 kaninyo, mga igsoon, mga hinigugma sa Ginoo, kay ang Dios gikan sa sinug 

 danan mipili kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagbalaan sa Espiritu,   

 ug pagtoo sa kamatuoran ... (II Tesalonica 2:13) 

 

NAGBAUTISMO: 

 

Ang Kapitulo 4 niini nga manwal naghisgot niini nga kasinatian sa bautismo diha sa Espiritu 

Santo: 

 

Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo, ug misugod sila sa pagpanulti sa 

nagkalain-laing mga pinulongan, sumala sa ipalitok kanila sa Balang Espiritu. 

(Buhat 2: 4) 
 

NAGPUYO SA SULOD: 

 

Ang katuyoan niini nga pagpuyo mao ang paglig-on sa bag-ong kinaiya nga nadawat pinaagi 

sa kaluwasan: 

 

 Unsa! Wala ba kamo manghibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espi 

 ritu Santo nga anaa kaninyo, nga inyong nabatonan gikan sa Dios, ug kamo dili 

 na inyo sa inyong kaugalingon? (I Mga Taga Corinto 6:19) 

 

 Wala ba kamo manghibalo nga kamo mao ang templo sa Dios, ug nga ang 

 Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? (I Mga Taga Corinto 3:16) 

 

 Busa kon ang tawo anaa kang Kristo, siya bag-o nga binuhat; ang daan nga mga 

 butang nanagpangagi na; tan-awa ang tanan nga mga butang nangabag-o na. 

  (II Mga Taga Corinto 5:17) 

 

 Kini ginaingon ko, panaggawi kamo diha sa Espiritu, ug dili kamo magatuman 

 sa kailibgon sa unod. 

 

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

 kini sila nagakasupakay ang usa ug usa; sa pagkaagi nga kamo dili makabuhat 

 sa mga butang nga buot ninyo. 
 

 Apan kon kamo ginamandoan sa Espiritu, kamo dili ilalum sa kasugoan.   

 (Galacia 5: 16-18) 
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Sa natural nga kalibutan, human ang balay gipuy-an sa tawo alang sa usa ka yugto sa pana 

hon kini nagpakita sa kinaiya sa tawo. Ingon man usab, ang atong espirituhanon nga mga 

balay kinahanglan nga modan-ag sa kinaiya sa Balaang Espiritu nga nagapuyo sa sulod. 

 

NAGPALIG-ON: 

 

 Nga unta itugot niya kaninyo, sumala sa mga pagkadato sa iyang himaya, aron 

 palig-onon kamo uban ang gahum pinaagi sa iyang Espiritu diha sa tawo nga sa 

 sulod. (Efeso 3:16) 

 

NAGHIUSA: 

 

Ang Balaan nga Espiritu naghimo sa usa ka magtotoo nga usa sa espiritu sa Dios ug sa ubang 

mga magtotoo. Kini mao ang gitawag nga "Panaghiusa sa Espiritu": 

 

 Apan siya nga nahiusa ngadto sa Ginoo nahimong usa ka espiritu.  

 (I Mga Taga  Corinto 6:17) 

 

 Kay maingon nga ang lawas usa ra, ug nagabaton sa daghang mga bahin, ug  

 nga kining tanang mga bahina sa lawas, bisan daghan sila usa lamang ka lawas: 

 maingon man usab niana si Kristo. 

 

 Kay pinaagi sa usa ka Espiritu kitang tanan gibautismohan ngadto sa usa ka 

 lawas, bisan kon kita mga Judio o mga Gresyanhon, kon kita ulipon o  gawas 

 non; ug kitang tanan gipainom sa usa ka Espiritu. (I Corinto 12: 12-13) 

 

NANGAMUYO: 

 

 Ug sa maong pagkaagi ang Espiritu nagatabang usab sa atong mga kaluyahon: 

 kay kita dili mahibalong moampo ingon nga atong gikinahanglan apan ang 

 Espiritu sa iyang kaugalingon nagapangamuyo gayud alang kanato uban sa 

 pag-agulo nga dili arang malitok sa pulong. (Roma 8:26) 

 

 Apan kamo, mga hinigugma, sa nagatukod kamo ibabaw sa inyong pagtoo nga 

 balaan gayud, sa nagaampo diha sa Espiritu Santo. (Judas 20) 

 

 Pag-ampo kanunay uban sa tanan nga pag-ampo ug pagpangaliyupo diha sa 

 Espiritu, ug managtukaw sa bug-os nga pagpadayon ug pagpakilooy alang sa 

 tanang mga balaan. (Efeso 6:18) 

 

NAGGIYA: 

 

 Apan sa diha nga siya, ang Espiritu sa kamatuoran, moanhi na, siya ang maga 

 mando kaninyo ngadto sa tibook nga kamatuoran; kay siya dili magasulti sa 

 iyang  kaugalingon; apan sa bisan unsa nga iyang hingdunggan, kana maoy 

 iyang isulti; ug iyang ipakita kaninyo ang mga butang nga moabot. (Juan 16:13) 
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 Kay sumala sa gidaghanon sa mga gidala sa Espiritu sa Dios, sila mga anak sa 

 Dios. (Roma 8:14) 

 

NAGPAKITA SA GUGMA: 

 

Ang Balaan nga Espiritu nagpadayag sa gugma ni Kristo ngadto ug pinaagi sa magtotoo: 

 

 Ug ang paglaum dili magapakaulaw; tungod kay ang gugma sa Dios ginabubu 

 sa atong mga kasingkasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gikahatag kanato. 

 (Roma 5: 5) 

 

NAGPAHIUYON SA LARAWAN NI KRISTO: 
 

Ang Balaan nga Espiritu nagpahiuyon sa magtotoo ngadto sa larawan ni Kristo: 

 

 Apan kitang tanan, uban sa nawong nga wala mabuksi nagasilaw ingon sa usa 

 ka salamin sa himaya sa Ginoo, nausab ngadto sa mao gihapon nga dagway 

 gikan sa himaya ngadto sa himaya, ingon nga gikan sa Ginoo ang Espiritu.  

 (II Mga Taga Corinto 3:18) 

 

NAGPADAYAG SA KAMATUORAN: 

 

 Apan ang Dios nagpadayag kanila nganhi kanato pinaagi sa iyang Espiritu, kay 

 ang Espiritu nagasusi sa tanan nga mga butang, oo, ang lalum nga mga butang 

 sa Dios. (I Mga Taga Corinto 2:10) 

 

NAGTUDLO: 

 

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

 wala magkinahanglan kang bisan kinsa nga tawo nga magatudlo kaninyo: apan

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

 ug mao ang matuod, ug dili bakak, ug bisan sa ingon kini nagatudlo kaninyo, 

 kamo magpabilin diha kaniya. (1 Juan 2:27) 

 

NAGPASALIG SA KALUWASAN: 

 

 Ang Espiritu sa iyang kaugalingon nagapamatuod, uban sa atong espiritu, nga 

 kita mga anak sa Dios. (Roma 8:16) 

 

 Ug siya nga nagabantay sa iyang mga sugo nagapabilin diha kaniya, ug siya 

 kaniya. Ug niini nahibaloan ta nga siya nagapabilin kanato, tungod sa Espiritu 

 nga iyang gihatag kanato. (1 Juan 3:24) 

 

NAGHATAG UG KAGAWASAN: 

 

 Kay ang Kasugoan sa Espiritu sa kinabuhi diha kang Kristo Jesus maoy naglu 

 was kanato gikan sa kasugoan sa sala ug sa kamatayon. (Roma 8: 2) 
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 Karon ang Ginoo mao ang Espiritu, ug diin ang Espiritu sa Ginoo, adunay 

 kagawasan. (II Mga Taga Corinto 3:17) 

 

NAGHUPAY: 

 

 ... Ug sa nagagawi sa kahadlok sa Ginoo, ug sa paglipay sa Espiritu Santo... 

 (Buhat 9:31) 

 

 Bisan ang Espiritu sa kamatuoran, kang kinsa ang kalibutan dili makadawat, 

 tungod kay kini dili makakita kaniya, ni makaila kaniya; apan kamo nakaila 

 kaniya; kay siya nagapuyo uban kaninyo, ug anha kaninyo... 
 

 Apan ang Maglilipay, ang Espiritu Santo, nga igapadala sa Amahan sa akong 

 ngalan, siya magatudlo kaninyo sa tanang butang, ug magapahinumdom sa 

 tanang mga butang, bisan unsa nga akong gipamulong kaninyo. (Juan 14: 17, 26) 

 

NAGPALAGSIK: 

 

 Apan kong ang Espiritu nga nagbanhaw kang Jesus gikan sa mga minatay, naga

 puyo kaninyo, siya nga nagbanhaw kang Kristo Jesus gikan sa mga patay maga

 hatag usab ug kinabuhi [naghatag ug gahum, naghatag sa bag-ong kinabuhi, 

 binanhaw] sa inyong may kamatayon nga mga lawas pinaagi sa iyang Espiritu 

 nga nagapuyo kaninyo. (Roma 8:11) 

 

NAKIGPULONG: 

 

 Apan sa diha nga sila modala kaninyo sa hukmanan, ug motugyan kaninyo, 

 ayaw hunahunaa nga daan kon unsa ang inyong isulti, kondili ang igahatag 

 kaninyo niadtong taknaa, kana mao ang igasulti ninyo: kay dili kamo mao  

 ang magasulti, kondili ang Espiritu Santo. (Marcos 13:11) 

 

NAGPAKITA SA GAHUM SA DIOS: 

 

 Ug ang akong pulong ug ang akong pagwali wala sa madanihong mga pulong sa 

 tawhanong kaalam, kondili sa pagpadayag sa Espiritu ug sa gahum; 

 

 Aron ang inyong pagtoo dili ikapatukod diha sa kaalam sa mga tawo kondili 

 diha sa gahum sa Dios. (I Mga Taga Corinto 2: 4-5) 

 

NAGDASIG SA PAGSIMBA: 

 

 Ang Dios Espiritu man: ug sila nga magasimba kaniya kinahanglan managsimba 

 kaniya diha sa espiritu ug sa kamatuoran. (Juan 4:24) 
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NAGHATAG UG GAHUM SA PAGSANGYAW: 

 

Ang gahum sa pagsangyaw mao ang tinuod nga ebidensiya sa usa nga nabautismohan diha sa 

Espiritu Santo. 

 

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

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

 tibook nga Judea, ug sa Samaria, ug ngadto sa kinatumyan nga mga bahin sa 

 yuta. (Buhat 1: 8) 

 

NAGHATAG UG MGA GASA UG NAGPALAMBO SA BUNGA: 

 

Ang Balaan nga Espiritu naghatag sa espirituhanong mga gasa ngadto sa mga magtotoo. Kini 

piho nga mga abilidad aron makahimo siya sa paglihok nga epektibo ingon nga kabahin sa 

Simbahan. Ang Espiritu Santo usab nagpalambo sa espirituhanon nga mga bunga sa kinabuhi 

sa magtotoo. Ang espirituhanong bunga nagpasabot sa kinaiyahan sa Espiritu Santo diha sa 

kinabuhi sa magtotoo. Tungod sa ilang kamahinungdanon, ang bunga ug mga gasa sa Bala 

ang Espiritu gihisgutan sa lain nga mga kapitulo. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

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

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Ilista ang lima ka mga katuyoan sa Balaang Espiritu nga may kalabutan ngadto sa 

nasud sa Israel. 

 ___________     ___________     ___________     __________     __________ 

 

   

3. Kini ba nga pahayag tinuod o sayop? Ang Balaan nga Espiritu nalambigit sa pagla 

lang sa yuta. Ang pahayag: ______________________ 

 

4. Isulat ang numero sa husto nga kahulogan sa atubangan sa pulong nga gihulagway. 

 

Mga katuyoan Sa Balaan nga Espiritu Nga May Kalabutan Sa Kasulatan 
 

 _____Paglamdag 1. Siya misulti sa tawhanong mga magsusulat sa mensahe sa 

         Dios. 

 

 _____Pinadayag 2. Ang karon nga ministeryo sa Balaang Espiritu mao ang   

        pagtabang sa mga tawo nga makasabot sa Ebanghelyo. 

 

 _____Pagdasig 3. Ang Espiritu migiya sa mga magsusulat aron ang mga  

            mensahe magkatukma. 

 

5. Hatagi ug usa ka pakisayran sa kasulatan nga nagpatin-aw sa katuyoan sa Espiritu 

Santo diha sa kinabuhi sa usa ka makasasala. ______________________________ 

 

6.  Unsa ang ministeryo sa Balaang Espiritu nga may kalabutan kang Satanas? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

7. Kini nga kapitulo naglista sa napulo ug usa ka mga katuyoan sa Espiritu Santo diha sa 

kinabuhi ni Jesu-Kristo. Pila niini ang inyong malista? 

 ___________      ___________      ___________      __________      __________ 

 ___________      ___________      ___________      __________      __________ 

 ___________ 
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8. Kini nga kapitulo naghisgot sa pito ka mga katuyoan sa Balaang Espiritu diha sa 

Simbahan. Pilay inyong malista? 

 

 ___________      ___________      ___________      __________      __________ 

 ___________      ___________ 

 

9. Kini nga kapitulo naghisgot sa kaluhaan ka mga katuyoan sa Espiritu Santo diha sa 

kinabuhi sa magtotoo. Pilay inyong malista? 

 

 ___________      ___________      ___________      __________      __________ 

 ___________      ___________      ___________      __________      __________ 

 ___________      ___________      ___________      __________      __________ 

 ___________      ___________      ___________      __________      __________ 

 

10. Unsa ang tinuod nga ebidensiya nga ang usa ka tawo nabautismohan na sa Espiritu 

Santo? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Tun-i ang mosunod nga mga teksto sa Biblia sa pagkat-on ug dugang mahitungod sa 

ministeryo sa Balaang Espiritu sa nasud sa Israel: 

 

 Genesis 41:38 

 Numeros 11:17; 11:25; 27:18 

 Maghuhukom 3:10; 6:34; 11:29; 14: 6, 19; 15: 14-15 

 I Samuel 10:10; 11: 6; 16:13 

 I Mga Hari 18:12 

 II Mga Hari 2: 15-16 

 Ezequiel 2: 2 

 Daniel 4: 9; 5:11; 6: 3 

 Miqueas 3: 8 

 II Mga Cronicas 15: 1; 24:20 

 

2. Ribyuha ang mga katuyoan sa Balaang Espiritu diha sa kinabuhi sa magtotoo. Inyo  

bang gitugotan ang Balaan nga Espiritu sa pag-alagad sa matag usa niini nga mga 

dapit diha sa inyong kinabuhi? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Ribyuha ang mga pagpangalagad sa Balaang Espiritu ngadto sa Simbahan.  Hunahu 

naa ang pakig-ambitay sa simbahan nga inyong gitambongan ... Sa asa nga mga dapit 

sila nagtugot sa Espiritu Santo sa pag-alagad sa iyang mga katuyoan? Sa asa nga dapit 

 ang nagkinahanglan ug kalamboan? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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KAPITULO 4 
 

ANG BAUTISMO SA BALAANG ESPIRITU 

 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

     •    Pagpatin-aw sa bautismo. 

     •    Pag-ila sa tulo ka Kasulatanhong mga pakisayran diin nagpadayag kon unsa ang    

          nahitabo sa diha nga ang tawo makadawat sa bautismo sa Espiritu Santo. 

     •    Pagpasabot kon unsaon sa pagdawat ang Bautismo sa Espiritu Santo. 

     •    Pag-ila sa panggawas nga pisikal nga ilhanan sa bautismo sa Espiritu Santo. 

     •    Pagpasabot sa tinuod nga ebidensiya sa bautismo sa Espiritu Santo. 

     •    Paglista sa mga sumbanan sa pagdawat sa bautismo sa Espiritu Santo. 

     •    Pagdawat sa bautismo sa Espiritu Santo. 

     •    Paglista sa upat ka nag-unang mga pagsupak sa mga tawo nga usahay gipatugbaw sa     

          bautismo sa Espiritu Santo. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Apan kamo makadawat sa gahum sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad 

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

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

 (Buhat 1: 8) 

 

PASIUNA 

 

Ang Biblia naghisgot sa upat ka lain-laing mga bautismo: 

 

 1.   Ang bautismo sa pag-antus nga nasinati ni Jesus. 

 2.   Ang bautismo sa tubig nga gihimo ni Juan Bautista. 

 3.   Kristohanong bautismo sa tubig. 

 4.   Bautismo sa Espiritu Santo. 

 

Kini nga kapitulo nagtagad mahitungod sa bautismo sa Espiritu Santo. (Ang laing tulo ka 

mga bautismo gihisgutan diha sa Harvestime International Institute sa kurso nga nag-ulohang 

“Mga Pundasyon sa Pagtoo”). 

 

KATIN-AWAN 

 

Ang pulong "pagbautismo" nagpasabot sa hingpit nga paglub-lob o pag-unlod sa usa ka 

butang. 
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SAAD SA BAUTISMO 

 

Human sa pagkabanhaw ug sa wala pa ang iyang pagbalik sa langit, si Jesus naghatag ug 

importante nga mga panudlo ngadto sa iyang mga sumusunod: 

 

 Ug, ania karon, ako magapadala sa saad sa akong Amahan nganha kaninyo; 

 apan managpabilin kamo sa ciudad sa Jerusalem hangtud nga kamo masul-

 uban sa gahum gikan sa kahitas-an. (Lucas 24:49) 
 

Ang saad nga gihisgotan ni Jesus mao ang Espiritu Santo: 

 

 Ug ako magaampo sa Amahan, ug siya magahatag kaninyo ug lain nga Maglili 

 pay, aron siya magapuyo uban kaninyo sa walay katapusan; 

 

Bisan ang Espiritu sa kamatuoran; nga ang kalibutan dili makadawat, tungod 

kay kini dili makakita kaniya, ni makaila kaniya: apan kamo makaila kaniya, 

kay siya nagapuyo uban kaninyo, ug sa sulod ninyo.   

  

 Ako dili mobiya kanimo ingon nga ilo. (Juan 14: 16-18) 
 

Kini dili bag-o nga saad. Ang gasa sa Espiritu Santo gisaad na sukad pa sa Daang Tugon 

nga mga panahon: 

 

 ... kay sa lumalangyaw nga mga ngabil ug uban sa laing dila siya mosulti niining 

 katawhan. 

 

 Kanila miingon siya: Kini mao ang pahulay, hatagi ninyo ug pahulay siya nga 

 gikapuyan; ug kini mao ang makapahayahay ... (Isaias 28: 11-12) 

 

 ... Ako magabubo sa akong Espiritu ibabaw sa tanang unod ... (Joel 2:28) 

 

ANG EBIDENSYA SA BALAANG ESPIRITU 

 

Ingon sa inyong nakat-onan sa miaging kapitulo, ang Espiritu Santo adunay daghang mga 

katuyoan diha sa mga kinabuhi sa mga magtotoo. Usa sa nag-unang mga katuyoan sa Bala 

ang Espiritu, bisan pa niana, mao ang paghimo sa Kristohanon nga gamhanang saksi alang  

sa Ebanghelyo: 

 

 Apan kamo makadawat sa gahum sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad 

 kaninyo; ug kamo mahimo nga mga saksi alang kanako ... sa kinatumyan nga 

 bahin sa yuta. (Buhat 1: 8) 
 

Ang tinuod nga ebidensiya sa bautismo sa Espiritu Santo makita dayon sa kinabuhi ni Apos 

tol Pedro. Sa wala pa ang Adlaw sa Pentecostes siya sa kahadlok nilimod nga siya nakaila ni 

Jesus. Human sa iyang bautismo sa Espiritu Santo, si Pedro mitindog ug mihatag ug usa ka 

gamhanan nga pagsaksi sa Ebanghelyo nga miresulta sa kaluwasan sa 3,000 ka tawo. 
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Kini mao ang gahum sa Balaang Espiritu diha sa unang simbahan nga miresulta sa pagkaylap 

sa Ebanghelyo sa tibook kalibutan. Ang libro sa Mga Buhat maoy talaan niining gamhanan 

nga pagsaksi nga mao ang ebidensya sa bautismo sa Espiritu Santo. 

 

BAUTISMO SA BALAANG ESPIRITU 

 

Adunay pito ka mga tudling sa Bag-ong Tugon diin ang pulong "pagbautismo" gigamit nga 

may kalabutan sa Espiritu Santo. Ang upat niini mao ang mga pulong ni Juan Bautista nga 

nahitala diha sa Ebanghelyo: 

 

 Ako nagabautismo kaninyo sa tubig alang sa paghinulsol; apan siya nga naga

 sunod kanako labi pang gamhanan kay kanako, nga sa sapin niya dili ako 

 takus sa pagdala; siya magabautismo kaninyo sa Espiritu Santo, ug sa kalayo. 

  (Mateo 3:11) 

 

 Ako nagabautismo kaninyo sa tubig, apan siya magabautismo kaninyo sa 

 Espiritu Santo. (Marcos 1: 8) 

 

 Si Juan mitubag, nga nagaingon kanilang tanan, Ako sa pagkamatuod nagabau 

 tismo kaninyo sa tubig; apan siya nga labi pang gamhanan kay kanako moanhi, 

 nga sa  higut sa kang kansang sapin dili ako takus sa paghubad; siya magabautis 

 mo kaninyo sa Espiritu Santo ug sa kalayo. (Lucas 3:16) 

 

 Ug ako wala makaila kaniya: apan siya nga nagsugo kanako sa pagbautismo sa 

 tubig, nga mao usab ang miingon kanako: Kang kinsa hingkit-an mo ang Espi 

 ritu nga mokunsad ug mopabilin kaniya, kini mao siya ang magabautismo sa 

 Espiritu Santo. (Juan 1:33) 

 

Si Jesus usab misulti sa bautismo sa Espiritu Santo: 

 

 Kay si Juan sa pagkamatuod, nagbautismo sa tubig; apan kamo pagabautismo 

 han sa Espiritu Santo sa dili madugay gikan karon. (Buhat 1: 5) 

 

Sa diha nga si Pedro misulti sa mga panghitabo nga nahitabo diha sa panimalay ni Cornelio 

iyang gikutlo ang mga pulong ni Jesus: 

 

 Unya nahinumdom ako sa pulong sa Ginoo, sa unsa nga paagi nga siya miingon, 

 si Juan sa pagkamatuod, nagbautismo sa tubig; apan kamo pagabautismohan sa 

 Espiritu Santo. (Buhat 11:16) 

 

Si Pablo usab migamit sa pulong nga "pagbautismo" nga may kalabutan ngadto sa Espiritu 

Santo: 

 

 Kay pinaagi sa usa ka Espiritu kitang tanan gibautismohan ngadto sa usa ka 

 lawas, bisan kon kita mga Judio o mga Gresyanhon, kon kita ulipon o gawas 

 non; ug kitang tanan gipainom sa usa ka Espiritu.  (I Mga Taga Corinto 12:13) 
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Ang paggamit sa hugpong nga mga pulong " sa pagbautismo ngadto sa" Espiritu Santo mao 

ang sama nga gigamit sa paghulagway sa Kristohanong bautismo sa tubig. Sa duha ka mga 

panghitabo ang bautismo maoy dayag nga mga kumpirmasyon sa sulodnon nga espirituha 

nong kasinatian. 

 

Ang Balaan nga Espiritu gihatag atol sa usa ka panahon sa pagsaulog sa mga Judio sa gita 

wag nga fiesta sa Pentecostes. Tungod niini nga hinungdan, ang bautismo diha sa Espiritu 

Santo kasagaran gitawag nga usa ka "Pentecostal nga kasinatian" ug ang panahon sa pagha 

tag sa Espiritu gitawag ug "adlaw sa Pentecostes." 

 

Ang Balaan nga Espiritu miabot gikan sa langit, ug sa hingpit gilukuban [gibautismohan] ang 

mga magtotoo nga nagtigom sa lawak sa itaas sa usa ka balay sa Jerusalem. Sila naghulat o 

"nagpabilin" alang sa iyang pag-anhi ingon nga sila gisugo ni Jesus sa pagbuhat. Si Pedro 

miingon nga kini nga kasinatian mao ang katumanan sa saad sa Dios, "Sa katapusan nga mga 

adlaw ... ibubo ko ang akong Espiritu sa ibabaw sa tanan nga unod." Kini nga saad gihatag sa 

profeta nga si Joel: 

 

 Ug kini mahitabo sa ulahi, nga igabubo ko ang akong Espiritu ibabaw sa tanang 

 unod; ug ang imong mga anak nga lalaki ug ang inyong mga anak nga babaye 

 managpanagna, ang inyong mga tigulang nga mga lalaki managdamgo sa mga 

 damgo, ang inyong mga batan-ong lalaki makakita sa mga panan-awon; 

 

 Ug ingon man usab ibabaw sa mga sulogoon nga lalaki, ug sa ibabaw sa mga 

 sulogoong babaye niadtong mga adlawa igabubo ko ang akong espiritu.  

 (Joel 2: 28-29) 
 

Mga lalaki ug mga babaye, mga batan-on ug tigulang kalakip niini nga pagbubo sa Balaan 

nga Espiritu. Sila managna, magdamgo sa mga damgo, ug makakita ug mga panan-awon.  

Ang Espiritu sa Dios mohatag ug gahum sa parehong mga alagad [mga lalaki] ug mga sulo 

goon nga mga babaye [mga babaye]. Sa adlaw nga ang Espiritu Santo gihatag, si Pedro 

miingon: 

 

 Paghinulsol ug pagpabautismo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesu-Kristo 

 alang sa kapasayloan sa mga sala, ug kamo makadawat sa gasa sa Espiritu 

 Santo. 

 

 Kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak, ug sa tanan nga atua sa 

 halayo, bisan ang kapid-an nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios.  

 (Buhat 2: 38-39) 

 

Ang mga pulong ni Pedro nagpadayag nga ang saad sa Espiritu Santo maoy: 

 

 -Usa ka nasudnong saad: "Alang kaninyo" [mga Judio nga mga tawo]. 

 -Usa ka pangpamilyang saad: "Imong mga anak." 

 -Usa ka pang-unibersong saad: "Sa tanan nga atua sa halayo." 
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ANG PISIKAL NGA ILHANAN 

 

Ang Balaan nga Espiritu dili makita sa natural nga mga mata. Siya gitandi ni Jesus ngadto sa 

hangin: 

 

 Ang hangin nagahuros ngadto sa buot niyang padulngan, ug hingbatian mo ang 

 iyang kinanaas, apan dili mo mahibaloan kon diin siya gikan, ug asa siya padu 

 long, ingon niana ang tanan nga gianak sa Espiritu. (Juan 3: 8) 
 

Bisan tuod ang hangin dili makita, ang mga epekto nga gipatungha niini makita ug madu 

ngog. Sa diha nga ang hangin mihuros ang abug misalta gikan sa yuta, ang tanang mga kahoy 

miyuko sa usa ka direksyon, mga dahon mikanaas, ang mga balud sa dagat midaguok, ug ang 

mga panganod milihok latas sa kalangitan. Kining tanan maoy pisikal nga mga ilhanan sa 

hangin. Busa ingon man usab niana ang Espiritu Santo. Bisan tuod siya dili makita, ang mga 

epekto nga gipatungha sa Espiritu Santo makita ug madungog. 

 

Adunay tulo ka mga dapit sa Bag-ong Tugon diin kita gisultihan kon unsa ang nahitabo sa 

diha nga ang mga tawo gibautismohan sa Espiritu Santo: 

 

1.    ADLAW SA PENTECOSTES: 

 

Ang Mga Buhat 2: 2-4 maoy rekord sa nahitabo sa adlaw sa Pentecostes: 

 

Ug sa kalit miabot ang usa ka dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa 

makusog nga hangin, ug kini mipuno sa tibook balay diin didto sila nanag 

lingkod. 

 

Ug dihay mipakita kanila nga mga dila nga ingon sa kalayo, ug kini mipahiluna 

sa ibabaw sa matag usa kanila.   

  

Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo, ug misugod sila sa pagpanulti sa 

nagkalain-laing mga pinulongan, sumala sa ipalitok kanila sa Balang Espiritu.  

(Buhat 2: 2-4) 

 

2.   BALAY NI CORNELIO: 

 

Ang Mga Buhat 10:44-46 maoy rekord sa panghitabo sa dihang si Pedro nagsangyaw sa 

Ebanghelyo ngadto sa usa ka tawo nga ginganlan’g si Cornelio ug sa iyang pamilya: 

 

Samtang si Pedro nagsulti pa niini, ang Espiritu Santo mikunsad sa kanilang 

tanan nga nakadungog sa Pulong. 

 

Ug sila nga adunay sirkunsisyon natingala, ingon man sa daghan nga ming-uban 

kang Pedro, tungod kay sa mga Gentil gibubo usab ang gasa sa Espiritu Santo. 

 

Kay nakadungog sila nga nanagsulti ug mga sinultihan ug nagadayeg sa Dios ... 

(Buhat 10: 44-46) 
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3.   MGA KINABIG SA EFESO: 

 

Ang Mga Buhat 19:6 naghulagway kon unsa ang nahitabo sa unang grupo sa mga kinabig sa 

Efeso: 

 

 Ug sa gipandungan sila ni Pablo sa iyang mga kamot, mikunsad kanila ang 

 Espiritu Santo; ug nagsulti sila ug mga pinulongan ug nanagpanagna.  

 (Buhat 19: 6) 

 

ANG KOMON NGA ILHANAN: ANG MGA PINULONGAN 

 

Samtang atong gitandi kini nga mga tudling adunay usa ka pisikal nga ilhanan nga komon sa 

tulo: kadtong mga nakadawat sa bautismo sa Espiritu Santo misulti sa ubang mga pinulongan. 

Ang ubang mga labaw sa kinaiyahan nga mga ilhanan sa Espiritu Santo gihisgotan, apan wa 

lay bisan unsa niini nga makita sa tanang tulo ka mga higayon. 

 

Sa adlaw sa Pentecostes adunay naghaguros nga hangin ug makita nga dila sa kalayo ang 

nakita. Kini wala natala sa laing duha ka mga higayon. Sa Efeso ang bag-ong mga kinabig 

nanagna. Kini wala gihisgotan nga nahitabo sa adlaw sa Pentecostes o sa balay ni Cornelio. 

 

Ang usa ka panggawas nga ilhanan nga ang mga apostoles nakaobserba sa mga kasinatian ni 

Cornelio ug sa iyang panimalay mao nga sila namulong sa mga pinulongan. Kining pisikal 

nga ilhanan mao ang pamatuod ngadto sa mga tinun-an nga kini nga pamilya nabautismohan 

sa Espiritu Santo. Gikan niining Bibliyanhong talaan kita mihukom nga ang pisikal nga ilha 

nan sa pagsulti sa mga pinulongan pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo nagpamatuod nga ang 

usa ka tawo nabautismohan sa Espiritu Santo. 

 

Ang ilhanan sa "pinulongan" mahimong mga pinulongan nga nahibaloan sa tawo. Kini mao 

ang nahitabo sa adlaw sa Pentecostes: 

 

 ... Ug sila nahingangha ug nahibulong, nga nagaingon ang usa ug usa: Ania 

 karon dili ba silang tanan nga nagasulti taga-Galilea? 

 

 Ug naunsa nga ginapatalinghugan ta sa tagsatagsa ka tawo diha sa atong 

 kaugalingon nga pinulongan, diin kita natawo? (Buhat 2: 7-8) 
 

Ang mga pinulongan mahimo usab nga usa ka pinulongan nga wala masabti sa tawo. Kini 

mao ang gitawag nga usa ka wala mailhi nga pinulongan: 

 

 Kay siya nga nagasulti sa usa ka sinultihan, wala magasulti sa mga tawo, kondili 

 sa Dios: kay walay bisan kinsa nga makasabot; apan diha sa espiritu nagasulti 

 siya ug mga tinago. (I Mga Taga Corinto 14: 2) 
 

MGA KATUYOAN SA MGA PINULONGAN 

 

Ang ilhanan sa mga pinulongan nga nadawat pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo adunay 

daghang mga katuyoan sa kinabuhi sa mga magtotoo. Paklia sa I Mga Taga Corinto 14 diha 

sa inyong Biblia. Kini mao ang pipila ka mga katuyoan sa mga pinulongan: 
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 -Pag-ampo ngadto sa Dios: Bersikulo 2 

 -Paglig-on sa kaugalingon: Pagtukod sa inyong kaugalingon ug sa pagdugang sa   

  espirituhanong kahibalo. Bersikulo 4 

 -Sa Dihang hubaron sila naglig-on sa simbahan: bersikulo 12-13 

 -Pangamuyo: Bersikulo 14 (Tan-awa usab sa Mga Taga-Roma 8: 26-27) 

 -Ilhanan sa mga dili-magtotoo: Bersikulo 22 

 -Katumanan sa tagna: Bersikulo 21 (Tan-awa usab ang Isaias 28: 11-12) 

 -Pagdayeg: bersikulo 15, 17 

 

PAGSUPAK SA MGA PINULONGAN 

 

Ang ubang mga tawo mosupak sa pagsulti sa mga pinulongan. Kini ang pipila sa mga pagsu 

pak nga ilang gipatugbaw: 

 

ANG MATAG KRISTOHANON ADUNA NAY BALAANG ESPIRITU: 

 

Usa sa pinaka kasagarang pagsupak mao nga ang matag Kristohanon nakadawat sa Espiritu 

Santo sa diha nga siya nakabig. Siya wala na magkinahanglan ug dugang nga kasinatian sa 

pagdawat sa bautismo sa Espiritu Santo. Apan tagda ang mga ehemplo sa mga tawo diha sa 

Bag-ong Tugon nga matuod nga mga magtotoo. Ang mga apostoles naghinulsol sa ilang mga 

sala ug mitoo nga si Jesus mao ang Mesias. Sila nakasaksi sa ilang kaugalingon ug gidawat 

ingon nga tinuod ang mga kamatuoran sa iyang kamatayon, paglubong, ug pagkabanhaw. Si 

Jesus miingon sa iyang mga sumusunod: 

 

 

Ug, ania karon, ako magapadala sa saad sa akong Amahan nganha kaninyo; 

apan managpabilin kamo sa ciudad sa Jerusalem hangtud nga kamo masul-uban 

sa gahum gikan sa kahitas-an. (Lucas 24:49) 

 

Siya miingon usab: 

 

Kay si Juan sa pagkamatuod, nagbautismo sa tubig; apan kamo pagabautis 

mohan sa Espiritu Santo sa dili madugay gikan karon. (Buhat 1: 5) 

 

Ang gisaad nga kasinatian sa bautismo diha sa Espiritu Santo miabot sa adlaw sa Pentecostes: 

 

Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo, ug misugod sila sa pagpanulti sa 

nagkalain-laing mga pinulongan, sumala sa ipalitok kanila sa Balang Espiritu. 

(Buhat 2: 4) 
 

Bisan tuod ang mga apostoles mga kristohanon na, sa adlaw lamang sa pentecostes nga sila 

napuno [nabautismohan diha] sa Balaang Espiritu. Ang mga tawo sa Samaria nakadungog sa 

pagwali sa Ebanghelyo. Sila mitoo ug nagpabautismo sa tubig apan sila wala makadawat sa 

Balaang Espiritu. 

 

Karon sa diha nga ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem nakadungog nga 

ang Samaria midawat sa pulong sa Dios, ilang gipadala ngadto kanila si Pedro 

ug si Juan: 
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Kinsa, sa diha nga sila, nag-ampo alang kanila, nga sila unta makadawat sa  

Espiritu Santo: 

 

(Kay sa wala pa siya mikunsad sa ibabaw ni bisan kinsa kanila, sila gibautis 

mohan sa ngalan ni Ginoong Jesus). 

 

Unya sila mipandong sa ilang mga kamot sa ibabaw kanila, ug nakadawat sila sa 

Espiritu Santo. (Buhat 8: 14-17) 

 

Ang mga katawhan sa Samaria midawat sa kaluwasan pinaagi sa ministeryo ni Felipe. Sila 

nakadawat sa Balaan nga Espiritu pinaagi sa ministeryo ni Pedro ug ni Juan. Ang pagdawat 

sa bautismo sa Espiritu Santo usa ka lahi nga kasinatian sa pagdawat sa kaluwasan.  

 

Ang Mga Buhat 19: 1-6 naghulagway kon giunsa ni Pablo pag-adto sa ciudad sa Efeso ug  

nahibalag ang mga tawo nga gihulagway ug "mga tinun-an." Ang unang pangutana nga gipa 

ngutana ni Pablo mao kini, "Nakadawat na ba kamo sa Espiritu Santo sukad sa inyong pag 

too?" 

 

Kon ang mga tawo nakadawat sa bautismo sa Espiritu Santo sa diha nga nadawat nila ang 

kaluwasan usa ka binuang ni Pablo ang pagpangutana niini nga pangutana. Ang kamatuoran 

nga siya nangutana niini nagahimo nga tin-aw nga ang mga tawo mahimong mga magtotoo 

diha kang Kristo sa walay pagdawat sa bautismo sa Espiritu Santo. Bisan kon ang usa ka 

tawo nakadawat sa bautismo sa Balaan nga Espiritu sa samang panahon nga siya nakabig, 

kini usa ka lahi nga kasinatian gikan sa kaluwasan. 

 

Ingon sa inyong nakat-onan sa nangagi, ang ministeryo sa Balaang Espiritu mamatikdan gi 

kan sa paglalang sa kalibutan. Ang Daang Tugon naghisgot sa Espiritu Santo nga nagaduaw 

sa espirituhanon nga mga pangulo sa Israel. Ang Balaang Espiritu usab naglihok diha sa kina 

buhi sa makasasala sa pagdala kaniya ngadto kang Kristo. 

 

Apan kini nga mga ministeryo sa Balaang Espiritu lahi ra gikan sa gibautismohan sa Balaang 

Espiritu. Si Jesus naghimo niini nga tin-aw sa dihang siya miingon: 

 

Bisan ang Espiritu sa kamatuoran; nga ang kalibutan dili makadawat, tungod 

kay kini dili makakita kaniya, ni makaila kaniya: apan kamo makaila kaniya, 

kay siya nagapuyo uban kaninyo [sa karon], ug sa sulod ninyo [sa umaabot]. 

 (Juan 14:17) 

 

Ang Balaan nga Espiritu nakig-uban sa mga tinun-an niadtong panahona, apan wala pa diha 

sa sulod nila. Sila napuno [gibautismohan] pinaagi sa Espiritu Santo sa Adlaw sa Pentecos 

tes. Ang Balaan nga Espiritu kauban sa makasasala aron siya makaduol ngadto kang Jesu-

Kristo. Apan kini dili sama sa giingon nga anaa sa sulod niya. 

 

Sa Daang Tugon nga mga panahon ang gahum sa Balaang Espiritu moabot sa espirituhanong 

mga lider sa Israel sa espesyal nga mga panahon. Apan sa Bag-ong Tugon kini nga gahum 

gihatag nga permanente sa mga magtotoo. 
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Ang Balaang Espiritu UBAN sa espirituhanong mga lider sa Daang Tugon nga mga panahon. 

Apan siya wala diha sa sulod nila. Kini mao ang kalainan tali sa Daan ug Bag-ong Tugon nga 

mga ministeryo sa Balaang Espiritu. 

 

ANG TANAN BA NAGSULTI SA MGA PINULONGAN? 

 

Lain pang pagsupak sa mga pinulongan miabot pinaagi sa sayop nga pagsabot sa usa ka 

pangutana ni Apostol Pablo sa I Mga Taga Corinto 12:30. Siya nangutana, "ang tanan ba 

nagsulti sa mga pinulongan?" Ang tubag sa iyang pangutana mao nga "Dili, dili ang tanan 

magasulti sa mga pinulongan." Apan si Pablo wala magsulti dinhi sa kasinatian sa bautismo 

diha sa Espiritu Santo. Ang panaghisgot nagtagad mahitungod sa mga gasa sa Espiritu Santo 

nga mahimong gamiton sa mga magtotoo sa simbahan: 

 

Karon, kamo mao ang lawas ni Kristo, ug ang tagsatagsa mga bahin niini. 

 

Ug ang Dios nagpahimutang sa iglesia, una mga apostoles, ikaduha mga manalag 

na, ikatulo mga magtutudlo, ug human niana ang mga milagro, unya ang mga ga 

sa sa pagpang-ayo, mga tabang, mga gobyerno, ug nagakalainlaing mga pinulo 

ngan. (I Corinto 12: 27-28) 
 

Si Pablo naghisgot sa mga gasa nga mahimong gamiton sa mga miyembro sa simbahan. Usa 

niini nga mga gasa sa Espiritu Santo mao ang "nagakalainlaing mga pinulongan." Kini mao 

ang abilidad sa paghatag ug espesyal nga mga mensahe ngadto sa simbahan sa mga pinulo 

ngan pinaagi sa gahum sa Balaang Espiritu.  

 

Bisan tuod ang matag-usa nakasinati sa ilhanan sa mga pinulongan sa dihang nabautismohan 

sa Espiritu Santo, dili ang tanan nakadawat sa espesyal nga gasa sa nagkalain-laing mga pinu 

longan. (Kini nga hilisgutan gihisgotan ug dugang pa sa Kapitulo 9). 

     

KAHADLOK: 

 

Ang uban nga mga magtotoo wala mangita sa bautismo sa Espiritu Santo tungod kay sila 

anaay kahadlok nga makadawat sa usa ka kasinatian nga dili iya sa Dios. Apan ang Biblia 

nag-ingon: 

 

Pangayo, ug kamo pagahatagan; pangita ug kamo makakaplag; panuktok, ug 

kini pagaablihan alang kaninyo; 

 

Kay ang tanan nga nagapangayo makadawat; ug ang nagapangita, makakap 

lag; ug kaniya nga nagatoktok, pagaablihan. 
 

Kinsang tawhana kaninyo, nga, kon ang iyang anak mangayog tinapay, iya bang 

pagahatagan ug usa ka bato? 
 

O kon siya mangayo ug isda, mohatag ba siya ug usa ka bitin? 
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Busa kon kamo nga mga dautan, mahibalong mohatag sa mga maayong gasa sa 

inyong mga anak, dili ba labi pa ang inyong Amahan nga anaa sa langit, nga ma 

gahatag ug mga maayong butang sa mga nagapangayo kaniya? (Mateo 7: 7-11) 

 

Kon ang usa ka magtotoo nangayo sa Dios alang sa usa ka butang, sama sa usa ka maayong 

Amahan sa yuta, ang Dios dili gusto nga siya makadawat sa bisan unsa nga butang nga maka 

daut kaniya. 

 

EMOSYONAL NGA KASINATIAN: 

 

Laing pagsupak sa pinulongan mao nga kini usa ka emosyonal nga kasinatian. Daghang mga 

magtotoo nga nakadawat sa bautismo sa Espiritu Santo nagpasulabi sa ilang kaugalingong 

emosyonal nga mga reaksyon sa mga kasinatian.  

 

Ang tawo usa ka emosyonal nga binuhat. Ang pagkakabig ngadto kang Jesu-Kristo wala nag 

wagtang sa emosyon sa usa ka tawo. Siya sa gihapon makasinati sa hingpit nga kalipay ug sa 

kasub-anan. Ang pagkakabig nagpahigawas sa emosyon sa tawo gikan sa pagmando sa sala. 

Kini naggiya pag-usab sa emosyon aron mosimba sa Dios.  

 

Ang pulong nga "kalipay" diha sa Kasulatan adunay kalabutan sa Espiritu Santo. Diha sa   

Mga Buhat 13:52 atong mabasa nga "ang mga tinun-an napuno sa kalipay, ug sa Balaang 

Espiritu." Ang ubang mga tawo mosumbalik uban sa dako nga emosyon sa kalipay nga mo 

abot uban sa bautismo sa Balaang Espiritu tungod kay sila natural nga mas emosyonal kay  

sa uban. Sila tingali mosinggit, mokatawa, o mosinati sa uban nga mga pagbati diha sa ilang 

pisikal nga mga lawas.  

 

Apan kini nga mga emosyonal nga mga reaksyon dili maoy ilhanan sa bautismo sa Espiritu 

Santo. Ang malig-ong ilhanan mao ang pagsulti sa mga pinulongan. 

 

Dili kinahanglan nga magpakita sa dako nga emosyon sama sa pagkatawa, pagsinggit, pagsa 

yaw, ug uban pa, aron mabautismohan sa Espiritu Santo. Kon giunsa man sa usa ang pagsum 

balik sa iyang gibati nga kalipay nga dala niini nga kasinatian kasagaran may kalabutan sa 

iyang natural nga emosyonal nga kinaiya. Ang ebidensya mao ang gahum. Dili kinahanglan 

nga mopakita sa dakong emosyon sama sa pagkatawa, pagsinggit, pagsayaw ug uban pa…, 

aron mabautismohan sa Balaang Espiritu. Kon giunsa sa usa pagsumbalik sa emosyon diha sa 

kalipay nga dala niini nga kasinatian kasagaran may kalabutan sa iyang indibiduwal nga mga 

pagbati. 

       

Apan kamo kinahanglan nga dili mosaway sa mga tawo nga adunay malipayong emosyonal 

nga reaksyon ngadto sa Balaang Espiritu. Ang Biblia nagsulti mahitungod sa emosyonal nga 

mga reaksyon sa mga tawo nga adunay gamhanang kasinatian uban sa Dios. Ang mga tawo 

mikurog, mihapa sa yuta, misinggit, mikalipay, ug misayaw sa atubangan sa Dios. 

 

Makapaikag nga sud-ongon ang emosyonal nga reaksyon sa mga tawo sa nagkalainlaing mga 

pangpaugnat nga mga panghitabo. Sila mosinggit, mokatawa, molukso, ug mopahayag sa 

daghan nga kahinam sa usa ka pampaugnat nga duwa.  
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Unsa pa kaha kahinam alang kanato ang gasa nga sama sa Espiritu Santo nga nagtuman sa 

daghan nga mga katuyoan sa atong mga kinabuhi, nagdala ug dakong kalipay, ug nagsangkap 

kanato sa gahum sa pag-abot sa kalibutan uban sa Ebanghelyo. 

 

Ang Salmistang si David miuyon. Siya nagpakita sa usa ka hulagway sa malipayon, maku 

sog, ug emosyonal nga pagsimba sa Dios: 

 

Umari kamo, manag-awit kita ngadto kang Jehova; Himoon nato ang usa ka 

malipayong hugyaw alang sa bato sa atong kaluwasan. 

 

Mangadto kita sa atubangan sa iyang presencia uban ang pagpasalamat, ug sa 

paghimo sa usa ka malipayong hugyaw uban sa mga alawiton sa mga salmo. 

 

Kay si Jehova mao ang dako nga Dios, ug Hari nga dako ibabaw sa tanang mga 

dios. (Salmo 95: 1-3) 

 

Dayega siya nga adunay huni sa trumpeta; Dayega siya nga adunay salterio ug 

alpa. 
 

Dayega siya uban sa mga gagmay nga tambor ug pagsayaw: Dayega siya uban sa 

mga tulonggon nga kinuldasan ug organo. 

 

Dayega siya sa ibabaw sa mga piyangpiyang nga matunog; Dayega siya nga 

adunay mga piyangpiyang nga malanog ang tingog. 

 

Ipapagdayeg sa tagsatagsa nga adunay gininhawa si Jehova. Dayegon ninyo si 

Jehova.(Salmo 150: 3-6) 

 

Kamo dili kinahanglan nga mahadlok nga ang bautismo sa Espiritu Santo ang hinungdan nga 

kamo makabuhat sa usa ka butang nga dili tugma o mawad-an ug kontrol sa inyong kaugali 

ngon. Ang Biblia nagsulti: 

 

Ug ang mga espiritu sa mga manalagna sakop sa mga manalagna. 

(I Mga Taga Corinto 14:32) 

 

Kini nagpasabot nga ang bisan unsang gasa nga gihatag sa Dios ulipon sa o ilalum sa pagkon 

trolar sa mga mogamit. Ang Dios walay dili husto nga gibuhat tungod kay... 

 

... Ang Dios dili Dios sa kasamok, kondili sa pakigdait... 

(I Mga Taga Corinto 14:33)  
 

PAGDAWAT SA BALAANG ESPIRITU 

 

Ang mosunod mao ang mga sumbanan alang sa pagdawat sa bautismo sa Espiritu Santo. 
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PAGHINULSOL UG MAGPABAUTISMO: 

 

Ug si Pedro miingon kanila: Maghinulsol kamo ug managpabautismo ang tagsa 

tagsa kaninyo sa ngalan ni Jesu-Kristo alang sa kapasayloan sa mga sala, ug ka 

mo makadawat sa gasa sa Espiritu Santo. (Buhat 2:38) 

 

TOOHI NGA KINI ALANG KANINYO: 

 

Kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak, ug sa tanan nga atua sa 

halayo, ug sa matag-usa nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios. (Buhat 2:39) 

 

TINGUHAA KINI: 
 

... Si Jesus mitindog ug misinggit nga nag-ingon, kon adunay tawong giuhaw 

umari siya kanako, ug uminom.  
 

Siya nga mosalig kanako, sumala sa giingon sa Kasulatan, gikan sa iyang kasing 

kasing modagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi. 
 

(Apan siya nagsulti niini labut sa Espiritu nga pagadawaton sa misalig kaniya; 

 kay ang Espiritu Santo wala pa man ikahatag; sanglit niadtong tungora si Jesus 

wala pa man himayaa.) (Juan 7: 37-39.) 

 

ILHA NGA KINI USA KA GASA: 

 

Ang Balaan nga Espiritu gikahatag na. Kini gihatag ngadto sa Iglesia sa Adlaw sa Pente- 

costes. Tungod kay kini usa ka gasa, kamo walay mahimo sa pag-angkon niini: 

 

... Ang gasa sa Espiritu Santo. (Buhat 2:38) 

 

Kini lamang ang buot ko nga pakisayran kaninyo. Nadawat ba ninyo ang Espiri 

tu tungod sa mga buhat sa kasugoan, o tungod ba sa pagpatalinghug nga inuba 

nan sa pagtoo? 

 

Siya nga nagahatag kaninyo sa Espiritu, ug nagahimo sa mga milagro diha kanin 

yo, nagahimo ba siya niini tungod sa mga buhat sa Kasugoan, o tungod ba sa pag 

patalinghug nga inubanan sa pagtoo? 

 

Aron ang panalangin ni Abraham makadangat sa mga Gentil; pinaagi kang 

Jesu-Kristo; aron atong madawat ang saad sa Espiritu pinaagi sa pagtoo. 

(Galacia 3: 2, 5, 14) 

 

Sugdi sa pagdayeg ug pagpasalamat ang Dios alang sa gasa sa Espiritu Santo. 
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ITUGYAN SA DIOS: 
 

Ayaw kahadlok sa pagsulti sa pinulongan sa Espiritu samtang kamo nanagdayeg ug nanagsim 

ba sa Dios. Samtang kamo magadayeg nga adunay tingog una ninyong masinati ang pagyu 

ngit sa inyong mga ngabil. Itugyan ang inyong dila ngadto sa Balaang Espiritu ug siya mosul 

ti pinaagi kaninyo ug mga pulong nga langyaw sa inyong salabutan. Kini mao ang nagapama 

tuod nga pisikal nga ilhanan sa bautismo sa Balaang Espiritu: 

     

Hinonoa, sa lumalangyaw nga mga ngabil ug uban sa laing dila siya mosulti 

niining katawhan. (Isaias 28:11) 

 

Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo, ug misugod sila sa pagpanulti sa 

nagkalain-laing mga pinulongan, sumala sa ipalitok kanila sa Balang Espiritu. 

(Buhat 2: 4) 

 

HANGYO UG PAG-AMPO SA UBANG MGA MAGTOTOO: 

 

Ang Balaang Espiritu madawat pinaagi sa pagpandong sa mga kamot (Buhat 8,9,19) o sa dili  

pagpandong sa mga kamot (Buhat 2,4,10). Tun-i kini nga mga kapitulo nga nagpakita kon sa 

unsang paagi ang mga magtotoo nga puno sa Espiritu makatabang kaninyo sa pagsinati sa 

bautismo sa Espiritu Santo. 

 

KAMAHINUNGDANON SA KASINATIAN 

 

Ang bautismo sa Espiritu Santo importante tungod kay kini makapahimo kaninyo nga gam 

hanang saksi sa mensahe sa Ebanghelyo: 

 

 Apan kamo makadawat ug gahum sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad 

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

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

 (Buhat 1: 8) 

 

 Ug kini nga mga ilhanan magauban kanila nga motoo; sa akong ngalan sila 

 mohingilin sa mga yawa; sila mosulti sa bag-ong sinultihan; 

 

 Makakupot sila sa mga bitin; ug kong makainom sila sa butang nga makahilo, 

 dili kini makadaut kanila; sila mopandong sa ilang mga kamot sa ibabaw sa mga 

 masakiton ug mangaayo sila. (Marcos 16: 17-18) 

 

Ang Espiritu Santo usab naghatag ug espesyal nga espirituhanon nga mga gasa ug nagpalam 

bo ug espirituhanong bunga sa inyong kinabuhi. Kini nga mga gasa ug bunga mao ang mga 

hilisgutan sa mga nahibilin nga mga kapitulo niini nga pagtuon. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

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

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Ihatag ang unom ka mga giya alang sa pagdawat sa Bautismo sa Espiritu Santo. 

 ___________________      ____________________        ___________________ 

 ___________________      ____________________        ___________________ 

    

3. Unsa ang panggawas nga pisikal nga ilhanan sa bautismo sa Espiritu Santo? 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. Unsa ang tinuod nga ebidensiya sa bautismo diha sa Espiritu Santo. Hatagi ug usa ka 

Biblikanhong reperensiya sa pagsuporta sa inyong tubag. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

5. Unsa ang upat ka nag-unang mga pagsupak sa pipila ka mga tawo sa ilhanan sa 

"ubang mga pinulongan"? 

 __________________________________  _______________________________ 

 __________________________________  _______________________________ 

 

6. Aduna bay bisan unsa niini nga mga pagsupak nga balido basi sa Kasulatan?______ 

 

7. Unsa ang kahulogan sa pulong nga "pagbautismo"? 

 _____________________________________________________________________ 

 

8. Paglista ug tulo ka mga pakisayran sa kasulatan diin kita gisultihan kon unsa ang 

nahitabo sa diha nga ang mga tawo nakadawat sa bautismo sa Espiritu Santo. 

 

 __________________            ___________________           ___________________ 

 

 

 

 

 

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

 
1. Ang Balaan nga Espiritu gihisgotan 85 ka mga higayon diha sa Daang Tugon. Sam 

tang kamo magbasa sa Daang Tugon lingini ang matag paghisgot sa Espiritu Santo.  

Kini nga pagtuon motabang kaninyo sa pagsabot sa iyang ministeryo sa wala pa ang 

mga panahon sa Bag-ong Tugon. Kon nahuman ninyo ang susama nga buluhaton 

alang sa Bag-ong Tugon nga gihatag sa Kapitulo 2, kamo adunay kompleto na nga 

pagtuon sa Balaang Espiritu nga gitiman-an diha mismo sa inyong kaugalingon nga 

Biblia. 

 

2. Ang gasa sa Espiritu Santo gihatag ingon nga katumanan sa mga saad nga gipetsahan 

pa balik sa mga panahon sa Daang Tugon. Tun-i kini nga mga saad sa Espiritu Santo: 

 

 Daang Tugon: 

 

 Isaias 28: 11-12 

 Joel 2: 28-29 

 Isaias 44: 3 

 

 Bag-ong Tugon: 
 

 Juan 7: 38-39; 14: 16-18; 15:26; 16: 7-11 

 Buhat 1: 4, 5, 8; 2: 38-39 

 Galacia 3:14 

 Lucas 24:49 

 

3. Kamo ba nakasinati na sa bautismo sa Espiritu Santo? Kon wala pa, sunda ang mga 

giya nga gihatag niini nga kapitulo sa pagdawat niini. 

 

4. Ribyuha ang mga katuyoan alang sa mga pinulongan nga gihisgotan niini nga kapitu 

lo. Hain niini nga mga katuyoan ang inyong nasaksihan nga gigamit sa uban nga mga 

pinulongan? 

 

5. Ribyuha ang mga pagsupak sa pagsulti sa mga pinulongan nga gihisgutan niini nga 

leksyon. Hunahunaa kon sa unsang paagi kamo motubag sa sunod higayon nga kamo 

makadungog sa usa niining mga pagsupak nga gipatungha. 
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KAPITULO 5 
 

PASIUNA SA MGA GASA SA BALAANG ESPIRITU 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

     •   Pagpatin-aw sa espirituhanon nga mga gasa. 

     •   Pag-ila sa tinubdan niini nga mga gasa. 

     •   Pag-ila tali sa espirituhanong mga gasa ug natural nga mga talento. 

     •   Pagpasabot sa mga katuyoan alang sa espirituhanon nga mga gasa. 

     •   Pagpasabot sa mga tumong sa espirituhanon nga mga gasa. 

     •   Pagpasabot kon sa unsang paagi kini nga mga gasa giapod-apod. 

     •   Pag-ila sa mga pag-abuso sa espirituhanon nga mga gasa. 

     •   Pag-ila sa yawi sa paggamit sa espirituhanong mga gasa. 

     •   Pag-ila tali sa tinuod ug bakak [mini] nga espirituhanong mga gasa. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Karon mahitungod sa espirituhanon nga mga gasa, mga igsoon, ako dili buot nga 

 kamo dili manghibalo. (I Mga Taga Corinto 12: 1) 

 

PASIUNA 

 

Si Jesus nagbilin sa iyang mga sumusunod sa responsibilidad sa pagmantala sa mensahe sa 

Ebanghelyo ngadto sa mga kinatumyan sa yuta. Ang gahum sa Espiritu Santo motabang 

kanila sa pagtuman niini nga buluhaton: 

 

 Apan kamo makadawat sa gahum sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad 

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

 tibook Judea, ug sa Samaria, ug hangtud sa kinatumyan sa yuta. (Buhat 1: 8) 

 

Si Jesus wala nagbilin sa iyang mga sumusunod sa ingon ka dakong responsibilidad nga wa 

lay paghatag kanila sa abilidad sa pagtuman sa hagit. Ang espirituhanon nga mga gasa maoy 

labaw sa kinaiyahan nga mga abilidad nga gihatag sa Espiritu Santo aron sa paghatag ug ga 

hum sa mga magtotoo nga mahimong epektibo nga mga saksi sa Ebanghelyo. 

 

Ang hilisgutan sa espirituhanong mga gasa maoy usa sa mga gitudlo ni Pablo sa unang simba 

han. Siya miingon: 

 

 Karon mahitungod sa espirituhanon nga mga gasa, mga igsoon, ako dili buot nga 

 kamo dili manghibalo. (I Mga Taga Corinto 12: 1) 

 

Kini nga kapitulo nagpaila sa hilisgutan sa espirituhanong mga gasa. Sa mosunod nga mga 

kapitulo nagtagad sa nagkalain-laing espirituhanon nga mga gasa nga anaa sa mga magtotoo. 

Ang mga giya usab gihatag aron sa pagtabang kaninyo sa pagdiskobre sa inyong kaugali 

ngong espirituhanong gasa. 
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UNSA MAN ANG ESPIRITUHANONG MGA GASA? 

 

Ang pulong nga "espirituhanon" nagpasabot sa "pagtimaan o pagkontrolar sa Espiritu Santo." 

Ang usa ka "gasa" maoy usa ka butang nga walay bayad nga gihatag gikan sa usa ka tawo 

ngadto sa lain. Ang espirituhanong gasa maoy labaw sa kinaiyahan nga abilidad nga gihatag 

sa Espiritu Santo ngadto sa magtotoo sa pag-alagad ingon nga kabahin sa Lawas ni Kristo. 

 

Adunay kalainan tali sa "gasa" sa Espiritu Santo ug sa "mga gasa" sa Espiritu Santo.  Ang 

"Gasa" sa Espiritu Santo nahitabo sa Pentecostes (Mga Buhat 2) sa diha nga ang Espiritu 

Santo miabot ingon nga tubag sa saad ni Jesus: 

 

 Ug ako mag-ampo sa Amahan, ug siya magahatag kaninyo ug lain nga Maglili 

 pay ... Nga mao ang Espiritu sa kamatuoran ... (Juan 14: 16-17a) 

 

Ang "gasa" sa Espiritu Santo gihatag na ingon nga tubag niini nga saad. Ang mga "Gasa" sa 

Balaang Espiritu maoy labaw sa kinaiyahan nga abilidad nga gihatag sa Espiritu Santo sa 

mga magtotoo aron epektibo nga magministeryo: 

 

 Ug sila nanagpanglakaw ug nanagwali sa tanang mga dapit, ang Ginoo naga 

 buhat  uban kanila, ug nagpamatuod sa pulong pinaagi sa mga ilhanan nga 

 gipauban. (Marcos 16:20) 
 

MGA GASA UG MGA TALENTO 

 

Adunay kalainan tali sa espirituhanong mga gasa ug natural nga mga talento. Ang talento 

maoy natural nga abilidad nga napanunod sa pagkatawo o naugmad pinaagi sa pagbansay-

bansay. Ang espirituhanon nga gasa maoy labaw sa kinaiyahan nga abilidad nga wala napa 

nag-iya pinaagi sa panulondon o pagbansay-bansay. Kini maoy espesyal nga abilidad nga 

gihatag sa Espiritu Santo aron magamit alang sa piho nga espirituhanon nga mga katuyoan. 

 

Mahimo nga ang natural nga talento tugotan [aprobahan ug panalanginan] sa Balaan nga 

Espiritu human mahimong magtotoo. Sa diha nga kini mahitabo ang talento unya mahimong 

usa ka gasa ingon man usa ka talento.  Pananglitan, ang tawo makabaton sa natural nga talen 

to sa pagdumala tungod sa pagbansay nga iyang nadawat. Human sa bautismo sa Espiritu 

Santo kining natural nga talento mahimong tugotan [aprobahan] sa Espiritu Santo ug siya 

makagamit niini sa espirituhanon nga gasa sa pagdumala. 

 

Ang espirituhanon nga mga gasa naghatag ug espirituhanon nga mga kapabilidad nga mas 

dako pa kay sa labing maayo nga natural nga mga talento. Bisan tuod kita kinahanglan nga 

mogamit sa tanan natong natural nga mga talento alang sa buhaton sa Ginoo, kita sa gihapon 

nagkinahanglan sa espirituhanon nga mga gasa. 
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MGA KATUYOAN SA MGA GASA 

 

Ang mga katuyoan sa mga gasa sa Espiritu Santo gilista sa Efeso 4: 12-15: 

 

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

 paglig-on sa lawas ni Kristo; 

 

 Hangtud nga kitang tanan makadangat sa paghiusa sa pagtoo, ug sa pag-ila sa 

 Anak sa Dios, ngadto sa pagkahamtong nga tawo, ngadto sa sukdanan sa gitas-

 on sa kahupnganan ni Kristo: 

 

 Aron kita dili na managpabilin nga mga bata, nga ginalinolino ug ginapalid 

 ngadto ug nganhi, sa tanang hangin sa pagtulon-an, pinaagi sa lipatlipat sa  

 mga tawo, ug sa bitik ingon nga mga lalang sa kasaypanan; 

 

 Kondili managsulti sa kamatuoran diha sa gugma, managtubo kita diha kaniya 

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

Sumala niini nga tudling, ang mga katuyoan sa Espiritu Santo mao ang: 

 

 -Paghingpit sa mga balaan 

 -Pagpausbaw sa buhat sa pangalagad 

 -Paglig-on sa lawas ni Kristo, ang Simbahan 

 

Ang tumong o mga kalab-oton sa espirituhanon nga mga gasa mao nga kita: 

 

 -Mahimong mahiusa sa pagtoo. 

 -Maugmad ang atong kahibalo ni Kristo. 

 -Maugmad diha sa kahingpitan, uban kang Kristo ingon nga atong modelo. 

 -Mahimong lig-on, dili malingla sa bakak nga mga doktrina. 

 -Mohamtong sa espirituwal diha kang Kristo. 

 

ANG TRINIDAD UG ANG MGA GASA 

 

Kamo nakakat-on sa miagi pa nga ang Balaang Espiritu kabahin sa Trinidad sa Dios. Ang 

tanang tulo ka mga persona sa Trinidad nalambigit sa paghatag ug gahum sa mga magtotoo 

sa espirituhanon nga mga gasa: 

 

 Karon may nagakalainlaing mga hiyas, apan mao ra nga Espiritu. Ug adunay 

 nagkalainlaing mga pag-alagad, apan mao ra nga Ginoo. Ug adunay nagakala 

 inlaing mga buluhaton, apan mao ra nga Dios nga nagabuhat sa tanang mga 

 butang diha sa tanan. (I Corinto 12: 4-6) 
 

Ang Balaang Espiritu, ang Dios, ug ang Ginoo [Jesu-Kristo], ang tanan gihisgotan niini nga 

tudling. Ang ilang pag-apil sa espirituhanon nga mga gasa gipakita diha sa mosunod nga 

tsart: 

 

 

 

64 



Bersikulo 4   Bersikulo 5   Bersikulo 6 
 

   Espiritu        Ginoo         Dios 

 

Nagkalain-laing  Nagkalainlaing  Nagkalainlaing Mga Kalihokan  

    Mga Gasa   Mga Pagdumala 

 

(Lain-laing mga gasa)    (Lain-laing mga ministeryo)   (Lain-laing mga paagi nga ang mga 

           gasa gigamit) 

 

ESPIRITUHANONG MGA HINAGIBAN 

 

Ang mga gasa sa Espiritu gihatag usab ngadto sa Simbahan ingon nga mga hinagiban sa 

espirituhanon nga pagpakiggubat sa pagbuntog sa espirituhanon nga mga pwersa ni Satanas: 

 

 Kay ang atong pakigdumog dili batok sa unod ug dugo, kondili batok sa mga 

 punoan, batok sa kagamhanan, batok sa mga pagbulot-an sa kangitngit niini nga 

 kalibutan, batok sa espirituhanon nga pagkadautan diha sa langitnon nga mga 

 dapit. (Efeso 6:12) 

 

Tungod kay ang gubat diin ang mga magtotoo miapil espirituhanon, nan espirituhanon kay sa 

natural nga mga hinagiban ang gamiton.  Ang mga magtotoo usahay moadto sa espirituhanon 

nga pagpakig-away nga walay kahibalo sa mga hinagiban. Bisan kanus-a nga panahon nga 

kamo moadto sa pagpakig-away nga walay mga hinagiban kamo dili magdahum nga modaug 

sa pagpakig-away. Mao nga importante nga makasabot sa espirituhanon nga mga gasa. Sila 

kabahin sa espirituhanon nga hinagiban nga gihatag sa Dios. 

 

PAG-APOD-APOD SA MGA GASA 

 

Ang matag magtotoo adunay labing menos usa ka espirituhanon nga gasa: 

 

 Ingon nga ang tagsatagsa ka tawo nakadawat sa gasa, mag-inalagaray kamo  

 niini sa usa ngadto sa usa, ingon nga mga maayong tinugyanan sa nagkalainlaing 

 grasya sa Dios. (I Pedro 4:10) 

 

 Apan ang pagpahayag sa Espiritu gihatag ngadto sa tagsatagsa nga may 

 kapuslanan. 

 

 Apan kining tanan nga mga butang ginabuhat sa usa ug mao ra nga Espiritu, 

 nga ginapanghatag niya sa tagsatagsa ka tawo sumala sa iyang kabubut-on. 

  (I Corinto 12: 7, 11) 

 

__________________ 

* Ang Harvestime nagtanyag sa lain nga kurso sa hilisgutan sa espirituhanon nga pakig-gubat 

nga nag-ulohang "Espirituhanong Mga Estratihiya: Usa ka Manwal Sa Espirituhanong 

Pakiggubat." 
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Tungod kay ang matag magtotoo adunay labing menos usa ka espirituhanong gasa, ang matag 

usa kanato adunay responsibilidad sa pagdiskobre ug paggamit sa atong gasa. 

 

Kamo dili pagahukman pinaagi sa gidaghanon sa espirituhanong mga gasa nga inyong naang 

kon. Kamo pagahukman pinaagi sa inyong pagkamatinumanon sa paggamit sa espirituhanon 

nga mga gasa o mga gasa nga gihatag kaninyo. Ang sambingay sa mga talento sa Mateo 25: 

14-30 nagpamatuod niini nga kamatuoran. 

 

Adunay daghan nga espirituhanong mga gasa, apan walay magtotoo nga aduna niining tanan 

nga mga gasa sa Espiritu Santo: 

 

 Mga apostoles ba ang tanan?  Mga manalagna ba ang tanan?  Mga magtutudlo 

 ba ang tanan? Mga magbubuhat ba sa katingalahan ang tanan? 

 

 Ang tanan may mga hiyas ba sa pag-ayo? Makasulti ba ang tanan sa mga 

 pinulongan? Ang tanan ba makahubad? (I Corinto 12: 29-30) 

 

Ang usa ka tawo mahimong adunay labaw pa kay sa usa ka gasa, apan walay usa nga adunay 

tanan nga mga gasa sa Espiritu. Kon siya aduna, nan, siya wala nay panginahanglan sa uban 

diha sa Lawas ni Kristo. 

 

ANG PAG-ABUSO SA MGA GASA 

 

Ang espirituhanon nga gasa gikan sa Dios maabuso. Ang "pag-abuso" sa gasa nagpasabot sa 

dili paggamit niini sa husto nga paagi. Kamo makaabuso sa espirituhanon nga mga gasa pina 

agi sa: 

 

DILI PAGGAMIT SA MGA GASA NGA GIHATAG KANINYO: 

 

Si Apostol Pablo miingon kang Timoteo: 

 

 Ayaw pasagdi ang hiyas nga anaa kanimo, nga gihatag kanimo pinaagi sa tagna, 

 uban sa pagpandong sa mga kamot sa presbiterio. (1 Timoteo 4:14) 

 

 Tungod niini, ako magapahinumdum kanimo nga imong pasigaon ang gasa sa 

 Dios, nga anaa kanimo, pinaagi sa pagpandong sa akong mga  kamot.  

 (II Timoteo 1: 6) 

 

PAGSULAY PAGGAMIT SA MGA GASA NGA WALA GIHATAG KANINYO: 

 

Samtang nagaalagad sa Samaria, si Pedro ug Juan nakahibalag sa usa ka tawo nga ginganlan 

ug Simon nga gusto makaangkon sa gamhanan nga mga gasa nga iyang nakita. Si Simon nag 

tanyag ug salapi aron makaangkon niini nga mga abilidad. Si Pedro miingon: 

 

 Ang imong salapi mawala uban kanimo, kay naghunahuna ka nga ang gasa sa 

 Dios arang mo nga mapalit sa salapi. Ikaw walay bahin, ni kapalaran niini nga 

 butang ... (Buhat 8: 20-21) 
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Ang espirituhanon nga mga gasa gikan sa Espiritu Santo. Sila dili maangkon sa bisan unsang 

uban nga mga pamaagi. Kamo dili lang modesisyon nga kamo gusto moangkon o mogamit sa 

pipila sa espirituhanong mga gasa. Ang Balaan nga Espiritu maoy mohatag niini kaninyo. 

 

Sa laing higayon, ang pito ka mga anak nga lalaki sa pangulo sa mga sacerdote, nakakita sa 

mga milagro ni Apostol Pablo ug misulay sa paggamit niini nga gasa sa paghingilin sa dautan 

nga mga espiritu: 

 

 Ug mitubag ang espiritu nga dautan ug miingon, si Jesus nakaila ako ug kang 

 Pablo nakaila ako; apan kinsa ba kamo? 

 

 Ug ang tawo nga gisauban sa dautang espiritu, midasmag kanila ug mibuntog 

 kanila, ug midaug batok kanila sa pagkaagi nga sila nangalagiw gikan sa balay 

 nga hubo ug mga samaran. (Buhat 19: 15-16) 

 

Peligroso ang pagsulay sa paggamit sa usa ka gasa nga walay dihog sa Balaang Espiritu. 

 

WALA NAGAGAMIT SA MGA GASA SA HUSTONG PAAGI: 

 

Sa I Mga Taga Corinto 12-14 si Pablo naghisgot sa hustong paggamit sa espirituhanon nga 

mga gasa. Sa pagtingob niini nga pagtulon-an niini nga mga kapitulo siya miingon: 

 

 Kay ang Dios dili mao ang tinubdan sa kasamok, kondili sa pakigdait ... Himoa 

 nga ang tanan nga mga butang pagabuhaton sa katarung ug sa kahusay.  

 (I Mga Taga Corinto 14: 33, 40) 

 

Ang Dios dili maoy tinubdan sa kasamok. Diin adunay kagubot ang mga gasa wala gigamit 

sa husto nga paagi. Ang espirituhanon nga mga gasa mahimo usab nga sayop ang paggamit sa 

diha nga kamo nagmaniobra sa mga tawo, nag-angkon ug bahandi, o naggamit kanila alang 

sa inyong kaugalingon nga kahakog sa katagbawan kay sa pagministeryo sa uban.  

 

Ang mga giya alang sa paggamit sa mga gasa nga gihatag ni Pablo sa 1 Corinto 12-14 nagpu 

gong sa kalibog. Kamo adunay oportunidad sa pagtuon niini diha sa "Alang sa Dugang Pag 

tuon" nga seksyon niini nga leksyon. 

 

PAGHIMAYA SA INYONG GASA: 

 

Sa diha nga kamo "mohimaya" sa inyong gasa, kamo nagtagad niini nga mas espesyal kay sa 

uban nga mga gasa. Kamo magsugod sa pagtan-aw sa gasa nga mas labaw pa kay sa Magha 

hatag. 

 

DAGHANG MGA GASA GIKAN SA USA KA TINUBDAN 

 

Ang Biblia nagpakita nga adunay daghan nga mga gasa nga moabot gikan sa usa ka tinub 

dan. Ang tinubdan sa espirituhanon nga mga gasa mao ang Espiritu Santo. Siya naghatag ug 

nagpalihok niini nga mga gasa sa kinabuhi sa mga magtotoo: 
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 Karon may nagakalainlaing mga hiyas, apan mao ra nga Espiritu. 

 

 Ug adunay nagkalainlaing mga pag-alagad, apan mao ra nga Ginoo. 

 

 Ug adunay nagakalainlaing mga buluhaton, apan mao ra nga Dios nga 

 nagabuhat sa tanang mga butang nga diha sa tanan.  

 

  Apan ang pagpahayag sa Espiritu ginahatag ngadto sa matag tawo nga may 

 kapuslanan. (I Corinto 12: 4-7) 

 

 Busa sa gibatonan ta ang nagkalainlain nga mga hiyas, sumala sa gracia nga 

 gihatag kanato, kong sa pagpanagna, pagagamiton ta sumala sa sukdanan sa 

 pagtoo; 

 

 Kon sa pagkamag-aalagad, ihalad ta ang atong kaugalingon sa pagpangalagad; o 

 siya nga nagatudlo sa iyang pagpanudlo; 

 

 Kon sa pagpanambag, kanunayon niya ang iyang pagpanambag: siya nga naga 

 hatag; maghatag siya sa kinasingkasing gayud; ang nagapakita ug kalooy, mag 

 buhat uban ang kalipay. (Roma 12: 6-8) 

 

Adunay usa ka tinubdan sa espirituhanon nga mga gasa, apan adunay daghan nga mga nagka 

lain-lain nga mga gasa. Walay gasa nga labaw pa kaimportante kay sa usa. Ang inyong posis 

yon sa Lawas ni Kristo gitandi sa mga bahin sa lawas sa usa ka tawo.  Sama sa lawas sa tawo, 

ang mas gamay nga mga bahin sama sa mata adunay importante nga gimbuhaton, ang daw 

"gagmay" nga gasa mao ang kanunay nga importante sa naglihok nga simbahan. Ang pipila 

ka mga gasa naglakip sa mas dako nga mga responsibilidad, apan walay gasa nga mas impor 

tante kay sa uban. 

 

Ang pipila ka mga bahin sa lawas sa tawo adunay mas dako nga mga responsibilidad kay sa 

uban. Pananglitan, ang mata makapahimo kaninyo sa pagtan-aw kon unsa ang anaa sa inyong 

palibot. Kini naggiya kaninyo sa diha nga naglakaw. Kini nakapahimo kaninyo sa pagbasa ug 

pagtan-aw sa makalingaw nga mga nilalang sa Dios. Ang mata adunay mas dako nga respon 

sibilidad, apan kini wala naghimo nga importante pa kay sa kumagko sa tiil nga naghatag ug 

balansi sa paglakaw. Ang giya sa mata alang sa paglakaw walay pulos kon kamo walay tiil sa 

paglakaw. Ang gimbuhaton sa mata sa pagbasa walay pulos kon kamo walay utok nga mosa 

bot kon unsa ang inyong nabasa. 

 

Usahay ang walay pagsinabtanay motungha diha sa Simbahan sa diha nga ang mga magtotoo 

dili moila sa espirituhanon nga mga gasa sa uban. Pananglitan, ang usa ka tawo mahimo nga 

makabaton sa gasa sa paghatag ug dili makasabot sa laing magtotoo nga wala mohatag nga 

madagayaon. O ang usa mahimo nga makabaton sa gasa sa pagdumala ug mahimong walay 

pailub sa mga tawo nga dili kaayo organisado. 

 

Ang matag magtotoo kinahanglan mogamit sa iyang espirituhanon nga mga gasa aron maka 

pagtrabaho sa uban nga mga magtotoo nga adunay laing mga gasa. Kon kini mahitabo, ang 

Simbahan makalihok nga epektibo ingon nga Lawas ni Kristo. 
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MGA PINIYALAN SA MGA GASA 

 

Kamo maoy mga piniyalan lamang sa espirituhanon nga mga gasa. Ang usa ka piniyalan mao  

ang usa ka tawo nga dili maoy tag-iya sa iyang gitrabahoan. Siya migamit sa usa ka butang 

nga gihatag kaniya sa laing tawo. Siya migamit niini alang sa tawo nga naghatag niini ngadto 

kaniya. Kamo piniyalan alang kang Jesukristo: 

 

 Sa ingon niana, ipaisip kami sa tawo nga mga ministro ni Kristo, ug mga tinug 

 yanan sa mga tinago sa Dios. (I Mga Taga Corinto 4: 1) 
 

Kabahin sa "misteryo" diin kamo piniyalan mao ang espirituhanon nga mga gasa. Sila gihatag 

kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo sa pag-alagad nga epektibo alang kang Jesus: 

 

 Ingon nga ang tagsatagsa ka tawo nakadawat sa gasa, mag-inalagaray kamo  

 niini sa usa ngadto sa usa, ingon nga mga maayong tinugyanan sa nagkalainlaing 

 gracia sa Dios. (I Pedro 4:10) 
 

Ingon nga piniyalan, kamo pagahukman basi sa inyong pagkamatinumanon sa paggamit sa 

mga gasa nga gihatag kaninyo: 

 

 Labut pa niini, gikinahanglan sa mga tinugyanan, nga ang tagsatagsa hikapla 

 gan nga matinumanon. (I Mga Taga Corinto 4: 2) 

 

ANG MGA GASA SA ESPIRITU 

 

Ang nag-unang mga tudling nga nagpaila sa espirituhanong mga gasa gilista sa ubos. Basaha 

kini sa dili pa kamo magtuon sa mosunod nga mga kapitulo. Kini nga mga bersikulo nagpaila 

sa nagkalain-laing mga gasa: 

 

 -Roma 12: 1-8  -I Corinto 12: 1-31          -Efeso 4: 1-16      -I Pedro 4: 7-11 

 

Hinumdumi nga kini nga mga gasa maoy espesyal nga mga abilidad gikan sa Dios sa pag-ala 

gad sa lain-laing mga paagi. Samtang adunay pipila ka mga ebidensya niini sa atong mga ki 

buhi kini wala magpasabot nga kita adunay pipila ka mga gasa. Pananglitan, ang tanan nga 

mga magtotoo mohatag ngadto sa buluhaton sa Ginoo uban sa mga ikapulo ug mga halad. 

Apan ang gasa sa paghatag maoy usa ka talagsaon nga pagkamahinatagon nga giaghat sa Es 

piritu sa Dios. Ang tanan nga mga magtotoo adunay sukod sa pagtoo, sumala sa Pulong sa 

Dios.  Apan ang gasa sa pagtoo adunay espesyal nga abilidad sa pagtoo lampas sa ordinaryo 

nga mga Kristohanon. 

 

ANG MGA GASA BA ALANG KARON? 
 

Ang ubang mga tawo nag-angkon nga ang tanang espirituhanon nga mga gasa nga gilista diha 

sa Biblia dili alang sa Simbahan karon. Sila nagtoo nga ang pipila ka mga gasa, sama sa pa 

nagna, mga pinulongan, mga milagro, ug uban pa, alang lamang sa unang Simbahan. Kini 

nga mga tawo nag-ingon nga human ang Simbahan natukod, ug ang mga Bag-ong Tugon 

nahisulat, ang ubang espirituhanon nga mga gasa wala na gikinahanglan. Sila sa kanunay 

migamit sa I Mga Taga Corinto 13:10 sa pagpatin-aw sa ilang pagtoo: 
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 Apan sa diha nga ang hingpit moabot na, nan kadtong anaa nga bahin 

 mahanaw. (I Mga Taga Corinto 13:10) 
 

Sila nag-ingon nga sa diha nga ang hingpit nga pinadayag sa Pulong sa Dios gisulat, walay 

nay panginahanglan alang sa mga pinulongan, paghubad, ug sa tagna. Sila nag-ingon nga sa 

higayon nga ang Simbahan gitukod wala nay panginahanglan alang sa pagpamatuod sa ilha 

nan ug mga milagro. 

 

Unsay napakyas nila sa pagtan-aw mao nga ang kahibalo usab gihisgotan diha sa sama nga 

tudling nga "Nahanaw" o nahuman na: 

  

 ... kong adunay mga pagtagna, kini sila mangahanaw; kon aduna may pagsultig 

 mga pinulongan, sila mohunong; kon aduna may kahibalo, kini mahanaw. 

 (I Mga Taga Corinto 13: 8) 

 

Kon atong gamiton kini nga bersikulo sa pag-ingon nga ang pinulongan, paghubad, ug  pag 

tagna wala na kinahanglana, nan kita usab moingon nga ang kahibalo wala na kinahanglana. 

 

Kini nga tudling sa pagkatinuod nagtumong sa umaabot nga panahon sa diha nga ang "hing 

pit" nga Gingharian sa Dios matukod sa yuta. Tungod kay ang hingpit moabot na, kita wala 

na magkinahanglan sa bisan unsa sa espirituhanon nga mga gasa unya, tungod kay... 

 

 ... Siya magapuyo uban kanila, ug sila mahimong iyang katawhan, ug ang Dios 

 gayud magauban kanila, ug mahimo nga ilang Dios. (Pinadayag 21: 3) 

 

Kita wala magkinahanglan sa mga mensahe pinaagi sa tagna, mga pinulongan, o paghubad, 

kay kita nagapuyo uban sa Dios nga nagdasig sa maong mga mensahe. Kita wala na magkina 

hanglan sa pulong sa kaalam o kahibalo, kay kita nagapuyo uban sa tinubdan sa kahibalo. 

Kita wala magkinahanglan sa pag-ila sa mga espiritu, kay... 

 

 ... walay makasulod kaniya bisan kinsa nga mahugaw ... apan sila nga mga 

 nahisulat sa basahon sa kinabuhi sa Cordero. (Pinadayag 21:27) 
 

Walay panginahanglan alang sa gasa sa pagpang-ayo kay... 

 

 ... Sa taliwala sa dalan niini, ug sa usag usa ka luyo sa suba, diha ang kahoy sa 

 kinabuhi ... alang sa pag-ayo sa mga nasud.  (Pinadayag 22: 2) 

 

Usab hinumdumi ang mga katuyoan ug mga tumong sa espirituhanong mga gasa nga gihatag 

sa Mga Taga-Efeso 4: 12-15. Ang mga katuyoan mao ang: 

 

 -Paghingpit sa mga balaan 

 -Pagpausbaw sa buhat sa pangalagad 

 -Paglig-on sa lawas ni Kristo, ang Simbahan 

 

Ang mga katuyoan nga ang mga gasa gihatag sa gihapon nagpabilin. Ang mga balaan sa 

gihapon kinahanglan nga pagahingpiton, ang ministeryo sa gihapon mapakaylap sa mga 

kinatumyan sa yuta, ug si Kristo ug ang Simbahan kinahanglan nga mahimaya. 
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Ang mga tumong mao nga kita: 

 

 -Mahimong mahiusa sa pagtoo. 

 -Maugmad ang atong kahibalo ni Kristo. 

 -Maugmad diha sa kahingpitan, uban kang Kristo ingon nga atong modelo. 

 -Mahimong lig-on, dili malingla sa bakak nga mga doktrina. 

 -Mohamtong sa espirituwal diha kang Kristo. 

 

Ang Dios dili mohatag sa espirituhanon nga mga gasa alang niini nga mga katuyoan ug mga 

tumong ug unya kuhaon sila nga walay natuman niini nga mga butang. 

 

 -Ang tanan bang mga magtotoo nahiusa na diha sa pagtoo? 

 -Ang matag usa naugmad na ba sa hingpit diha sa kahibalo ni Kristo? 

 -Kitang tanan ba nahingpit na? 

 -Ang atong mga miyembro sa simbahan lig-on na ba ug dili na malimbongan sa   

  sayop nga mga doktrina? 

 -Ang tanan natong mga miyembro sa simbahan hamtong na ba sa espirituwal? 

 

Ang tubag sa tanan niini nga mga pangutana mao nga "wala pa." Kini nga mga tumong wala 

pa matuman. Alang niini nga katarungan kita nasayud nga ang tanan nga espirituhanon nga 

mga gasa alang pa sa karon. Ang Dios naghatag sa espirituhanon nga mga gasa aron sa pag 

tuman sa pipila ka mga katuyoan sa Simbahan. Siya dili mokuha sa bisan unsa niini nga mga 

gasa nga dili matuman kini nga mga katuyoan.  Ang Biblia nag-ingon usab nga ang "mga 

gasa ug pagtawag sa Dios walay pagbakwi" (Mga Taga-Roma 11:29). Kini nagpasabot nga 

ang Dios dili mousab sa iyang hunahuna ug mobakwi sa espirituhanon nga gasa o pagtawag 

nga iyang gihatag. 

 

ANG YAWI SA PAGGAMIT SA MGA GASA 

 

Sa I Mga Taga Corinto 13 si Apostol Pablo naghatag ug yawi alang sa paggamit sa mga gasa 

sa Espiritu Santo. Siya mipaila sa hilisgutan sa I Mga Taga Corinto 12:31. Siya milista sa 

pipila sa mga gasa sa Espiritu Santo ug dayon miingon... 

 

 ... ug bisan pa niana, igapakita ko kaninyo ang labing maayong paagi.  

 (I Mga Taga Corinto 12:31) 

 

I Mga Taga Corinto kapitulo 13 nagpatin-aw sa "mas maayo nga paagi." Basaha ang tibook 

kapitulo diha sa inyong Biblia. Kini nga kapitulo nagahatag sa yawi sa paggamit sa espirituha 

nong mga gasa. Kana nga yawi mao ang gugma. Kamo makapanagna, adunay gasa sa pag 

pang- ayo, pagtoo, paghatag, ug uban pa, apan kon walay gugma sa paggamit niini nga mga 

gasa, dili sila mahimong epektibo. 

 

Ang mga gasa walay pulos sa diha nga gigamit nga walay gugma. Ang pagsulti sa mga pinu 

lungan mahimong sama sa usa ka saba nga matunog.  Ang matag gasa walay pulos, "kini dili 

magapulos sa bisan unsa", gawas kon kini gigamit sa gugma. Ang gugma mao ang "mas 

labing maayo nga paagi "diin kini nga mga gasa gigamit. Ang mga gasa mahimong usa ka 

agianan aron ang gugma sa Dios makadagayday niadtong anaa sa palibot nato. Ang gugma 

mao ang yawi sa paggamit sa espirituhanong mga gasa sa epektibong paagi. 
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PASIDAAN:  ANG PAGSUNDOG NI SATANAS 

 

Si Satanas makakopya sa mga gasa sa Espiritu Santo. Ang mini maoy usa ka butang nga  

sinundog sa usa ka butang nga tinuod, apan kini dili tinuod.  Si Satanas limbongan. Ang 

Biblia nag-ingon nga siya usahay mopakita ingon nga usa ka anghel (II Mga Taga Corinto 

11:14). Sa katapusan nga mga adlaw, adunay Satanasnong mini ni Kristo nga gitawag ug 

antikristo (I Juan 2: 18,22). 

 

Ang daghang mini sa mga gasa gihimo pinaagi sa okulto. Pananglitan, ang pulong sa kahiba 

lo gisungdog sa mga ungo nga nagpakaaron ingnon pinaagi sa pagtagna sa umaabot ug sa 

wala mailhi. Ang usa ka barangan maoy usa ka tawo nga nagtinguha nga masayud sa mga 

butang ug nagbuhat sa mga buhat pinaagi sa labaw sa kinaiyahan nga mga tinubdan gawas  

sa Dios. Ang ilang tinubdan mao si Satanas. Ang pagsundog sa gasa sa pag-ila sa mga espi 

ritu gihimo pinaagi sa pagbasa sa hunahuna. 

 

Bisan ang mga milagro gisundog ni Satanas (Exodo 7) ug pagahimoon ni antikristo (Pinada 

yag 13:14). Ang Biblia naghisgot usab sa mini nga mga manalagna (Buhat 13: 6-12). Ang 

pangutana mao, unsaon ninyo pag-ila sa mini gikan sa tinuod? 

 

Ang mini dili motuman sa Kasulatanhong mga katuyoan sa mga gasa sa Espiritu Santo. Basa 

ha pag-usab ang Efeso 4: 12-15.  Ang bisan unsa nga tinuod nga gasa sa Espiritu Santo motu 

man niining espirituhanon nga mga katuyoan ug mga tumong. 

 

Ang mini nga mga gasa dili mouyon sa gitudlo sa Biblia bahin kang Jesus. Sa diha nga si 

bisan kinsa nga nagministeryo sa usa ka gasa, unsa man ang ilang giingon bahin kang Jesus? 

Kini miuyon ba sa sinulat nga Pulong sa Dios? 

 

 Apan nahadlok ako, nga tingali sa bisan unsang paagi, ingon nga gilimbongan si 

 Eva sa bitin pinaagi sa iyang pagkamalalangon, ang inyong mga hunahuna paga 

 dauton gikan sa kasayag ug kaputli nga anaa kang Kristo. 

 

 Kay kon adunay moabot nga magawali ug lain nga Jesus, nga wala namo igawa 

 li; o kong nagadawat kamo ug lain nga espiritu, nga wala ninyo madawat, o sa 

 lain nga Maayong Balita, nga wala ninyo madawat, kamo maayo man ang pag-

 antus uban kaniya. (II Mga Taga Corinto 11: 3-4) 
 

Kamo makaila usab sa mga tigsundog pinaagi sa ilang personal nga mga kinaiya. Kini gilista 

sa II Pedro 2 ug sa libro ni Judas. Tun-i kini nga mga kapitulo diha sa inyong Biblia aron sa 

pagtabang kaninyo sa pag-ila sa tinuod gikan sa mini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 



KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Unsa ang kalainan tali sa espirituhanong mga gasa ug natural nga mga talento? 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Ilista ang tulo ka mga katuyoan alang sa espirituhanon nga mga gasa: 

 ________________   __________________   _______________ 

 

4. Ilista ang lima ka mga tumong alang sa espirituhanon nga mga gasa: 

 ___________       ___________        ___________        ___________     ___________ 

   

5. Ang matag usa ba adunay labing menos usa ka espirituhanong gasa? Hatagi sa labing 

menos usa ka Kasulatanhong pakisayran sa pagsuporta sa inyong tubag. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

6. Ilista ang upat ka mga pag-abuso sa espirituhanon nga mga gasa: 

 __________   ___________      ___________        ___________ 

 

7. Kinsa ang tinubdan sa espirituhanon nga mga gasa? ___________________________ 

 

8. Unsa ang yawi sa paggamit sa inyong espirituhanong gasa? _____________________ 

 

9. Unsaon ninyo pag-ila sa tinuod nga mga gasa sa Espiritu Santo gikan sa mini ni 

Satanas? 

 _____________________________________________________________________ 

 

10. Unsa ang espirituhanong mga gasa? 

 ____________________________________________________________________ 

 

11. Ang tanan ba nga espirituhanong mga gasa alang sa karon, o ang pipila alang lamang 

sa unang Simbahan? Ipasabot ang inyong tubag. 

  

 _____________________________________________________________________ 

 

12. Unsa ang kalainan tali sa espirituhanon nga "mga gasa" ug ang "gasa" sa Espiritu 

Santo? 

 _____________________________________________________________________ 
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13. Basaha ang matag pahayag. Kon ang pahayag TINUOD isulat T sa blangko sa atuba 

ngan niini. Kon ang pahayag SAYOP isulat ang F sa blangko diha sa atubangan niini. 

 

 a._____ Ang tawhanong mga talento dili espirituhanon nga mga gasa. 

 

 b._____ Kamo gipanganak uban sa espirituhanon nga mga gasa. 

 

 c._____ Ang Dios nagahatag ug espirituhanong mga gasa ilabi na alang sa inyong 

     kaugalingon nga kalipayan. 

 

 d._____ Tungod kay ang simbahan nalig-on na, ang labaw sa kinaiyahan nga mga 

     ilhanan sa gahum sa Dios dili na alang karon. 

 

 e._____ "Kanang hingpit na" ania na dinhi mao nga kita wala magkinahanglan sa  

      mga pinulongan, paghubad, ug sa pagtagna. 

 

 f._____ Walay bisan usa ka Kristohanon nga adunay  tanang mga gasa. 

 

 g._____ Kita dili makapili sa atong mga gasa. 

 

 h._____ Kita makighusay ngadto sa Dios alang sa paagi nga atong gigamit ang atong 

    mga gasa. 

 

 i._____ Ang mga gasa nga gigamit nga walay gugma dili epektibo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
1. Pagtuon sa II Pedro 2 ug sa libro ni Judas. Ilista ang personal nga mga kinaiya sa 

"mini nga mga propeta "ug" pipila ka mga tawo nga miyuhot lamang sa pagsulod.” 

Kini mao ang mga tawo nga mga mini. Sila dili tinuod nga mga magtotoo ug miga  

mit sa mga bakak nga mga gasa sa paglimbong sa mga tawo sa Dios. 

 

2. Ang natural nga mga talento magamit sa Dios ingon man ang espirituhanon nga mga 

gasa. Tan-awa ang mosunod nga mga bersikulo. Ilista ang mga ngalan sa mga indibi 

duwal ug ang ilang natural nga talento: 

 

NATURAL NGA MGA TALENTO 

 

 Reperensiya   Ngalan   Talento 

 

 Genesis 4:20   ____________________ ____________________ 

 

 Genesis 4: 2   ____________________ ____________________ 

 

 Genesis 4:21   ____________________ ____________________ 

 

 Genesis 4:22   ____________________ ____________________ 

 

 Genesis 25:27   ____________________ ____________________ 

 

3. Tun-i ang mosunod nga mga pakisayran ug kompletoha ang mga han-ay sa mga 

pulong. 

 

 Importante nga masayud mahitungod sa espirituhanon nga mga gasa tungod kay: 

 

a. Kita gihimo nga ____________________ ngadto sa Dios alang sa ilang mga 

paggamit. 

 

       Kita ang ____________________. 

 

       (I Pedro 4:10; I Mga Taga Corinto 4: 1-2; Mateo 25: 14-30) 

 

b. Kita mahimong ____________________ kanila ug _____________ kanila. 

 

       (I Timoteo 4:14; I Mga Taga Corinto 12: 1) 

 

4. 1 CORINTO 13 naglista sa daghan nga mga hiyas sa gugma. Isulat ang numero sa 

bersikulo nga naghisgot sa matag hiyas diha sa mga blangko nga gihatag. Ang unang 

usa gihimo ingon nga usa ka panig-ingnan alang kaninyo sa pagsunod: 

 

 __4__Mapailubon 

 _____Mapuanguron 

 _____Dili masina 
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 _____Dili andakan 

 _____Dili mopaburot 

 _____Dili magagawi ug kalaw-ayan 

 _____Dili mangita sa iyang kaugalingon 

 _____Dili masuk-anon 

 _____Dili magtagad sa dautan 

 _____Dili magakalipay sa pagkadili-matarung 

 _____Nalipay uban sa kamatuoran 

 _____Nagpas-an sa tanan nga mga butang 

 _____Nagtoo sa tanan nga mga butang 

 _____Naglaum sa tanan nga mga butang 

 _____Nag-antus sa tanan nga mga butang 

 

          Isulat ang ngalan sa usa ka tawo nga kamo adunay kalisud sa paghigugma. Tan-awa    

          ang mga hiyas nga gilista sa ibabaw. Ilista ang piho nga mga hiyas sa gugma nga   

          inyong gikinahanglan aron sa paghigugma niini nga tawo. 

 

          Ako adunay kalisud sa paghigugma kang________________.  

 

          Ako nagkinahanglan niining mosunod nga piho nga mga hiyas aron sa paghigugma 

          kaniya: 

        _______________________________________________________________________ 

 

5. Gamita ang mosunod nga latid sa pagtuon sa hustong paggamit sa mga gasa sumala sa 

gihisgotan ni Pablo sa 1 Mga Taga-Corinto 12-14. 

 

I. Kamo kinahanglan nga adunay kahibalo sa espirituhanon nga mga gasa: I Mga 

Taga Corinto 12: 1 

 

II. Adunay daghan nga mga gasa, apan silang tanan gikan sa mao ra nga Espiritu: 

Ang Trinidad sa Dios nagapamuhat sa tanan nga mga gasa. I Mga Taga Corinto 

12: 4-11 

 

III. Kita molihok ingon nga usa ka lawas sa paggamit sa espirituhanong mga gasa: 

Ang matag bahin kinahanglan nga adunay panag-uyon sa ubang mga bahin. I Mga 

Taga Corinto 12: 12-31 

 

A. Kinahanglan nga walay pagkabahinbahin [pagpundokpundok sa lawas. 

Kitang tanan kinahanglan moatiman sa usag usa: I Mga Taga Corinto 12: 

25-26 

 

B. Ang Dios nagpahimutang sa espirituhanon nga mga gasa nga han-ay diha 

sa simbahan: I Mga Taga Corinto 12:28 

 

  C.  Dili ang tanan adunay sama nga gasa: I Mga Taga Corinto 12: 28-30 

 

  D.  Kita kinahanglan nga motinguha sa espirituhanon nga mga gasa. I Mga 

                   Taga Corinto 12:31; 14: 1 
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  E.  Ang gugma mao ang yawi sa paggamit sa tanan nga mga gasa:   

                  1 CORINTO 13 

 

  F.  Ang mga gasa kinahanglan maghatag ug kalig-on sa simbahan:  

       I Mga Taga Corinto 14:12 

 

IV.  Kon kamo adunay gasa sa mga pinulongan, kamo kinahanglan usab nga mag-

ampo alang sa gasa sa paghubad: 1 Taga-Corinto 14: 1-13 

 

A. Ang pagdayeg sa Espiritu nga walay pagsabot ug pagdayeg nga adunay 

pagsabot parehong bahin sa pagsimba: I Mga Taga Corinto 14: 14-15 

 

B. Ang pagsulti sa mga pulong nga masabtan sa uban importante sa diha nga 

adunay mga dili-magtotoo nga mitambong: I Mga Taga Corinto 14: 16-19 

 

  C.  Ang mga pinulongan maoy usa ka ilhanan ngadto sa mga tawo nga wala 

        motoo: I Mga Taga Corinto 14: 22-25 

 

  D.  Ang pagpanagna makabenepisyo sa mga mitoo na: I Mga Taga Corinto 14: 

        22-25 

 

V. Ang tanan nga mga butang kinahanglan nga buhaton sa hapsay nga paagi sa pana 

hon sa serbisyo sa pagsimba. Ang mga pinulongan kinahanglan dili gamiton 

gawas kon adunay usa ka tawo nga mitambong nga adunay gasa sa paghubad: 

       I Mga Taga Corinto 14: 26-31 

 

A.  Kamo dili mawad-an sa pagkontrolar sa diha nga ang Espiritu Santo momi 

nisetryo pinaagi kaninyo. Kamo adunay kontrol sa paggamit sa mga gasa 

sa hustong paagi: I Mga Taga Corinto 14:32 

 

B.  Ang kalibog dili iya sa Dios; I Mga Taga Corinto 14:33 

 

VI. Ayaw ninyo pagdid-i ang pagsulti sa mga pinulongan ug kamo kinahanglan nga 

magtinguha sa pagpanagna: 1 Mga Taga-Corinto 14:39 

 

VII. Ang mga binuang nga pagpangutana dili kinahanglan nga bahin sa pag-alagad sa 

pagsimba: I Mga Taga Corinto 14: 34- 35, 37-38 

 

VIII. Ang nag-unang giya alang sa husto nga paggamit sa mga gasa: Himoa nga ang 

tanan nga mga butang pagabuhaton sa katarung ug sa kahan-ay. 

       I Mga Taga Corinto 14:40 
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KAPITULO 6 
 

ESPESYAL NGA MGA GASA SA BALAANG ESPIRITU 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

     •    Pagngalan sa upat ka dibisyon sa espirituhanon nga mga gasa nga gigamit niini nga  

          pagtuon. 

     •    Pag-ila sa espesyal nga mga gasa sa Espiritu Santo. 

     •    Pagpasabot sa kalainan tali sa espesyal nga gasa ingon nga usa ka propeta ug sa gasa sa 

          pagpanagna. 

     •    Pagpasabot sa kalainan tali sa espesyal nga gasa ingon nga usa ka magtutudlo, ug sa    

          gasa sa pagtudlo. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

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

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

 (Efeso  4:11) 

 

PASIUNA 

 

Sa dili pa magatuon niini nga kapitulo basaha ang mga teksto sa Biblia sa ubos. Kini nga mga 

pakisayran naglista sa mga gasa sa Balaan nga Espiritu: 

 

 -Roma 12: 1-8 

 -I Corinto 12: 1-31 

 -Efeso 4: 1-16 

 -I Pedro 4: 7-11 

 

Paklia ngadto sa Pakapin niini nga manwal. Basaha kining sama nga mga tudling kay sila 

gihubad sa Amplified nga Bersyon sa Biblia. Alang sa katuyoan sa pagtuon atong gibahin 

ang mga gasa ngadto sa upat ka dagkong mga kategoriya: 

 

 -Espesyal Nga Mga Gasa 

 -Pagsulti Nga Mga Gasa 

 -Pag-alagad Nga Mga Gasa 

 -Ilhanan Nga Mga Gasa 

 

Ang Biblia wala naghimo niini nga mga dibisyon sa mga gasa. Kita mihimo niini aron sa pag 

tabang kaninyo sa paghinumdom sa nagkalain-laing mga gasa nga mas dali. Kini nga kapitu 

lo naghisgot sa espesyal nga mga gasa. Ang mosunod nga mga kapitulo mipatin-aw sa pagsul 

ti, pag-alagad, ug ilhanan nga mga gasa. 

 

 

 

78 



GIPAHIMUTANG DIHA SA LAWAS 

 

Ang miaging kapitulo mipasabot sa panaghiusa ug pagkalainlain sa espirituhanon nga mga 

gasa. Bisan tuod adunay daghang lain-laing mga gasa, silang tanan gikan sa usa ra ka tinub 

dan. Kana nga tinubdan mao ang Espiritu Santo. Ang Dios adunay piho nga dapit diha sa 

Simbahan alang sa matag magtotoo: 

 

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

 diha sa lawas, ingon sa nahimut-an niya. (I Mga Taga Corinto 12:18) 

 

Ang matag bahin adunay usa ka dapit nga gipili sa Dios alang kaniya. Siya gisangkapan sa 

pagtuman sa iyang espesyal nga katuyoan diha sa simbahan pinaagi sa mga gasa sa Espiritu 

Santo. 

 

Sa diha nga ang matag magtotoo nagapuno sa dapit nga gipili sa Dios alang kaniya ug nagaga 

mit sa iyang espirituhanon nga gasa, ang simbahan naglihok sa kahapsay. Ang Dios nagtandi 

niini ngadto sa pagpalihok sa tawhanon nga lawas diin ang matag sakop ... gikan sa mata 

ngadto sa tudlo sa tiil ... nahibalo ug nagabuhat sa iyang gimbuhaton (I Corinto 12: 1-31). 

Hinumdumi samtang kamo magtuon niining espirituhanon nga mga gasa, ang matag usa pare 

hong importante sa Lawas ni Kristo maingon nga ang matag sakop sa tawhanong lawas ma 

hinungdanon: 

 

 Ug ang mata dili makaingon sa kamot, wala ako magkinahanglan kanimo, ni 

 ang ulo dili makaingon sa mga tiil, wala ako magkinahanglan kaninyo. 

 

 Apan, labi pang kinahanglanon ang mga bahin sa lawas, nga sa atong hunahuna 

 labi pang mahuyang. (I Corinto 12: 21-22) 
 

Samtang kamo magtuon sa espirituhanong mga gasa, hinumdumi usab nga sila dili natural 

nga mga abilidad. Sila mao ang mga abilidad gikan sa Balaan nga Espiritu sa pagsangkap sa 

mga magtotoo alang sa Kristohanong pag-alagad. 

 

(Timan-i: Niini ug sa mosunod nga tulo ka mga kapitulo ang mga sugyot gihatag "Alang sa 

Dugang Pagtuon" samtang ang matag espirituhanon nga gasa gihisgutan. Kini gibuhat sa pag 

tugot kaninyo sa paghingpit sa inyong pagtuon sa matag gasa sa dili pa mopadayon sa sunod.) 

 

ESPESYAL NGA MGA GASA 

 

Ang unang grupo sa espirituhanon nga mga gasa mao ang atong gitawag sa "espesyal nga 

mga gasa." Kita migamit niini nga titulo alang niini nga mga gasa tungod kay ang matag usa 

maoy espesyal nga pagpangulo nga posisyon sa simbahan: 

 

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

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

 (Efeso  4:11) 
 

Kini nga mga posisyon sa pagpangulo usahay gitawag nga "mga buhatan" diha sa simbahan.   
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Ang "buhatan" nagpasabot sa usa ka dapit sa responsibilidad ug katungdanan. Ang espesyal 

nga mga gasa sa pagpangulo mao ang: 

 

 -Mga Apostles 

 -Mga Manalagna 

 -Mga Ebangelista 

 -Mga Pastor 

 -Mga Magtutudlo 

 

MGA APOSTOLES 

 

 Ug gibutang sa Dios sa iglesia ang uban, una mga apostoles, ikaduha mga  

 manalagna... (I Mga Taga Corinto 12:28) 

 

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

 (Efeso 4:11) 

 

Ang apostol maoy usa nga may espesyal nga abilidad sa pagpalambo sa bag-o nga mga simba 

han sa lain-laing mga dapit ug sa pagdumala sa gidaghanon sa mga simbahan ingon nga super 

bisor. Ang apostol nagpasabot nga "usa ka delegado, usa ka pinadala uban sa hingpit nga ga 

hum ug awtoridad sa paglihok alang sa lain."Ang apostol adunay espesyal nga awtoridad o 

abilidad sa pagpakaylap sa Ebanghelyo sa tibook kalibutan pinaagi sa pagpalambo sa organi 

sado nga lawas sa mga magtotoo. Ang modernong termino nga gigamit sa simbahan alang sa 

apostol mao ang misyonaryo ug tigtanom ug simbahan 

 

Ang Biblia naghisgot sa tulo ka lain-laing mga kategoriya sa mga apostoles. Si Jesu-Kristo 

gitawag nga apostol: 

 

 Busa mga igsoong balaan, mga umalambit sa langitnon nga pagtawag, palandu

 nga ang Apostol ug Labawng Sacerdote sa atong pagsugid, nga mao si Jesus;   
  

 Nga matinud-anon ngadto kaniya nga nagtudlo kaniya ... (Hebreohanon 3: 1-2a) 

 

Ang napulo ug duha ka mga tinun-an ni Jesus gitawag nga mga apostoles: 

 

 Ug ang mga ngalan sa napulog-duha ka mga apostoles mao kini ... (Mateo 10: 2) 
 

Ang napulo ug duha ka mga apostoles adunay espesyal nga gimbuhaton. Sila kabahin sa pag 

katukod sa Simbahan. Samtang sila adunay gimbuhaton nga walay laing mga magtotoo nga 

makaangkon, usab adunay kinatibuk-ang apostolikanhong gasa sa Espiritu Santo: 

 

 Ug gihatag niya ang uban nga mga apostoles ... (Efeso 4:11) 

 

Sumala niini nga tudling, ang Dios mao ang mipili sa mga apostoles. Si Pablo nagpamatuod 

niini: 

 

 Ug gibutang sa Dios sa iglesia ang uban, una mga apostoles... (I Corinto 12:28) 
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Ang Biblia naghisgot sa espesyal nga mga ilhanan nga nagpamatuod nga ang usa ka tawo 

adunay gasa ingon nga apostol: 

 

 Sa pagkamatuod, ang mga ilhanan sa usa ka apostol nahimo sa taliwala kaninyo 

 sa tanan nga pagpailub, pinaagi sa mga ilhanan, ug mga kahibulongan ug mga 

 gamhanang buhat. (II Mga Taga Corinto 12:12) 

 

 Ug pinaagi sa kamot sa mga apostoles daghang mga ilhanan ug mga kahibulo 

 ngan nga nangahimo taliwala sa mga katawhan ... (Buhat 5:12) 
 

Ang espesyal nga pagpangulo sa mga apostoles sa mga simbahan gihulagway diha sa libro sa 

Mga Buhat: 

 

 Ug ang pipila ka mga tawo nga nahilugsong gikan sa Judea nanagpanudlo sa 

 mga igsoon ug miingon, Gawas kong kamo managpacircuncidar subay sa bata 

 san ni Moises, dili kamo maluwas. 

 

 Ug sa diha nga si Pablo ug si Bernabe may dili diyutayng pagtinubagay ug panag 

 lantugi uban kanila, sila nakahukom nga si Pablo ug si Bernabe, ug uban pa kani

 la, kinahanglan nga motungas sa Jerusalem ngadto sa mga apostoles ug sa mga 

 anciano bahin niini nga pangutana. (Buhat 15: 1-2) 

 

 Ug samtang sila nagpadayon sa ilang panaw sa mga ciudad, ilang gihatag kanila 

 ang mga pagbulot-an aron pagabantayan nila ang mga gikauyonan sa mga apos 

 toles ug sa mga anciano nga didto sa Jerusalem. 

 

 Tungod niini ang mga iglesia nangalig-on sa pagtoo, ug  nagdugang ang gidag 

 hanon sa adlaw-adlaw. (Buhat 16: 4-5) 
 

Ang mga apostoles nagpakaylap sa mensahe sa Ebanghelyo pinaagi sa pagtukod ug mga 

simbahan. Sila naghatag ug pagpangulo niini nga mga simbahan ug adunay espesyal nga 

espirituhanong mga ilhanan diha sa ilang ministeryo. Ang tawag ug tinguha nga mahimong 

usa ka apostol naggikan sa Dios: 

 

 Si Pablo, apostol, (dili gikan sa mga tawo, ni pinaagi sa tawo, kondili pinaagi 

 kang Jesu-Kristo, ug sa Dios nga Amahan, nga nagbanhaw kaniya gikan sa 

 mga patay. (Galacia 1: 1) 

 

Kining espesyal nga gasa kasagaran giila sa usa ka lokal nga simbahan nga nagabuhat sa 

pagpadala sa apostol sa ubang mga dapit: 

 

 Karon may mga anaa sa iglesia nga didto sa Antioquia, pipila ka mga manalagna 

 ug mga magtutudlo...  
 

 Samtang sila nag-alagad sa Ginoo, ug nagpuasa, miingon ang Espiritu Santo, 

 igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buluhaton nga niini gitawag ko 

 sila. 
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 Ug sa diha nga sila nagpuasa ug nag-ampo, ug nagpandong sa ilang mga kamot 

 sa ibabaw kanila, sila gipadala nila. (Buhat 13: 1-3) 
 

Ang usa ka apostol nagtinguha sa pag-alagad sa mga dapit diin ang uban wala magtrabaho: 

 

 Oo, mao nga akong gipaningkamotan ang pagwali sa Maayong Balita, dili sa 

 dapit diin nahinganlan na si Kristo, aron dili ako makatukod ibabaw sa patu 

 koranan sa laing tawo; 

 

 Apan ingon sa nahisulat na, ngadto kang kinsa siya wala gihisgutan, sila maka 

 kita: ug sila nga wala makadungog, makasabot. (Roma 15: 20-21) 

 

 Aron sa pagwali sa Maayong Balita diha sa mga dapit sa unahan pa kaninyo, ug 

 dili paghimaya sa sulod sa utlanan sa uban sa mga butang nga naandam na. 

  (II Mga Taga Corinto 10:16) 

 

Ang apostol andam nga mopahiangay sa ubang mga kultura ug mga estilo sa kinabuhi aron 

makakabig ug mga tawo alang kang Kristo: 

 

 Kay bisan tuod ako gawas gikan sa tanang tawo, ako sa akong kaugalingon, 

 nagpaulipon sa tanan, aron makabig ko ang labi pang daghan. 

 

 Ug sa mga Judio ako nahimong ingon sa Judio, aron makabig ko ang mga 

 Judio; kanila nga anaa sa ilalum sa Kasugoan, ingon sa anaa sa ilalum sa 

 Kasugoan, aron makabig ko sila nga anaa sa ilalum sa Kasugoan; 

 

 Kanila nga anaa sa gawas sa Kasugoan, ingon nga atua ako sa gawas sa Kasugo 

 an, (dili kay walay Kasugoan ngadto sa Dios, apan ilalum sa Kasugoan ni Kris 

 to), aron ako makakabig kanila nga walay kasugoan. 

 

 Ngadto sa mga mahuyang, ako nahimong ingon sa mahuyang aron makabig ko 

 ang mga mahuyang: ako nahimong ngatanan nga mga butang ngadto sa tanang 

 mga tawo, nga unta ako sa tanang paagi makaluwas sa uban. 

 

 Ug kini pagabuhaton ko alang sa Maayong Balita... (I Corinto 9: 19-23) 

 

Ang apostol nagpalambo ug mga simbahan uban sa gibansay nga pagpangulo nga mopadayon 

kon wala siya: 

 

 Ug sa nakamantala sila sa Maayong Balita niadtong ciudara ug nakahimo ug 

 daghang mga tinun-an, sila namalik pag-usab ngadto sa Listra, ug sa Iconio, ug 

 sa Antioquia. 

 

 Nga nagpalig-on sa mga kalag sa mga tinun-an, ug nagtambag kanila sa pagpa 

 dayon sa pagtoo, ug nga kinahanglan pinaagi sa atong daghan nga mga kagul-a  

 nan sa pagsulod sa gingharian sa Dios. 
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 Ug sa nakapili sila alang kanila ug mga anciano sa tagsatagsa ka iglesia, ug sa 

 nakaampo uban ang pagpuasa, ilang gitugyan sila sa Ginoo nga ilang ginatoo 

 han. (Buhat 14: 21-23) 

 

Kini nga bersikulo nagpadayag nga ang pagsunod sa ministeryo ug ang pagtuboy sa mga kwa 

lipikado nga pangulo alang sa bag-o nga mga simbahan maoy mga responsibilidad sa usa ka 

apostol. 

 

Ang patik, o ebidensiya, sa apostolikanhong gasa mao ang espirituhanon nga resulta nga 

gidala sa mga kinabuhi sa uban. Si Pablo misulat ngadto sa simbahan sa Corinto nga iyang 

giorganisar: 

 

 ... Kay ang timaan ko sa pagka-apostol mao kamo nga diha sa Ginoo.  

 (I Mga Taga  Corinto 9: 2b) 

 

Ang abilidad sa pagtukod ug komunidad sa mga magtotoo ug sa pag-organisar kanila ngadto 

sa usa ka lawas sa simbahan mao ang patik sa gasa sa pagka-apostol. 

 

Ang Biblia nagpasidaan sa mga apostoles nga mini nga mga malimbongon apan maila pina 

agi sa ilang mga buhat: 

 

 Kay kana sila mga bakakon nga mga apostoles, mga mamomoo nga malimbo 

 ngon, nga nagatakuban sa ilang kaugalingon ngadto sa pagkaapostoles ni 

 Kristo. 

 

 Ug dili katingad-an: kay bisan pa ngani si Satanas nagapakamanolonda sa 

 kahayag. 

 

 Busa dili dakong butang kong ang iyang mga ministro usab magapakaministro 

 sa pagkamatarung; kansang katapusan mahiangay sa ilang mga buhat. 

 (II Mga Taga Corinto 11: 13-15) 

 

ALANG SA DUGANG PAGTUON: 

 

Ang Bag-ong Tugon naghatag sa pipila ka mga panig-ingnan sa mga tawo nga may apostoli 

kanhong gasa. Gamita kini nga mga pakisayran alang sa dugang pagtuon: 

 

 -Pablo:      Galacia 1: 1 

 -Andronicus ug Junia:    Roma 16: 7 

 -Apollos:     I Mga Taga Corinto 4: 6,9 

 -Santiago:     Galacia 1: 9 

 -Mga tinun-an ni Jesus:   Mga Ebanghelyo; libro sa Mga Buhat 

 

MGA MANALAGNA 

 

 Ug gibutang sa Dios sa iglesia ang uban, una mga apostoles, ikaduha mga  

 manalagna... (I Mga Taga Corinto 12:28) 
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 Ug gihatag niya ang uban nga mga apostoles; ug ang uban, mga manalagna ... 

 (Efeso 4:11) 
 

Adunay duha ka matagnaong mga gasa. Ang usa mao ang espesyal nga gasa ingon nga usa ka 

manalagna. Ang lain mao ang pagsulti nga gasa sa panagna. Sa kinatibuk-an, ang panagna 

nagtumong sa pagsulti ilalum sa espesyal nga inspirasyon sa Ginoo. Kini espesyal nga abili 

dad sa pagdawat ug pag-istorya sa diha-diha nga mensahe sa Dios ngadto sa iyang mga kataw 

han pinaagi sa usa ka Diosnong-dihog sa pulong. Niini nga punto, ang kahulogan magamit sa 

espesyal nga pagpangulo nga gasa sa usa ka manalagna ingon man ang pagsulti nga gasa sa 

panagna. 

 

Apan ang usa ka tawo dili usa ka propeta tungod lang kay siya nanagna. Si Pablo misulti sa 

tibook iglesia nga motinguha sa gasa sa panagna: 

 

 Sundon ninyo ang gugma, ug tinguhaa ninyo ang espirituhanon nga mga gasa, 

 apan labi na gayud nga kamo managpanagna. (I Mga Taga Corinto 14: 1) 

  

 Kay kamong tanan arang makapanagna sa tinagsa, aron ang tanan makakat-on, 

 ug ang tanan matambagan. (I Mga Taga Corinto 14:31) 

 

Apan gipakita ni Pablo nga dili ang tanan propeta. Siya nangutana: 

 

 Mga manalagana ba ang tanan? (I Mga Taga Corinto 12:29) 

 

Ang kalainan tali sa usa ka propeta ug sa panagna dayag sa mosunod nga mga tudling: 

 

 Ug sa pagkasunod nga adlaw kami nga mga kauban ni Pablo minggikan, ug mi 

 adto sa Cesarea; ug kami misulod sa balay ni Felipe nga ebangelista, nga usa  sa 

 pito; ug mipuyo uban kaniya. 

 

 Ug kining tawhana adunay upat ka mga anak nga babaye, mga ulay, nga nanag 

 panagna. 

 

 Ug sa nagpabilin kami didto ug pila ka mga adlaw, may milugsong gikan sa 

 Judea nga usa ka manalagna, nga ginganlan si Agabo. (Buhat 21: 8-11) 

 

Ang mga anak nga babaye ni Felipe adunay gasa sa pagsulti ug panagna. Apan si Agabo usa 

ka propeta nga dili lamang mihatag sa mga mensahe nga matagnaon apan naghupot sa usa ka 

posisyon sa pagpangulo diha sa simbahan. Ang Dios migamit kaniya diha sa usa ka pagpangu 

lo nga papel sa ministeryo ni Pablo. Si Agabo naghatag kang Pablo ug espirituhanon nga di 

reksyon bahin sa mahitabo sa Jerusalem (Buhat 21:11). 

 

Kadtong adunay espesyal nga gasa ingon nga usa ka manalagna dili lang mosulti ubos sa 

inspirasyon sa Dios. Sila usab naghupot sa usa ka buhatan sa awtoridad ug pagpangulo diha 

sa simbahan. Kini gipamatud-an sa Buhat 13: 1-4 diin ang mga manalagna ug mga magtutud 

lo gigamit sa pagpangulo nga kapasidad sa paggiya kang Bernabe ug kang Pablo ngadto sa 

espesyal nga ministeryo nga gitawag sa Dios kanila.  
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Diha sa Daang Tugon ang mga tawo miadto sa mga manalagna alang sa giya. Ang gasa sa 

pagpapuno sa Espiritu Santo wala pa gikahatag. Ang presensya sa Dios gitakpan sa Balaan  

sa mga Balaan. Tungod sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo kita karon aduna nay 

dalan ngadto sa presensya sa Dios. Ang gasa sa Balaang Espiritu nga gihatag ug ingon sa 

inyong nakat-onan sa nangagi, ang usa sa iyang mga katuyoan mao ang paggiya: 

 

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

 Dios. (Roma 8:14) 

 

Dili na kinahanglan moadto sa usa ka propeta aron makadawat sa espirituhanong giya. Kini 

maoy usa sa mga gimbuhaton sa Espiritu Santo diha sa kinabuhi sa mga magtotoo. Ang ma 

tag magtotoo kinahanglan makakat-on kon sa unsang paagi nga mapangulohan sa Espiritu sa 

Dios. Ang Bag-ong Tugon walay rekord sa mga magtotoo nga nangita sa giya sa mga mana 

lagna human ang gasa sa Espiritu Santo gihatag. 

 

Apan sa gihapon ang Dios migamit niini nga gasa aron sa pagmatuod sa giya nga iyang giha 

tag na ngadto sa usa ka magtotoo pinaagi sa Balaan nga Espiritu. Kini mao ang nahitabo sa 

kaso ni Agabo ug Pablo. Si Pablo nahibalo na nga siya moadto sa Jerusalem. Ang tagna ni 

Agabo nagpadayag kon unsa ang mahitabo kaniya didto. Kini dili usa ka tagna sa giya nga 

nagasulti kang Pablo kon moadto ba o dili sa Jerusalem. 

 

Ang mga pulong nga gisulti sa usa ka propeta ubos sa balaan nga inspirasyon gitawag ug mga 

tagna. Ang pagpanagna nagpasabot sa pagpahayag sa dayag nga mga pulong gikan sa Dios 

nga nagtambag, naglig-on, ug naglipay: 

 

 Apan ang nagapanagna nagasulti sa mga tawo aron sa paglig-on, sa pagtambag, 

 ug sa paglipay. (I Mga Taga Corinto 14: 3) 

 

Ang panagna nagministeryo dili lamang ngadto sa mga magtotoo pinaagi sa paglig-on apan 

usab sa mga dili-luwas. Ang tagna makakombiktar sa mga dili magtotoo ug makapabalik 

kanila ngadto sa Ginoo: 

 

 Apan kong ang tanan magapanagna, ug makasulod ang usa nga dili matinohoon, 

 kon dili maalam, pagabadlongon siya sa tanan, ug mahukman  siya sa tanan: 

 

 Ug sa ingon ang mga tinago sa iyang kasingkasing madayag; ug niini maga 

 yaub siya nga magasimba sa Dios, nga magasugid nga ang Dios anaa gayud sa 

 inyong taliwala. (1 Taga-Corinto 14: 24-25) 
 

Usa sa mga katuyoan sa manalagna mao ang pagdala sa mga tawo ngadto sa paghinulsol: 

 

 Busa bisan pa niana siya nagpadala ug mga manalagna kanila, sa pagpabalik 

 kanila  pag-usab ngadto kang Jehova; ug sila nagpamatuod batok kanila; apan 

 sila wala mamati. (II Cronicas 24:19) 

 

Ang Biblia naghisgot sa panagna ingon nga ang usa ka dakong gasa ug labaw pa nga tingu 

haon kay sa gasa sa mga pinulongan: 
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 Sundon ninyo ang gugma, ug tinguhaa ninyo ang espirituhanon nga mga gasa, 

 apan labi na gayud nga kamo managpanagna.  

  

 Kay siya nga nagasulti sa usa ka sinultihan, wala magasulti sa mga tawo, kondili 

 sa Dios: kay walay bisan kinsa nga makasabot; apan diha sa Espiritu nagasulti 

 siya ug mga tinago. 

 

 Apan ang nagapanagna nagasulti sa mga tawo aron sa paglig-on, sa pagtambag, 

 ug sa paglipay  (I Mga Taga Corinto 14: 1-3) 

 

 Karon buot ko unta nga managsulti kamong tanan uban sa mga sinultihan, apan 

 labi pa gayud kon kamo managpanagna; ug labi pang dako ang nagapanagna 

 kay sa nagasulti sa mga sinultihan, gawas kon siya nagahubad aron ang iglesia 

 makadawat ug pagpalig-on.(I Mga Taga Corinto 14: 5) 
 

 Busa mga igsoon, tinguhaa ninyo pag-ayo ang pagpanagna, ug dili ninyo pagdid-

 an ang pagsulti sa mga sinultihan. (I Mga Taga Corinto 14:39) 

 

Ang Balaan nga Espiritu kanunay nagkontrolar sa matuod nga tagna ug nagtumong sa pagta 

gad ngadto kang Jesu-Kristo: 

 

 Karon, mahitungod sa espirituhanon nga mga gasa, mga igsoon, ako dili buot 

 nga kamo dili manghibalo. 

 

 Kamo nasayud nga kamo mga Gentil, gidaldal ngadto sa mga diosdios nga 

 amang, sa bisan unsa nga paagi ang pagdaldal kaninyo. 

 

 Tungod niana ginapaila ko kaninyo, nga walay tawo nga sa magasulti siya sa 

 Espiritu sa Dios nagtawag kang Jesus nga tinunglo; ug walay tawo nga maka 

 pamulong nga si Jesus mao ang Ginoo, kondili pinaagi sa Espiritu Santo.  

 (I Corinto 12: 1-3) 

 

Ang tagna dili gayud moilis sa mga sinulat nga Pulong sa Dios. Ang Biblia nag-ingon nga 

ang tagna mohunong, apan ang Pulong sa Dios nagapabilin sa walay katapusan: 

 

 ... Apan kong adunay mga pagtagna, kini sila mangahanaw... 

  (I Mga Taga Corinto 13: 8) 

 

 Apan ang pulong sa Ginoo magapadayon sa walay katapusan. Ug kini mao ang 

 pulong nga pinaagi sa Maayong Balita nga ginawali kaninyo. (I Pedro 1:25) 

 

Ang Biblia nagpasidaan sa mini nga mga propeta (Mateo 24: 11, 24; Marcos 13:22). Ang usa 

ka tawo nga gitawag nga "mini nga propeta” makita sa mga panghitabo sa katapusan sa kali 

butan (Pinadayag 13: 11-17; 16:13; 19:20; 20:10). 

 

Tungod kay adunay mini nga mga propeta, ang pulong sa Dios naghatag ug pipila ka mga 

paagi sa pag-ila sa tinuod nga mga tagna.  Kamo makaila kanila pinaagi sa: 
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1.   PAGTULON-AN NGA SAYOP: 

 

 Ang pagbaton sa mga gasa nga nagkalinlain, sumala sa gracia nga gihatag 

 kanato, kong sa pagpanagna, kita managna sumala sa sukod sa pagtoo. 

 (Roma 12: 6) 

 

Ang hugpong sa mga pulong "sumala sa sukod sa pagtoo" nagpasabot sa husto nga relasyon 

sa pagtoo. Ang paagi sa pag-ila sa tinuod nga mga tagna mao ang hain sila uyon o dili uyon 

sa nag-unang mga doktrina sa Kristohanong pagtoo nga gipadayag diha sa Biblia.  Panangli 

tan, mini nga mga propeta dili mosugid sa pagka-Dios ni Jesu-Kristo: 

 

 Mga hinigugma, dili ninyo toohan ang tanan nga espiritu, kondili sulayan ninyo 

 ang mga espiritu, kong iya ba kini sa Dios: tungod kay daghan ang mga bakakon 

 nga mga manalagna nga nanagpanungha sa kalibutan. 

 

 Niini hiilhan ninyo ang Espiritu sa Dios: Ang tanang espiritu nga nagasugid nga 

 si Jesu-Kristo mianhi sulod sa unod, iya sa Dios: 

 

 Ug ang tanang espiritu nga wala nagasugid nga si Jesu-Kristo mianhi sulod sa 

 unod dili iya sa Dios: ug kini mao ang espiritu ni anticristo ... (I Juan 4: 1-3) 
 

Ang mini nga mga propeta nagtudlo sa seksuwal nga imoralidad ug sa kasayon: 

 

 Apan adunay bakakon nga mga manalagna usab sa taliwala sa mga katawhan, 

 ingon man usab nga adunay bakakon nga mga magtutudlo sa taliwala kaninyo, 

 nga sa  tago magapasulod sa malaglagong mga herija, nga nagalimud bisan pa sa 

 Ginoo nga mitubos kanila, ug nagadala sa ibabaw sa ilang kaugalingong hinanali 

 nga pagkalaglag. 

 

 Ug daghan ang magasunod sa ilang mga buhat sa pagpatuyang;  nga tungod 

 kanila ang dalan sa kamatuoran pagapasipad-an. 

 

 Ug tungod sa kahikaw, nga inubanan sa malimbongon nga mga pulong; ipamalig 

 ya kamo... (II Pedro 2: 1-3) 
 

Ang mini nga mga propeta mosulay sa paggiya sa mga tawo palayo sa pagkamasulundon sa 

Pulong sa Dios (Deuteronomio 13: 1-5). Kini nga matang sa tagna dili uyon sa husto nga 

relasyon sa Kristohanong pagtoo. 

 

2.   NAGALIMBONG NGA MGA ILHANAN: 

 

Ang mini nga mga propeta naglimbong sa mga tawo uban sa milagrosong mga ilhanan: 

 

 Ug daghan ang bakakon nga mga manalagna, ug magapasalaag sa kadaghanan. 

 

 Kay motungha ang bakakon nga mga Kristo ug bakakon nga mga manalagna, 

 ug magpakita ug dagkong mga ilhanan ug mga katingalahan; aron sa paglim 

 bong, kon arang mahimo, bisan sa mga pinili. (Mateo 24: 11, 24) 
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3.   DAUTANG BUNGA: 
 

Ang ebidensiya sa espirituhanong bunga mao ang tinuod nga pagsulay sa bisan unsa nga 

ministeryo: 

 

 Magmatngon kamo sa bakakong mga manalagna nga moanha kaninyo nga 

 nagasapot sa pagka-carnero apan sulod nila sila mga lobo nga manunukob. 

  

 Kamo makaila kanila pinaagi sa ilang mga bunga ... (Mateo 7: 15-16) 

 

Sa Kapitulo Onse inyong matun-an ang bunga sa Espiritu Santo. Kini mao ang espirituha 

nong mga hiyas nga ang usa ka matuod nga manalagna maghupot. 

 

4.   BAKAK NGA PANGANGKON: 

 

Si bisan kinsa nga manalagna nga nag-angkon nga balaan o sama ni Kristo bakakon: 

 

 Unya, kong kinsa ang magaingon kaninyo: Tan-awa, ania ra ang Kristo, o 

 didto; dili kamo managtoo. 

 

 Kay motungha ang bakakon nga mga Kristo ug bakakon nga mga manalagna, 

 ug magpakita ug dagkong mga mga ilhanan ug mga katingalahan; aron sa pag 

 limbong, kon arang mahimo, bisan sa mga pinili.  (Mateo 24: 23-24) 

 

5.   WALA MATUMAN NGA TAGNA: 

 

Ang katapusang pagsulay diin ang matuod nga manalagna maila mao ang bisan hain sa matu 

man o dili ang iyang gitagna: 

 

 Apan ang manalagna nga magapangahas pagsulti ug pulong sa akong ngalan, 

 nga wala ko pagasugoa 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 pag-ila sa pulong 

 nga wala igasulti ni Jehova? 

 

 Sa diha nga nagsulti ang usa ka manalagna sa ngalan ni Jehova, kon ang butang 

 dili matuman, ni mahitabo, mao kana ang butang nga wala isulti ni Jehova, apan 

 ang manalagna nagapangahas sa pagsulti niini; dili ka mahadlok kaniya. 

 (Deuteronomio 18: 20-22) 
 

ALANG SA DUGANG PAGTUON: 

 

Ang tagna moabot gikan sa tulo ka lain-laing mga tinubdan: 

 

 -Ang espiritu sa tawo:     Jeremias 23:16; Ezequiel 13: 2, 3 

 -Dautan ug bakakon nga mga espiritu:  Isaias 8: 19-20; I Mga Hari 22:

        22; Mateo 8:29; Buhat 16:17 
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 -Ang Balaang Espiritu:    II Samuel 23: 2; Jeremias 1: 9; 

        Buhat 19: 6; 21:11 

 

Kini ang hinungdan nganong kita kinahanglan nga magahukom sa mga tagna aron sa pagtino 

kon sila gikan o dili sa Espiritu Santo. 

 

Ang Biblia naghatag sa daghan nga mga panig-ingnan sa Daan ug Bag-ong Tugon nga mga 

propeta alang kaninyo sa pagtuon aron sa pagdugang sa inyong pagsabot sa mga propeta ug 

sa gasa sa panagna. Samtang kamo magtuon niini nga mga pakisayran sulayi sa pag-ila tali  

sa mga tawo nga may espesyal nga gasa sa pagkamanalagna [pagpangulo] gikan niadtong  

adunay gasa lamang sa pagtagna. 

 

Daang Tugon Nga Mga Manalagna: 

 

 Abraham:     Genesis 20: 7 

 Moises:     Deuteronomio 34: 9  

 Habacuc:      Habacuc 1: 1 

 Isaias:      II Mga Hari 19: 2 

 Miqueas:     Mateo 2: 5-6 

 Oseas:      Mateo 21:15 

 Ephraim:     Oseas 9: 8 

 Joel:      Buhat 2:16 

 Jeremias:     Jeremias 1: 5 

 Gad:      I Samuel 22:15 

 Zacarias:      Zacarias: 1: 1 

 Ahias:      I Mga Hari 11:29 

 Samuel:     I Samuel 3:20 

 Jehu:      I Mga Hari 16: 7 

 Nathan:     II Samuel 7: 2 

 Micheas:     I Mga Hari 22: 7-8 

 Jonas:      II Mga Hari 14:25 

 Iddo:      II Mga Cronicas 13:22 

 Azur:      Jeremias 28: 1 

 Ezequiel:     Ezequiel 2: 1-5 

 Hananias:     Jeremias 28:17 

 Daniel:      Mateo 24:15 

 Balaam:     II Pedro 2: 15-16 

 Amos:      Buhat 7: 42-43 

 Shem:      II Mga Cronicas 12: 5 

 Eliseo:      I Mga Hari 19:16 

 Elias:      I Mga Hari 18:22 

 Haggeo:     Haggeo 1: 1 

 David:      Buhat 2: 29-30 

 Aaron:      Exodo 7: 1 

 Azarias:     II Mga Cronicas 15: 8 

 Obed:      II Mga Cronicas 15: 8 

 Asaph:      Salmo 78: 2 
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Daang Tugon Nga Mga Babayeng Manalagna: 

 

 Miriam:     Exodus 15:20 

 Debora:     Mga Maghuhukom 4: 4 

 Hulda:      II Mga Hari 22:14 

 Noadias:     Nehemias 6:14 

 Asawa ni Isaias:    Isaias 8: 3 

 

Bag-ong Tugon Nga Mga Manalagna: 
 

 Jesus:      Mateo 21:11 

 Juan Bautista;     Mateo 11: 7-11 

 Agabo:      Buhat 11: 27-28; 21:10 

 Judas:      Buhat 15:32 

 Silas:      Buhat 15:32 

 Mga Lider sa Antioquia:   Buhat 13: 1 

 

Bag-ong TugonNga Mga Babayeng Manalagna: 
 

 Anna:      Lucas 2:36 

 Mga anak nga babaye ni Felipe:   Buhat 21: 8-9 

 

Tun-i ang mga sumbanan alang sa paggamit sa tagna sa diha nga ang simbahan magtigom sa 

tingob: I Mga Taga Corinto 14: 29-31 

 

MGA EBANGHELISTA 

 

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

 ang uban, mga ebanghelista, ug ang uban mga pastor ug ang uban mga magtu 

 tudlo. (Efeso 4:11) 

 

Ang usa ka ebanghelista adunay espesyal nga abilidad sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo uban 

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

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

maoy "usa nga nagadala ug maayong mga balita."  

 

Ang Pulong nga ebanghelista makita tulo ka mga higayon diha sa Bag-ong Tugon. Sa Mga 

Taga-Efeso kini gilista ingon nga usa sa mga espesyal nga mga gasa: 

 

 Ug gihatag niya ang uban ... mga ebanghelista ... (Efeso 4:11) 

 

Si Timoteo gisultihan sa pagbuhat sa buluhaton sa usa ka ebangelista: 

 

 Apan magbuotan ka sa tanang mga butang, antusa ang mga kalisdanan, buhata 

 ang buhat sa usa ka ebangelista, tumana ang imong pagkaministro.  

 (II Timoteo 4: 5) 
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Bisan tuod ang tanang mga magtotoo "mobuhat sa buhat sa usa ka ebanghelista" ug ipakigba 

hin ang Ebanghelyo sa uban, ang Dios naghatag sa pipila sa espesyal nga gasa sa pagkaebang 

helista. Si Felipe maoy usa nga adunay espirituhanong gasa sa pagkaebanghelista: 

 

 Ug sa pagkasunod nga adlaw kami nga mga kauban ni Pablo minggikan, ug mi

 adto ngadto sa Cesarea; ug kami misulod sa balay ni Felipe nga ebanghelista  ... 

 (Buhat 21: 8) 
 

Si Felipe lamang sa pagkatinuod mao ang bugtong tawo sa Bag-ong Tugon nga gitawag ug 

ebanghelista. Ang iyang kalagmitan ngadto niini nga gasa mao ang makita gikan sa iyang 

unang bahin nga kasinatian uban kang Kristo. Sa diha nga si Felipe nakahimamat ni Jesus 

ang unang butang nga iyang gibuhat mao ang pagpakigbahin sa balita ngadto kang Natanael: 

 

 Si Felipe nakakaplag kang Natanael, ug miingon kaniya: Hingkaplagan namo 

 siya, ang gisulat ni Moises diha sa kasugoan ug sa mga manalagna, si Jesus nga 

 taga-Nazaret, ang anak nga lalaki ni Jose. 

 

 Ug si Natanael miingon kaniya: May maayo bang butang nga mogula gikan sa 

 Nazaret? Si Felipe miingon kaniya: Umari ka ug tan-awa. (Juan 1: 45-46) 
 

Sa ulahi si Felipe migiya sa gigutom sa espirituwal nga mga Gresyanhon ngadto kang Jesus: 

 

 Ang sama nga miduol kang Felipe ... ug nanagpangamuyo kaniya, nga nag-

 ingon, Ginoo, kami buot unta makigkita kang Jesus. 

 

 Si Felipe miadto ug misulti kang Andres, ug pag-usab, si Andres ug si Felipe 

 mingsulti kang Jesus. (Juan 12: 21-22) 

 

Si Felipe gipili ingon nga usa ka tinun-an (Mateo 10: 3) ug kauban sa lawak sa itaas sa diha 

nga ang Espiritu Santo miabot (Buhat 1:13). Si Felipe giordinahan sa tawo isip usa ka dia 

kono sa simbahan (Buhat 6: 1-6) apan gipahimutang sa Dios ingon nga usa ka ebanghelista 

(Efeso 4: 11-12). 

 

ALANG SA DUGANG PAGTUON: 

 

Ang dugang pa nga pagtuon sa ministeryo ni Felipe mopalapad sa inyong kahibalo sa espe 

syal nga gasa sa usa ka ebanghelista: 

 

 -Iyang mensahe:     Buhat 8:35 

 -Kalingkawasan, mga milagro, mga pagpang-ayo: Buhat 8: 5-8 

 -Gibautismohan:     Buhat 8: 12, 36-38 

 -Nagwali [sa gingharian sa Dios]:   Buhat 8:12 

 -Ang panimalay gipahamutang sa han-ay:  Buhat 21: 8-9 

 -Nagbiyahe sa pagpakaylap sa Ebanghelyo:  Buhat 8: 4-5, 26, 40 

 -Abilidad sa pagdani sa mga grupo:   Buhat 8: 6 

 -Nagbangon sa kinatibuk-ang mga ciudad:  Buhat 8: 8 

 -Nagministeryo ngadto sa mga tawo:   Buhat 8: 27-38 

 -Giniyahan sa Dios:     Buhat 8: 26, 39 
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 -Kahibalo sa Pulong sa Dios:    Buhat 8: 30-35 

 -Inila sa pagka-epektibo sa ministeryo ug  

  sa tubag sa mga tawo:    Buhat 8: 5-6,8,12,35-39 

 

MGA PASTOR 

 

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

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

 (Efeso 4:11) 

 

Kini mao lamang ang dapit diha sa King James nga bersyon sa Bag-ong Tugon diin ang 

pulong nga "pastor" gigamit. Ang Griyegong pulong nga "pastor" sa pagkatinuod nagpasabot 

sa magbalantay sa mga carnero. (Ang Bag-ong Tugon sa orihinal gisulat diha sa Griyego). 

Ang mga pastor maoy mga lider nga midawat sa hataas-nga-termino sa personal nga responsi 

bilidad alang sa espirituhanon nga kaayohan sa usa ka grupo sa mga magtotoo. Tungod kay 

ang pulong nagpasabot nga magbalantay, ang mga pastor kinahanglan nga mosunod sa panig-

ingnan ni Jesus Kristo ingon nga usa ka "pastor" o "magbalantay" sa mga tawo: 

 

 Karon ang Dios sa pakigdait, nga nagbanhaw gikan sa mga patay sa atong Gino

 ong Jesus, sa labing dako nga magbalantay sa mga carnero...  

 (Hebreohanon 13:20) 

 

 Ug sa diha nga igapakita na ang pangulong Magbalantay, kamo makadawat ug 

 purongpurong sa himaya nga dili madunoton. (I Pedro 5: 4) 

 

Si Jesus usab sa iyang kaugalingon naghisgot ingon nga maayong magbalantay sa mga carne 

ro ug naglista sa pipila ka mga gimbuhaton sa usa ka magbalantay sa carnero sa Juan 10:1-18. 

 

Ang Biblia naghisgot sa buhatan sa usa ka obispo (1 Timoteo 3). Daghan ang nagtoo nga kini 

sama sa pastor tungod sa mosunod nga bersikulo nga gisulti ni Jesus: 

 

 Kay kamo sama sa mga carnero nga nanghisalaag; apan karon nanagbalik ngad 

 to sa Magbalantay ug Magtatan-aw sa inyong mga kalag. (I Pedro 2:25) 
 

Ang espirituhanong mga kinahanglanon alang sa mga obispo, mga anciano, ug sa mga diako 

no, nga mga posisyon sa pagpangulo sa una nga simbahan, kinahanglan gayud usab nga mo 

tagbo sa usa nga mangulo niini nga mga tawo ingon nga pastor. Tun-i ang 1 Timoteo 3: 1-13. 

 

Ang mga responsibilidad sa pastor mao ang espirituhanon nga pagpakaon ug pagpanalipod 

niadtong ubos sa iyang ministeryo. Kini pagabuhaton uban sa husto nga motibo ug dili lang 

alang sa pinansyal nga ganancia: 

 

 Matngoni ninyo ang inyong kaugalingon, ug sa tanan nga mga panon sa carnero, 

 nga ang Espiritu Santo naghimo kaninyo nga mga magtatan-aw, aron pasibsibon 

 ninyo ang iglesia sa Dios, nga iyang gipalit sa iyang kaugalingong dugo. 

 (Buhat 20:28) 
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 Pasibsibon ninyo ang panon sa Dios nga anaa sa taliwala ninyo nga magabantay 

 kamo kanila dili sa pagpugos kondili sa kabubut-on gayud, uyon sa kabubut-on 

 sa Dios; dili sa pagpanapi nga makauulaw; kondili sa maayong kabubut-on; 

 

 Dili ingon sa magahari-hari sa kabilin nga gitugyan kaninyo, kondili ingon nga 

 pagsulondan  sa panon. 

 

 Ug sa diha nga igapakita na ang pangulong Magbalantay, kamo makadawat ug 

 purongpurong sa himaya nga dili madunoton. (I Pedro 5: 2-4) 

 

Ang pulong nga "pastor" gigamit diha sa Daang Tugon lamang sa libro ni Jeremias. Dinhi, 

ang Dios naghatag ug espesyal nga mga pasidaan ngadto sa mga pastor: 

 

 ... Ang mga sacerdote usab nanaglapas batok kanako. (Jeremias 2: 8) 

 

 Kay ang mga magbalantay nangahimong sama sa mananap, ug wala managpa 

 ngita kang Jehova; busa sila wala mouswag, ug ang tanan nilang mga panon 

 managkatibulaag. (Jeremias 10:21) 

 

 Daghan ang magbalantay sa carnero nga nanaglaglag sa akong kaparrasan, 

 ilang gitumban ang akong bahin, sila naghimo sa akong matahum nga bahin  

 nga usa ka kamingawan nga tuman. 

 

 Kini gihimo nila nga awaaw, ug ingon nga awaaw kini mibalik nga nagbalata 

 kanako; sanglit ang tibook nga yuta nahimong biniyaan, tungod kay walay tawo 

 nga nanumbaling niini sa iyang kasingkasing. (Jeremias 12: 10-11) 

 

 Alaut ang mga magbalantay nga nanaglaglag ug nanagpatibulaag sa mga carne 

 ro sa akong sibsibanan, nag-ingon si Jehova. 

 

 Busa mao kini ang giingon ni Jehova ang Dios sa Israel, batok sa mga magbalan 

 tay nga nanagpakaon sa akong mga katawhan; Kamo nagpatibulaag sa akong 

 panon, ug nanag-abug kanila sa halayo, ug wala moduaw kanila: ania karon, 

 ako modu-aw batok kaninyo tungod sa kadautan sa inyong mga buhat, naga 

 ingon si Jehova. (Jeremias 23: 1-2) 
 

ALANG SA DUGANG PAGTUON: 

 

Tun-i ang mga kinahanglanon sa pagkahimong obispo o diakono sa simbahan. Sa 1 Timoteo 

3: 1-13. Kini usab magamit alang sa usa ka tawo nga nag-alagad ingon nga usa ka pastor. 

Tun-i ang mga kinaiya ni Jesus ingon nga Maayong Magbalantay nga gihatag sa Juan 10: 

1-18. 

 

MGA MAGTUTUDLO 

 

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

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

 (Efeso 4:11) 
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Ang mga magtutudlo maoy mga magtotoo nga adunay espesyal nga abilidad sa pagpakigsulti 

sa Pulong sa Dios sa epektibo nga paagi nga ang uban makat-on ug mogamit kon unsa ang 

gitudlo. Ang pagtudlo naglakip sa pagbansay, dili lang pagpakigsulti sa impormasyon.  Ang 

Biblia nagrekord: 

 

 Ug gihatag niya ang uban ... mga magtutudlo ... (Efeso 4:11) 

 

 Ug gibutang sa Dios sa iglesia ang uban.... ikatulo, ang mga magtutudlo... 

 (I Mga Taga Corinto 12:28) 

 

 ... O siya nga nagtudlo sa pagtulon-an ... (Roma 12: 7) 

 

Dili ang tanang mga magtotoo nakadawat sa espesyal nga gasa sa pagtudlo. Si Pablo nangu 

tana: 

 

 ... Ang tanan ba mga magtutudlo? (I Mga Taga Corinto 12:29) 

 

Ang iyang tubag niini nga pangutana mao nga "dili." Ang Dios naghatag sa pipila sa espesyal 

nga gasa sa pagtudlo. 

 

Ang espesyal nga gasa sa usa ka magtutudlo lahi gikan sa pagsulti nga gasa sa pagtudlo sama 

sa manalagna lahi gikan sa pagsulti nga gasa sa panagna. Inyong hinumduman nga sa Buhat 

13: 1-4 gipakita nga ang mga magtutudlo adunay espesyal nga posisyon sa pagpangulo [uban 

sa mga manalagna] sa paggiya sa ministeryo ni Pablo ug ni Bernabe. Ang tanan nga mga mag 

totoo wala makabaton sa espesyal nga gasa sa pagtudlo o sa pagsulti nga gasa sa pagtudlo. 

Apan ang tanang mga magtotoo kinahanglan malambigit sa pagtudlo sa nag-unang mga men 

sahe sa Ebanghelyo: 

 

 Kay sa diha nga tungod sa panahon kinahangan kamo mahimong mga magtutud 

 lo, nagkinahanglan na usab kamo nga may usa nga magatudlo kaninyo sa mga 

 sinugdan sa nahaunang mga pagtulon-an sa mga pulong sa Dios ... 

 (Hebreohanon 5:12) 

 

Ang tanang hamtong nga mga magtotoo malambigit sa pagtudlo sa Ebanghelyo bisan sila 

aduna o walay espesyal nga gasa sa pagtudlo. (Tungod niini, ang Harvestime International 

Institute nagtanyag sa usa ka linain nga kurso nga nag-ulohang "Pagtudlo Nga Mga Takti 

ka" sa paghatag ug dugang nga panudlo niini nga dapit). 

 

Ang Biblia nagpasidaan sa bakakon nga mga magtutudlo. Kini mao ang mga tawo nga nag-

angkon nga adunay gasa sa pagtudlo apan wala magtudlo sa matuod nga Pulong sa Dios: 

 

 Apan adunay bakakon nga mga manalagna usab sa taliwala sa mga katawhan, 

 ingon man usab nga adunay bakakon nga mga magtutudlo sa taliwala kaninyo, 

 nga sa  tago magapasulod sa malaglagong mga herija, nga nagalimud bisan pa sa 

 Ginoo nga mitubos kanila, ug nagadala sa ibabaw sa ilang kaugalingon sa hina 

 nali nga pagkalaglag. (II Pedro 2: 1) 
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 Kay ang panahon moabot nga sila dili molahutay sa maayong pagtulon-an;  

 apan uyon sa ilang kaugalingong mga pangibog, sila magatigom sa ilang kauga

 lingon ug mga magtutudlo, nga may mga dalunggan nga gikatlan; 

 

 Ug igapahilayo nila ang ilang mga dalunggan gikan sa kamatuoran, ug mang

 hisalaag sila ngadto sa mga sugilanon lamang. (II Timoteo 4: 3-4) 

 

 ... Ang imong mga magtutudlo nakalapas batok kanako ... (Isaias 43:27) 
 

Ang II Pedro kapitulo 2 ug ang libro ni Judas naglista sa pipila sa personal nga mga kinaiya 

diin kamo makaila sa bakakon nga mga magtutudlo. 

 

Posible nga adunay sayop nga motibo sa pagtudlo ingon man bakak nga pagtulon-an: 

 

 Kansang mga baba kinahanglan pagsap-ungan, nga nagabungkag sa tibook nga 

 panimalay, sa pagtudlo sa mga butang nga dili angay tungod sa ganancia nga 

 makauulaw. (Tito 1:11) 

 

Kadtong natudloan sa Pulong sa Dios kinahanglan motudlo sa matinud-anon nga mga mag 

totoo nga makahimo sa pagtudlo sa uban: 

 

 Apan kadtong natudloan diha sa pulong, paambita kaniya nga nagatudlo sa 

 tanang maayo nga mga butang. (Galacia 6: 6) 

 

 Ug ang mga butang nga imong hingdunggan kanako sa taliwala sa daghang 

 mga saksi, itugyan mo sa mga tawo nga matinumanon, nga makahimo sa 

 pagtudlo sa uban usab. (II Timoteo 2: 2) 

 

Kini mao ang sumbanan sa padayon nga pagtulon-an nga, kon sundon, paspas nga mopakay 

lap sa Ebanghelyo sa tibook kalibutan. 

 

Ang tawo nga adunay espirituhanong gasa sa pagtudlo wala magtudlo sa kaalam sa tawo: 

 

 Nga ginasultihan ta usab, dili sa mga pulong nga tinudlo sa tawhanong kaalam, 

 kondili ang tinudlo sa Espiritu Santo; sa pagpasabot sa espirituhanon nga mga 

 butang uban sa espirituhanon. (I Mga Taga Corinto 2:13) 
 

Ang usa ka magtutudlo kinahanglan nga adunay Diosnong pagsabot ug kaalam. Si Pablo 

nagpasidaan batok sa mga tawo nga mga... 

 

 ... Naninguha sila aron mahimong mga magtutudlo sa Kasugoan; bisan sila 

 wala makasabot sa ilang gipamulong, kon sa gipamatud-an gayud nila. 

  (1 Timoteo 1: 7) 

 

Siya naghatag ug gibug-aton sa kamahinungdanon sa pagtudlo uban sa kaalam: 
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 ... Si Kristo diha kaninyo, ang paglaum sa himaya; 

  

 Kinsa among ginawali nga nagapasidaan sa tagsatagsa ka tawo, ug nagatudlo sa 

 tagsatagsa ka tawo sa tanang kaalam; aron ikapaatubang namo ang tagsatagsa 

 ka tawo nga hingpit diha kang Kristo Jesus. (Colosas 1: 27-28) 

 

Ang mga magtutudlo kinahanglan magpuyo kon unsa ang ilang gitudlo: 

 

 Busa, ikaw nga nagatudlo sa lain nga tawo, wala ka ba magtudlo sa imong 

 kaugalingon? Ikaw nga nagawali nga ang tawo dili angay mangawat, nagapa 

 ngawat ka ba? 

 

 Ikaw nga nagaingon nga ang tawo kinahanglan dili manapaw, nagapanapaw  ka 

 ba? Ikaw nga nagadumot sa mga larawan, gikawatan mo ba ang mga  templo? 

 (Roma 2: 21-22) 

 

Ang mga magtutudlo pagahukman basi sa unsay ilang gitudlo: 

 

 Mga igsoon ko, dili managdaghan kamo nga mga magtutudlo, kay hinghibaloan 

 nga kita makadawat sa mas labi pa ka mabug-at nga hukom. (Santiago 3: 1) 

 

ALANG SA DUGANG PAGTUON: 

 

Tun-i ang mosunod nga mga panig-ingnan sa mga magtutudlo diha sa Bag-ong Tugon. Kinsa 

sa inyong hunahuna ang may espesyal nga gasa sa pagkamagtutudlo [sa usa ka posisyon sa 

pagpangulo diha sa simbahan]. Kinsa kaha ang adunay pagsulti lamang nga gasa sa pagtudlo? 

 

 -Appollos:     Buhat 18: 24-25 

 -Aquilla ug Priscila:    Buhat 18:26 

 -Pablo:      Buhat 20: 20-21, 27; 21:28 

 -Walay ngalan:    Buhat 13: 1 

 -Pedro:      Buhat 5: 28-29 

 

Pagbaton sa Harvestime International Institute sa kurso nga nag-ulohang "Pagtudlo Nga Mga 

Taktika." Kini nagtumong sa mga taktika nga gigamit sa labing dako nga magtutudlo, ang 

Ginoong Jesu-Kristo. 

 

MGA PAGPANGULO NGA NAGAPAMUHAT NGA MANAGSAMA 

 

Ang lima ka espesyal nga gasa sa pagpangulo namuhat nga managsama sa ministeryo sa 

simbahan. 

 

Mga Apostoles nagpakaylap sa mensahe sa Ebanghelyo ngadto sa nagkalain-laing mga  

rehiyon sa pagbangon sa organisadong mga lawas sa mga magtotoo. Ang Dios naghatag  

ug espesyal nga mga milagro ug mga katingalahan aron sa pagtabang niini sa pagpakaylap  

sa Ebanghelyo. Ang apostol naghatag ug espesyal nga pagpangulo sa mga iglesia nga iyang 

gitukod. 
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Mga Manalagna usab naghatag ug pagpangulo diha sa simbahan. Usa sa ilang mga 

gimbuhaton mao ang paghatag ug espesyal nga mga mensahe gikan sa Dios pinaagi sa 

inspirasyon sa Espiritu Santo. 

 

Mga Ebanghelista nagpakigsulti sa Ebanghelyo sa paagi nga ang mga tawo motubag niini 

ug mahimong mga magtotoo. Sila magaalagad sa tagsa-tagsa o diha sa dako nga mga grupo, 

apan ang ilang ministeryo kanunay nagbangon ug bag-ong mga magtotoo. Kini nga mga mag 

totoo unya mailalum sa pag-atiman sa mga apostoles, mga propeta, mga pastor, ug mga mag 

tutudlo sa simbahan nga mogiya sa ilang espirituhanon nga kalamboan. Ang panig-ingnan ni 

Felipe diha sa Buhat kapitulo 8 nag-ilustrar niini. Ug iyang gidala ang mga Samarianhon  

ngadto kang Kristo, dayon sila giduso ngadto sa mga apostoles alang sa dugang pagtudlo 

. 

Mga Pastor mogamit sa tinag-as nga pagpangulo ug pag-atiman sa mga tawo nga mitoo sa 

mensahe sa ebanghelista. Sila naghatag ug pangpastor nga pag-atiman sa mga tawo nga nahi 

mong mga magtotoo pinaagi sa pagpangalagad sa mga apostoles. Ang ilang ministeryo maoy 

hulagway sa mahigugmaong pag-atiman sa usa ka magbalantay sa carnero alang sa iyang 

mga carnero. 

 

Mga magtutudlo naghatag ug pahamatngon sa unahan sa pagpresentar sa Ebanghelyo pinaa 

gi sa mga ebanghelista. Sila nagtudlo sa mga magtotoo nga mahimong hamtong sa espiritu 

wal.  Sila nagbansay sa matinud-anon nga mga tawo nga makahimo sa pagtudlo sa uban. 

 

Ang nag-unang responsibilidad niadtong adunay espesyal nga gasa sa pagpangulo mao ang 

pagbansay sa ubang mga magtotoo sa pagdiskobre ug paggamit sa ilang espirituhanon nga 

mga gasa (Taga-Efeso 4: 11-16). Ang mosunod nga tsart naghulagway kon sa unsang paagi 

nga ang espesyal nga mga gasa naglihok nga managsama diha sa simbahan: 
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DIOS 

 

NAGHATAG 

 
MGA APOSTOLES    MGA PROPETA    MGA EBANGHILISTA    MGA PASTOR   MGA MAGTUTUDLO 

 

ALANG SA 

PAGHINGPIT / PAGSANGKAP SA MGA BALAAN 

KINSA  

 

 

   MOMINISTERYO           MOLIG-ON  

 

NGA NAGARESULTA SA 

PANAGHIUSA           KAHIBALO           KAHINGPITAN 

 

ARON ANG LAWAS NI KRISTO MAHIMONG 

 

 

 

       DILI NA MGA BATA             NAGTUBO DIHA KANIYA 

      (Bakak nga pagtulon-an)            (Kamatuoran) 

 

KATAPUSANG RESULTA: 

EPEKTIBONG PAGTRABAHO SA TANANG BAHIN SA LAWAS DIHA SA GUGMA 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 

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

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Ilista ang lima ka espesyal nga mga gasa sa pagpangulo nga gihisgotan niini nga 

kapitulo: 

 ________________________________ _________________________________ 

 ________________________________ _________________________________ 

 ________________________________  

 

3. Nganong kini gitawag nga "espesyal nga mga gasa"? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. Basaha ang matag pahayag. Kon ang pahayag TINUOD isulat T sa blangko sa atuba 

ngan niini. Kon ang pahayag SAYOP isulat ang F sa blangko diha sa atubangan niini. 

 

 a ._____ Ang matag usa nga nanagna dili kinahanglan nga makabaton sa espesyal nga 

                gasa ingon nga usa ka propeta. 

 b ._____ Ang matag usa nga nagtudlo dili kinahanglan nga makabaton sa espesyal 

                nga gasa sa usa ka magtutudlo. 

 c ._____ Ang matag magtotoo kinahanglan nga magtudlo sa Ebanghelyo ngadto sa 

                uban, apan kini wala magpasabot nga ang tanan nga mga magtotoo adunay 

                gasa sa pagtudlo. 

 

5. Tan-awa ang espesyal nga mga gasa sa unang listahan. Basaha ang kahulogan sa ika 

duhang listahan. Isulat ang numero sa kahulogan nga naghulagway sa espirituhanong 

gasa sa blangko nga gihatag. Ang una gibuhat ingon nga usa ka panig-ingnan alang 

kaninyo. 

 

 Unang Listahan   Ikaduhang Listahan  

 

 __2__Manalagna  1.  Gipadala uban sa awtoridad sa paglihok alang sa  

          lain sa pagpalambo sa bag-o nga mga simbahan ug 

                     sa pagbantay kanila. 

 

 _____Apostol   2.  Nagsulti ubos sa espesyal nga pagdasig sa pagsulti sa 

          diha-diha nga mensahe sa Dios ngadto sa iyang mga 

          katawhan; usab sa usa ka pagpangulo nga posisyon. 
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 _____Pastor   3.  Mipaambit sa Ebanghelyo sa mga dili-magtotoo 

                diha sa paagi nga sila motubag ug mahimong  

                     responsable nga mga sakop sa Lawas sa Kristo; 

          "Usa nga nagdala sa maayong balita." 

 

 _____Ebangelista  4. Midawat sa tinag-as nga pagpangulo sa espirituhanon 

          nga kaayohan sa mga magtotoo; ang pulong nagpasa

          bot sa magbalantay sa mga carnero. 

 

 _____Magtutudlo  5.  Makigsulti sa Pulong sa Dios sa paagi nga ang uban 

           mokat-on ug mogamit sa unsay gitudlo; usab sa usa 

           ka posisyon sa pagpangulo. 

 

6. Unsa ang upat ka dagkong dibisyon sa espirituhanon nga mga gasa nga gigamit alang 

sa mga katuyoan niini ug sa mosunod nga mga kapitulo: 

 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ang mga sugyot alang sa dugang nga pagtuon gihatag sa matag espesyal nga gasa nga gihis 

gotan niini nga kapitulo. Kini gihimo sa pagtugot kaninyo sa paghingpit sa inyong pagtuon sa 

matag gasa sa dili pa magtuon sa sunod. Ang mga magtotoo nga may espesyal nga mga gasa 

mao ang mga pangulo nga gitakda sa Dios sa simbahan. Apan kini dili lamang mao ang mga 

posisyon sa simbahan sa pagpangulo nga gihisgotan sa Biblia. 

 

Ang mga buhatan sa mga diakono ug mga anciano gihisgotan sa Bag-ong Tugon. Ang posi 

syon sa pagkaobispo gihisgotan usab. Ang ubang mga simbahan gitagad ang usa ka obispo 

nga sama sa usa ka pastor. Ang uban nagtagad niini sa lahi nga buhatan. Kini nga mga posi 

syon sa pagpangulo dili sama sa espesyal nga mga gasa sa pagpangulo nga atong gitun-an.  

Sila maoy espesyal nga mga opisina nga gitukod sa unang iglesia sa paggiya sa Ginoo. 

 

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

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

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

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

helista, mga pastor, ug mga magtutudlo. Gamita ang mosunod nga latid sa pagtuon niini nga 

mga posisyon sa pagpangulo: 

 

MGA BUHATAN SA SIMBAHAN 

 

Titulo  Mga Pakisayran Katungdanan 
 

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

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

  Tito 1: 5-9  sa mga magtotoo. 

  1 Pedro 5: 2-3 

 

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

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

  Buhat 6: 1-7 

 

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

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

     nga termino alang sa mga asawa sa mga diakono o sa 

     ubang mga babaye nga nagministeryo sa pag-alagad o 

     mga pagtabang. 

 

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

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

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

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

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

  Tito 1: 5 

  Santiago 5:14 
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(Pahinumdom: Ang pulong "mga anciano" unang gigamit diha sa Biblia sa Exodo 3:16 sa pag 

hisgot sa mga lider sa Israel. Adunay daghang mga pakisayran ngadto sa mga anciano sa Isra 

el sa tibook Biblia. Kini nga mga anciano lahi gikan sa posisyon sa pagpangulo nga nailhan 

nga anciano sa Simbahan. Ang mga bersikulo nga gilista dinhi nagtumong ngadto sa mga 

anciano sa Simbahan kay sa mga anciano sa Israel.) 

 

Matikdi nga ang gimbuhaton sa mga anciano diha sa pagpangulo adunay espesyal nga gasa sa 

pagpangulo nga gipahimutang sa Dios diha sa simbahan. Ang mga anciano dili mopadagan sa 

Simbahan nga bulag sa espesyal nga mga lider sa Dios, nga mao ang mga propeta, mga apos 

toles, mga ebanghelista, mga pastor, mga magtutudlo. Ang Dios nagpahimutang sa espesyal 

nga mga lider diha sa simbahan. Ang mga tawo mipili sa mga anciano. 

 

MGA KWALIPIKASYON 

 

Ang Biblia naghatag ug piho nga mga kwalipikasyon nga tagbuon niadtong mookupar niini 

nga mga buhatan: 

 

MGA OBISPO UG MGA ANCIANO: 

 

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

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

 

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

3: 2; Tito 1: 6.  

 

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

 

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

sa panggawi. Tito 1: 8 

 

Mabuot, Mabinantayon: May kahibalo, mabuot, maalamon, ug praktikal: 1 Timoteo 3: 

2; Tito 1: 8 

 

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

 

Makahimo Sa Pagtudlo: May katakus sa pagpakigsulti sa Pulong sa Dios ngadto sa uban:  

1 Timoteo 3: 2; Tito 1: 9 

 

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

 

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

 

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

ang ilang kaugalingon nga dalan: Tito 1: 7 

 

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

magtotoo: 1 Timoteo 3: 6 
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Mahigugmaon Sa Maayo: Nagasuporta sa tanan nga mapuslanon ngadto sa Dios ug sa 

iyang mga katuyoan: Tito 1: 8 

 

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

 

Lig-on Sa Pulong: Tito 1: 9 

 

Balaan: Matarung, gibalaan: Tito 1: 8 

 

Dili Dalo Sa Makauulaw Nga Ganancia: Dili hakog sa pinansyal nga ganancia. Dili mahi 

gugmaon sa salapi: Tito 1: 7; 1 Timoteo 3: 3 

 

Nagdumala Sa Iyang Kaugalingong Panimalay Nga Maayo: Kinahanglan nagpakita sa 

pagpangulo nga katakus sa iyang kaugalingon nga pamilya. 1 Timoteo 3: 4-5 

 

Adunay Mga Anak Nga Magtotoo: Kinahanglan nga adunay mga anak nga misanong 

ngadto sa Ginoo ug dili rebelyoso: Tito 1: 6 

 

Maayog Dungog Sa Mga Tagagawas: Kinahanglan adunay maayo nga pagpamatuod sa tali 

wala sa mga dili-magtotoo: 1 Timoteo 3: 7 

 

MGA DIAKONO: 

 

Dignidad: Kinahanglan nga gitahod ug nagpakita sa seryoso nga hunahuna ug kinaiya:  

1 Ti moteo 3: 8 

 

Dili Duhay Sinultihan: Dili mohatag ug nagkasumpaking mga taho: 1 Timoteo 3: 8 

 

Dili Palainom ug Vino: 1 Timoteo 3: 8 

 

Dili Dalo sa Makauulaw nga Ganancia: Dili hakog sa pinansyal nga ganancia:  

1 Timoteo 3: 8 

 

Nagpuyo Sa Iyang Pasalig Sa Pagtoo: 1 Timoteo 3: 9 

 

Nasulayan: Usa ka tawo nga miagi sa espirituhanon nga mga pagsulay ug mga pagtintal, ug 

napamatud-an nga matinumanon: 1 Timoteo 3:10 

 

Dili Badlongon: Ang pagkawalay bisan unsa nga kaso sa dautang panggawi: 1 Timoteo 3:10 

 

Bana Sa Usa Ka Asawa: Kon minyo, kinahanglan adunay usa ra ka kapikas: Timoteo 3:12 

 

Maayong Tigdumala Sa Panimalay: Kinahanglan nagpakita ug pagpangulo sa kinabuhi sa 

pamilya: 1 Timoteo 3:12 

 

Napamatud-an: Dili bag-ong kinabig, apan napamatud-an ingon nga magtotoo:  

1 Timoteo 3:10 
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MGA DIAKONESA: 

 

-Mga babaye: 1 Timoteo 3:11 

 

-Talahuron [Gitahod ug nagpakita sa usa ka seryoso nga hunahuna ug kinaiya]: 

 1 Timoteo 3:11 

 

-Dili malisyoso nga tabian [Dili makig-istorya kabahin sa uban sa mapasipalahon nga   

 paagi]:  1 Timoteo 3:11 

 

-Kasarangan [Makatarunganon sa tanan nga mga butang]: 1 Timoteo 3:11 

 

-Matinud-anon sa tanan nga mga butang [Kasaligan ug masandigan diha sa matag dapit sa 

kinabuhi]: 1 Timoteo 3:11 

 

-Magtatabang sa daghang [Kinahanglan nga moalagad sa uban ug motabang sa pagtagbo sa 

ilang mga panginahanglan]: Roma 16: 2 

 

ESTRUKTURA SA SIMBAHAN 
 

Ang Bibliyanhong estruktura sa simbahan gipakita sa mosunod nga diyagrama.  

 

ANG SIMBAHAN 

 

Espesyal nga Pagpangulo nga mga Gasa: 

 

Mga Apostoles 

 

Mga Propeta 

 

Mga Ebanghelista 

 

Mga Pastor 

 

Mga Magtutudlo 

 

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

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

sa simbahan sa dapit diin ang Dios nagpahimutang kanila. 

 

 

Ang pundasyon nga gipahimutang sa mga apostoles ug mga propeta 

Taga-Efeso 2:20 

 

GITUKOD IBABAW SA BATO, SI JESU-KRISTO 

Mateo 16:18 I Mga Taga Corinto 3:11 Taga-Efeso 2:20     ANG SIMBAHAN 
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KAPITULO 7 
 

PAMULONG NGA MGA GASA SA BALAANG ESPIRITU 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

     •    Pag-ila sa lima ka mga gasa sa pamulong. 

     •    Pagpatin-aw sa mga gasa sa pamulong. 

     •    Pag-ila tali sa pulong sa kaalam, ug sa pulong sa kahibalo. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

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

 ingon sa nahamut-an niya. (I Mga Taga Corinto 12:18) 

 

PASIUNA 

 

Lima ka mga gasa ang gihatagan sa titulo sa "pamulong nga mga gasa" tungod kay silang 

tanan naglangkit sa makusog nga pagsulti. Ang lima ka mga gasa sa pamulong mao ang: 

 

 -Panagna   -Pagtambag   -Pulong sa Kahibalo 

 -Pagtudlo   -Pulong sa Kaalam 

 

Ang unang duha ka pamulong nga mga gasa, panagna ug pagtudlo, susama sa duha sa espe 

syal nga mga gasa. Apan ang pamulong nga gasa sa panagna ug pagtudlo dili pareho sa espe 

syal nga mga gasa sa pagpangulo ingon nga usa ka propeta o usa ka magtutudlo. 

 

PANAGNA 

 

 Kay sa usa ginahatag pinaagi sa Espiritu ...pagtagna. (I Corinto12:10) 
 

Ang tawo nga adunay gasa sa pagtagna nagsulti sa espesyal nga pagdasig sa Dios sa pagsulti 

sa diha-diha nga mensahe ngadto sa iyang mga katawhan. Ang pagtagna gihisgotan nga detal 

yado diha sa seksyon sa espesyal nga gasa sa pagkamanalagna. Ang tanang butang nga gii 

ngon didto bahin sa tagna nga gihatag sa usa ka propeta usab gigamit sa gasa sa tagna.  Apan 

ang pamulong nga gasa sa tagna lamang wala magpasabot nga kamo adunay espesyal nga 

gasa ingon nga usa ka propeta. Sa inyong nakat-onan na kaniadto, nga ang Dios nagpahimu 

tang sa mga propeta [nga usab adunay gasa sa panagna] sa espesyal nga mga posisyon sa pag 

pangulo diha sa simbahan. 

 

Bisan tuod sila nanagna sama sa mga manalagna, ang mga tawo nga adunay gasa sa pagtag 

na wala makabaton sa espesyal nga posisyon sa pagpangulo sama sa usa ka manalagna. Sila 

lamang sa yano nagsulti sa espesyal nga mga mensahe ubos sa inspirasyon sa Espiritu Santo. 
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PAGTUDLO 

 

 Busa sa gibatonan ta ang nagkalainlaing mga gasa, sumala sa gracia nga gihatag 

 kanato ... ihalad ta ang atong kaugalingon sa pag-alagad: o siya nga nagatudlo, 

 sa iyang pagpanudlo... (Roma 12: 6-7) 

 

Ang hilisgutan sa pagtudlo gihisgotan na diha sa seksyon sa espesyal nga gasa sa pagtudlo. 

Ang matag butang nga gihisgotan magamit usab sa gasa sa pagtudlo gawas sa posisyon sa 

pagpangulo. 

 

Sama sa panig-ingnan sa mga manalagna ug sa panagna, ang pamulong nga gasa sa pagtudlo 

wala magpasabot sa usa ka tawo nga adunay espesyal nga gasa sa pagkamagtutudlo. Ang 

Dios nagpahimutang sa mga magtutudlo [nga usab adunay gasa sa pagtudlo] sa espesyal nga 

mga posisyon sa pagpangulo diha sa simbahan. 

 

PAGTAMBAG 

 

 Busa sa gibatonan ta ang nagkalainlaing mga gasa, sumala sa gracia nga gihatag 

 kanato ...siya nga nagpanambag sa tambag ... (Roma 12: 6, 8) 
 

Ang gasa sa pagtambag mao ang abilidad nga masuod ngadto sa mga tawo sa panahon sa pa 

nginahanglan, nagatambag kanila nga husto uban sa Pulong sa Dios. Ang "pagtambag" sa lite 

ral nagkahulogan sa pagtawag sa usa ka tawo sa gilid, aron tambagan, awhagon, maymayan, 

dasigon, o hupayon. 

 

Ang pagtambag maoy abilidad sa paghatag sa maalamon nga espirituhanong tambag. Ang 

mga tawo nga aduna niini nga gasa nag-alagad sa mga pulong sa kahupayan, kalipay, ug 

kadasig nga sa ingon nga paagi ang uban natabangan. Ang modernong termino niini nga  

gasa mao ang "gasa sa pagtambag." 

 

Ang pagtambag maoy kabahin sa plano sa apostol sa pagpangumusta sa mga iglesia: 

 

 Ug sa nakamantala sila sa Maayong Balita niadtong ciudadara ug nakahimo ug 

 daghang mga tinun-an, sila namalik pag-usab ngadto sa Listra, ug sa Iconio, ug 

 sa Antioquia. 

 

 Nga nagpalig-on sa mga kalag sa mga tinun-an, ug nagtambag kanila sa pagpa 

 dayon sa pagtoo, ug nga kinahanglan pinaagi sa atong daghan nga mga kagul-a  

 nan sa pagsulod sa gingharian sa Dios..... (Buhat 14: 21-22) 

 

Ang Biblia nagtudlo kon sa unsang paagi ang pagtambag pagabuhaton: 

 

ISIP AMAHAN NGADTO SA IYANG KAUGALINGONG MGA ANAK: 

 

 Ingon nga kamo nahibalo kon daw unsa ang pagmaymay ug pagdasig ug pagpa 

 matuod sa tagsatagsa kaninyo, ingon sa usa ka amahan sa iyang kaugalingong 

 mga anak. (I Mga Taga Tesalonica 2:11) 
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PINAAGI SA PAGHATAG UG INSTRUKSIYON UBAN SA PAGKAMAPAILUBON: 

 

 Magwali ka sa pulong; magkugi ka sa panahon ug sa dili panahon; sa pagbad 

 long, pagsaway, pagtambag uban sa bug-os nga pagkamapailubon ug pagpa 

 nudlo.  (II Timoteo 4: 2) 

 

PINASIKAD SA MAAYONG BIBLIKANHONG PAGTULON-AN: 

 

 Nga magabaton sa pulong nga matinumanon, nga nahiuyon sa pagtulon-an aron 

 siya makahimo sa pagpanambag sa maayong pagtulon-an, ug sa pagdani usab sa 

 mga malalison. (Tito 1: 9) 

 

SA TANANG PAGBULOT-AN: 

 

 Kini nga mga butanga isulti, ug itambag, ug ibadlong sa bug-os nga pagbulot-

 an...  (Tito 2:15) 

 

MAS MAKANUNAYON KAY ANG KATAPUSAN SA PANAHON NAGKADUOL: 

 

 ... Kondili magtinambagay ang usa ug usa, ug labi na gayud  kong ginatan-aw 

 ninyo nga nagakaduol ang adlaw. (Hebreohanon 10:25) 

 

ALANG SA DUGANG PAGTUON: 

 

Ang Biblia naghatag sa pipila ka mga panig-ingnan sa mga tawo nga may gasa sa pagtambag 

ug nanambag sa uban. Tun-i kini alang sa dugang nga pagsabot niini nga gasa: 

 

 -Barnabas:     Buhat 11: 22-24 

 -Judas ug si Silas:    Buhat 15:32 

 -Pablo:      Buhat 14:22, II Mga Taga Corinto 9: 5,  

       I Mga Taga Tesalonica 4: 1 

 -Judas:      Judas 3 

 

Sa unsang kinaiya ang usa ka tawo motambag sa lain? Tan-awa I Mga Taga Tesalonica 2:11 

ug 5:14. 

___________________________________________________________________________ 

 

Sa diha nga motambag, unsa nga mga butang nga ang mga tawo madasig sa pagbuhat? 

 

1 Pedro 5: 1-2    _____________________________________________ 

 

II Timoteo 4: 1-4   _____________________________________________ 

 

I Mga Taga Tesalonica 2: 11-12 _____________________________________________ 

 

II Mga Taga Tesalonica 3:12  _____________________________________________ 
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Tun-i ang mosunod nga mga bersikulo ug kompletoha ang tsart: 

 

     Kinsa    Nagdasig Kang Kinsa 
 

Buhat 14: 21-22   ____________  _____________________ 

 

Buhat 16:40    ____________  _____________________ 

 

Buhat 20: 1    ____________  _____________________ 

 

II Mga Taga Corinto 1: 3-7  ____________  _____________________ 

 

 

PULONG SA KAALAM 

 

 Kay sa usa ginahatag pinaagi sa Espiritu ang pulong sa kaalam … 

 (I Corinto 12: 8) 

 

Ang pulong sa kaalam mao ang abilidad sa pagdawat sa hait nga salabutan kon sa unsang pa 

agi ang kahibalo magamit sa piho nga mga panginahanglan. Tungod sa kamatuoran sa bisan 

unsa nga sitwasyon, ang tawo nga aduna  niini nga gasa nahibalo kon unsaon sa paggamit sa 

mga kamatuoran aron mosangpot sa maalamon nga solusyon. 

 

Ang pulong sa kaalam maoy usa ka balaan nga pagsabot sa mga tawo ug mga sitwasyon nga 

dili dayag sa yano nga tawo. Kining hinatag-sa-Dios nga kaalam inubanan sa pagsabot kon 

unsay buhaton ug sa unsa nga paagi pagabuhaton kini. Kini nga gasa wala gitawag nga "gasa 

sa kaalam" tungod kay kini wala ihatag sa usa ang kinatibuk-ang kaalam sa Dios. Kini mao 

ang pulong sa kaalam, usa ka bahin sa walay katapusan nga kaalam sa Dios. 

 

Ang gasa sa pulong sa kaalam dili moabot pinaagi sa edukasyon. Ang tinubdan sa maong 

kaalam mao ang Dios: 

 

 ... Sa pag-ila sa tinago sa Dios, ug sa Amahan, ug kang  Kristo; 
 

 Sa kaniya anaa natago ang tanang mga bahandi sa kaalam ug kahibalo.  

 (Colosas 2: 2-3) 

 

Si Jesu-Kristo gitawag nga ang "kaalam sa Dios": 

 

 Apan alang kanila nga mga gipanagtawag, mga Judio ug mga Gresyanhon, si 

 Kristo mao ang gahum sa Dios, ug ang kaalam sa Dios. 

 

 Apan gikan kaniya, anaa kamo kang Kristo Jesus, nga sa Dios alang kanato 

 gihimo nga kaalam, ug pagkamatarung, ug pagkabalaan ug pagtubos. 

 (I Mga Taga Corinto 1: 24, 30) 

 

Ang Diosnon nga kaalam dili sama sa kaalam sa kalibutan: 
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 Apan kong may mapait kamo nga kasina, ug espiritu sa pagkabahin sa inyong 

 kasingkasing, dili kamo managhimaya, ug dili kamo magbakak batok sa kama 

 tuoran. 

 

 Kini nga kaalam dili gikan sa kahitas-an, kondili yutan-on, lawasnon,  yawan-on. 

 

 Kay hain ang kasina ug panagbahin, atua usab ang kagubot ug ang tanang 

 buhat  nga dautan. 

 

 Apan ang kaalam nga gikan sa itaas, sa nahauna ulay, ug unya makigdaiton, 

 maaghop, ug mapuanguron, puno sa kalooy ug sa mga maayong bunga, walay 

 pagkabingkil ug walay pagkasalingkapaw. (Santiago 3: 14-17) 
 

Kon kamo wala makabaton sa gasa sa pulong sa kaalam, kamo sa gihapon makahimo sa pag 

palambo ug espirituhanong kaalam. Kamo makadawat niini pinaagi sa pagtuon sa Pulong sa 

Dios: 

 

 Ug nga sukad sa imong pagkabata hingbaloan mo ang mga balaan nga Kasula 

 tan, nga makahimo kanimo nga manggialamon ngadto sa kaluwasan pinaagi sa 

 pagtoo nga anaa kang Kristo Jesus. (II Timoteo 3:15) 
 

Kamo makapangayo sa Dios ug kaalam: 

 

 Apan kong adunay uban kaninyo nga nakulangan sa kaalam, papangayoa siya 

 sa Dios, nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga tawo sa madagayaon ug sa 

 walay pagpamoyboy; ug kini igahatag kaniya. (Santiago 1: 5) 
 

Ang kaalam gihatag ngadto sa mga tawo nga nagpuyo sa diosnon nga kinabuhi: 

 

 Kay si Jehova mohatag ug kaalam; gikan sa iyang baba magagula ang kahibalo 

 ug pagsabot. 
 

 Siya magatigum ug halalum nga kaalam alang sa mga matarung; Siya mao ang 

 taming kanila nga naglakaw nga matarung. (Proverbio 2: 6-7) 

 

Apan hinumdumi, kining espirituhanon nga kaalam nga anaa sa tanan nga mga magtotoo dili 

sama sa giingon nga gasa sa pulong sa kaalam. Ang pulong sa kaalam maoy usa ka espesyal 

nga abilidad nga gihatag sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo. 

 

ALANG SA DUGANG PAGTUON: 

 

Tun-i ang mga pakisayran nga gihimo ni Pablo sa kaalam: I Mga Taga Corinto 2: 1-13. Unsa 

ang mga kalainan taliwala sa duha ka mga kaalam nga iyang gisulat? Ang pulong sa kaalam 

namuhat sa iyang kinabuhi. Tan-awa II Pedro 3: 15-16; I Mga Taga Corinto 2: 4-8. 

 

Ang kaalam makita diha sa ministeryo ni Esteban: Buhat 6: 3,10 

 

 

 

109 



Si Haring Solomon mao ang labing maayo nga panig-ingnan sa kaalam diha sa Daang Tugon: 

I Mga Hari 3: 5-28 

 

Tun-i ang libro sa Mga Proverbio. Kini gisulat ni Haring Salomon ug maoy praktikal nga pag 

gamit sa espirituhanon nga kaalam. 

 

Tun-i ang Santiago 3:17. Ilista ang mga kinaiya sa diosnon nga kaalam. 

 

Tun-i kini nga mga panig-ingnan sa mga pulong sa kaalam nga namuhat: 

 

 -Lucas 2: 40-52; 21:15 

 -Buhat 5: 26-33 

  (Matikdi ang kaalam niini nga pahayag "kita kinahanglan nga mosunod sa Dios labi 

  pa kay sa mga tawo"). 

 -Deuteronomio 34: 9 

 -Exodo 36: 1-2 

 

PULONG SA KAHIBALO 

 

 Kay sa usa ginahatag sa Espiritu ang pulong sa kaalam; sa usa, ang pulong sa 

 kahibalo pinaagi sa mao ra nga Espiritu ... (I Corinto 12: 8) 

 

Ang pulong sa kahibalo mao ang abilidad sa pagsabot sa mga butang nga ang uban wala mahi 

balo ug dili  makasabot ug sa pagpakigbahin niini nga kahibalo uban kanila ilalum sa inspira 

syon sa Espiritu. Sama sa pulong sa kaalam, kini dili mao ang gitawag nga "gasa sa kahiba 

lo." Kini mao ang gasa sa "pulong sa kahibalo. "Kini dili mao ang kinatibuk-ang kahibalo  sa 

Dios, apan usa ka bahin lamang sa iyang kahibalo. Ang tinubdan niini nga espirituhanong ka 

hibalo mao ang Dios: 

 

 Sa kaniya anaa natago ang tanang mga bahandi sa kaalam ug kahibalo.  

 (Colosas 2: 3) 

 

 Kay kinsa ba ang nasayud sa mga butang sa tawo, gawas sa espiritu sa tawo, nga 

 anaa kaniya? Ingon man usab niini ang mga butang sa Dios walay tawo nga nasa

 yud, apan ang Espiritu sa Dios.  

 

 Kay maingon nga ang lawas usa ra, ug nagabaton sa daghang mga bahin, ug  

 nga kining tanang mga bahina sa lawas, bisan daghan sila usa lamang ka lawas: 

 maingon man usab niana si Kristo. 

 

 Kay pinaagi sa usa ka Espiritu kitang tanan gibautismohan ngadto sa usa ka 

 lawas, bisan kon kita mga Judio o mga Gresyanhon, kon kita ulipon o  gawas 

 non; ug kitang tanan gipainom sa usa ka Espiritu.  

 

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

 sa Espiritu sa Dios; kay sila mga binuang ngadto kaniya; ni siya dili arang maka 

 ila kanila tungod kay sila pagatugkaron sa espirituhanong paagi. 

 (I Mga Taga Corinto 2: 11-14) 
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Ang gasa sa pulong sa kahibalo mao ang pagpadayag nga kahibalo. Kini nagpasabot sa ka 

hibalo nga gipadayag sa Dios. Kini dili kahibalo nga nakuha pinaagi sa edukasyon o sa 

pagtuon. 

 

Sa dihang gipangutana ni Jesus si Pedro sa usa ka espirituhanon nga pangutana ug siya mitu 

bag uban sa usa ka pulong sa kahibalo, si Jesus miingon: 

 

 Bulahan ikaw, Simon anak ni Jonas, kay ang unod ug dugo wala mopadayag 

 niini kanimo, apan ang akong Amahan nga anaa sa langit. (Mateo 16:17) 
 

Ang gasa sa pulong sa kahibalo kinahanglan nga gamiton sa pagpaubos tungod kay kamo dili 

ang tinubdan sa kahibalo. Ang Dios mao ang tinubdan: 

 

 ... Ang kahibalo nagpaburot apan ang gugma nagpalig-on. 

 

 Kong ang uban nagadahum, nga siya nahibalo ug diutay, wala pa siyay hing 

 bangkaagan sa kinahanglan nga mahibaloan niya.(I Mga Taga Corinto 8: 1-2) 
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ALANG SA DUGANG PAGTUON: 

 

Bag-ong Tugon nga mga panig-ingnan sa pulong sa kahibalo alang sa dugang pagtuon: 

 

 -Jesus:       Juan 1:48; 4: 17-18; 11:14 

 -Simon:      Lucas 2: 25-35 

 -Ananias ug Safira:     Buhat 5: 1-11 

 -Pablo:       Buhat 27: 13-44 

 -Pedro:       Buhat 5: 1-10; 8:23; 10:19 

 -Ananias:      Buhat 9: 1-18 

 

Panid-i kini nga tudling nga si Ananias: 

 

 -Nasayud kon asa si Pablo:    bersikulo 11 

 -Nasayud nga siya nag-ampo:    bersikulo 11 

 -Nasayud nga siya nakakita ug panan-awon:  bersikulo 12 

 -Nasayud nga siya usa ka pinili nga sudlanan: bersikulo 15 

 -Nasayud nga siya mag-antus:   bersikulo 16 

 -Nasayud nga siya mahimong usa ka saksi:  bersikulo 15 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Unsa ang lima ka pamulong nga mga gasa? 

 ___________       ___________       ___________       ___________       ___________ 

 

3. Basaha ang listahan sa pamulong nga mga gasa sa unang listahan. Basaha ang kahulo 

gan sa ikaduhang listahan. Isulat ang numero sa mga kahulogan nga naghulagway sa 

gasa sa blangko nga gihatag. 

 

 Unang Listahan   Ikaduhang Listahan 
 

 _____Pagtambag  1. Namulong sa espesyal nga pagdasig sa Dios sa diha-

         diha nga mensahe ngadto sa iyang mga katawhan. 

 

 _____Panagna   2. Pulong sa tambag, paghupay. 

 

 _____Pulong sa Kaalam 3. Abilidad sa pagbansay sa uban diha sa Pulong sa  

         Dios. 

 

 _____Pagtudlo  4. Hait nga salabutan kon unsaon paggamit ang kahi 

                     balo nga gigamit sa piho nga mga panginahanglan. 

 

 _____Pulong sa Kahibalo  5. Abilidad sa pagsabot sa mga butang nga ang uban dili 

          makasabot, ug mopakigbahin ilalum sa inspirasyon 

          sa Espiritu. 

 

4. Lingini ang husto nga tubag sa pagkompleto niini nga mga pulong: Ang mga magto 

too mihatag sa pulong sa kaalam o kahibalo pinaagi sa ... 

 

 a. Pagsubli sa unsay ilang nabasa. 

 b. Pagpaningkamot sa paghunahuna sa usa ka butang nga tingali gusto sa  Dios nga 

     ilang isulti. 

 c. Ang Balaang Espiritu naghatag kanila ug pulong nga isulti. 

 

5. Kini ba nga pahayag Tinuod o Sayop? Ang mga gasa sa pulong sa kaalam, ug sa  

pulong sa kahibalo managsama. Ang pahayag ______________________________ 

 

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

 
"Ang Alang Sa Dugang Pagtuon" niini nga leksyon gihatag sa matag gasa sa pamulong nga gihisgotan niini nga 

kapitulo. Kini gibuhat sa paghingpit sa inyong pagtuon sa matag gasa sa dili pa mopadayon sa sunod . 

 

 

113 



KAPITULO 8 
 

PAG-ALAGAD NGA MGA GASA SA BALAANG ESPIRITU 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

     •    Pag-ila sa siyam ka pag-alagad nga mga gasa sa Espiritu Santo. 

     •    Pagpasabot sa kalainan tali sa gasa sa pag-alagad ug sa gasa sa mga pagtabang. 

     •    Pagpasabot sa kalainan tali sa gasa sa pagdumala ug sa gasa sa pagpangulo. 

     •    Pag-ila tali sa gasa sa pagtoo ug sa bunga sa pagtoo. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Ug bisan kinsa kaninyo nga buot magauna mahimong ulipon sa tanan. 

 (Marcos 10:44) 

 

PASIUNA 

 

Adunay siyam ka espirituhanon nga mga gasa nga atong gitawag sa "pag-alagad nga mga  

gasa." Kini nga mga gasa dili espesyal nga mga buhatan sama sa mga apostoles, manalagna, 

ebanghelista, pastor o magtutudlo. Sila dili pamulong nga mga gasa diin ang usa nagbarug  

sa atubangan sa lawas sa simbahan sa pag-alagad sa Pulong sa Dios. Ni sila ilhanan nga mga 

gasa (nga inyong pagatun-an sa sunod nga kapitulo) nga gihatag aron sa pagmatuod sa kama 

tuoran sa Ebanghelyo. 

 

Kining siyam ka mga gasa "nag-alagad" sa simbahan pinaagi sa paghatag ug estruktura, orga 

nisasyon, ug suporta sa parehong espirituhanon ug praktikal nga mga dapit. Ang siyam ka 

pag-alagad nga mga gasa mao ang: 

 

 -Pag-ila sa mga Espiritu    -Paghatag   

 -Pagpangulo     -Pagtabang   

 -Pagdumala     -Pag-alagad   

 -Pagtoo      -Pagkamaabiabihon   

 -Kalooy 

 

PAG-ILA SA MGA ESPIRITU 

 

 Apan ang pagpahayag sa Espiritu ginahatag ngadto sa matag tawo nga may 

 kapuslanan  

 

 Kay sa usa ginahatag pinaagi sa Espiritu ... pag-ila sa mga espiritu ... 

 (I Corinto 12: 7-10) 
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Ang pag-ila sa mga espiritu mao ang abilidad sa pagtimbang-timbang sa mga tawo, mga dok 

trina, ug mga sitwasyon kon sila iya ba sa Dios o kang Satanas. Walay paagi nga ang pag-ila 

sa mga espiritu makalibog sa kritikal nga espiritu. Ang gasa maoy usa ka espirituhanon nga 

gasa. Ang espirituhanon nga mga butang dili maila sa natural nga hunahuna: 

 

 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 pagatugkaron sa espirituwal. (I Mga Taga Corinto 2:15) 

 

Kini nga gasa limitado ngadto sa pag-ila sa mga espiritu. Kini dili lamang pag-ila sa kinati 

buk-an. Kini nga gasa nag-alagad sa simbahan pinaagi sa pag-ila sa mga tawo nga motipak  

sa pakig-ambitay uban sa sayop nga mga motibo, mga doktrina, ug mga kinaiya. 

 

Ang pag-ila sa mga espiritu importante nga gasa tungod kay ang mga kaaway diin kita nakig-

away dili makita sa mata sa tawo. Sila maila lamang pinaagi sa espirituhanon nga pag-ila: 

 

 Kay ang atong pakigdumog dili batok sa unod ug dugo, kondili batok sa mga 

 punoan, batok sa kagamhanan, batok sa mga pagbulot-an sa kangitngit niini  

 nga kalibutan, batok sa espirituhanon nga pagkadautan diha sa langitnon nga 

 mga dapit. (Efeso 6:12) 

 

Usa sa mga estratihiya nga gigamit ni Satanas mao ang paglimbong. Kini mao ang hinungdan 

nga ang pag-ila importante kaayo: 

 

 Ug dili katingad-an: kay bisan pa ngani si Satanas nagapakamanolonda sa 

 kahayag. 

 

 Busa dili dakong butang kong ang iyang mga ministro usab magapakaministro 

 sa pagkamatarung; kansang katapusan mahiangay sa ilang mga buhat. 

 (II Mga Taga Corinto 11: 14-15) 
 

Samtang kita nagkaduol sa pagbalik ni Ginoong Jesus, kini nga mga espiritu sa paglimbong 

molambo: 

 

 Apan ang Espiritu nagaingon sa dayag, nga sa mga umalabot nga panahon ang 

 uban mobiya gikan sa pagtoo, nga nagapatalinghug sa mga malimbongon nga 

 espiritu, ug sa mga pagtulon-an sa mga yawa. (1 Timoteo 4: 1) 
 

Ang Apostol nga si Pedro nagpasidaan: 

 

 Apan adunay bakakon nga mga manalagna usab sa taliwala sa mga katawhan, 

 ingon man usab nga adunay bakakon nga mga magtutudlo sa taliwala kaninyo, 

 nga sa  tago magapasulod sa malaglagong mga herija, nga nagalimud bisan pa sa 

 Ginoo nga mipalit kanila, ug nagadala sa ibabaw sa ilang mga kaugalingon nga 

 hinanali nga pagkalaglag. 

 

 Ug daghan ang magasunod sa ilang mga buhat sa pagpatuyang nga mga dalan;  

 nga tungod kanila ang dalan sa kamatuoran pagapasipad-an.  (II Pedro 2: 1-2) 
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Kon kamo wala makabaton sa gasa sa pag-ila sa mga espiritu kamo wala biyai nga walay 

ikasukol. Ang Dios naghatag sa usa ka paagi sa pagsulay sa mga espiritu. Kini nga pagsulay 

balido bisan kamo aduna o walay gasa sa pag-ila: 

 

 Mga hinigugma, dili ninyo toohan ang tanan nga espiritu, kondili sulayan ninyo 

 ang mga espiritu, kong iya ba kini sa Dios: tungod kay daghan ang mga bakakon 

 nga manalagna nga nanagpanungha sa kalibutan. 

 

 Niini hiilhan ninyo ang Espiritu sa Dios: Ang tanang espiritu nga nagasugid nga 

 si Jesus Kristo mianhi sulod sa unod, iya sa Dios: 

 

 Ug ang tanang espiritu nga wala nagasugid nga si Jesukristo mianhi sulod sa 

 unod dili iya sa Dios: ug kini mao ang espiritu ni anticristo nga inyong nadu 

 ngog nga kini kinahanglan moabot; ug bisan karon anaa na kini sa kalibutan.  

 (1 Juan 4: 1-3) 
 

Kamo makakat-on sa paggamit sa inyong espirituhanon nga mga palamati sa pag-ila tali sa 

maayo ug sa dautan. Kining espirituhanon nga mga palamati mapalambo pinaagi sa pagtuon 

sa Pulong sa Dios: 

 

 Kay ang tagsatagsa nga umalambit sa gatas walay kasinatian sa pulong sa pagka 

 matarung; kay siya bata pa man. 

 

 Apan ang kalan-on nga magahi alang sa mga tawong hamtong, niadto gayud nga 

 tungod sa pagbansay naanad ang ilang mga salabutan sa pag-ila sa maayo ug sa 

 dautan. (Hebreohanon 5: 13-14) 

 

ALANG SA DUGANG PAGTUON: 

 

Ang mosunod nga mga pakisayran mga panig-ingnan sa paggamit sa gasa sa pag-ila sa mga 

espiritu; 

 

 -Jesus:     Mateo 16: 21-23; Juan 1:47; Lucas 9:55 

 -Pablo:    Buhat 13: 6-12; 16: 16-18 

 -Pedro:    Buhat 5: 1-11; 8: 18-24 

 

(Sa Mga Buhat 8: 18-24, unsa ang gituyo nga sangputanan sa paggamit sa gasa sa pag-ila sa 

mga espiritu?) 

 

PAGPANGULO 

 

 Busa sa gibatonan ta ang mga nagkalainlaing mga hiyas, sumala sa gracia nga 

 gihatag kanato ... siya nga nagahari, uban sa kakugi ... (Roma 12: 6, 8) 
 

Ang espirituhanon nga gasa sa pagpangulo mao ang abilidad sa paghimo ug mga tumong 

sumala sa katuyoan sa Dios ug sa pag-istorya niini nga mga tumong sa uban. Ang usa ka 

tawo nga aduna niini nga gasa nagpalihok ug nagdala sa uban sa pagtuman niini nga mga 

tumong alang sa himaya sa Dios. 
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Ang pagpangulo nga gihisgotan sa Roma 12 ug ang kwalipikasyon niini nga gasa mao nga 

ang usa nangulo [naghari] uban sa kakugi. Ang kakugi nagpasabot sa pagpakita sa kanunay 

nga pag-atiman ug pagpaningkamot sa pagtuman kon unsa ang gihimo. Kini nagpasabot nga 

mahimong kugihan, matinagdanon, ug malahutayon. 

 

Ang usa ka tawo nga adunay gasa sa pagpangulo kinahanglan mangulo sa iyang kaugali 

ngong pamilya nga maayo: 

 

 Kay kon ang usa ka tawo dili mahibalong modumala sa  iyang kaugalingong 

 panimalay, unsaon man niya sa pag-atiman ang iglesia sa Dios? (1 Timoteo 3: 5) 

 

Kini tinuod sa usa nga adunay gasa sa pagdumala. 

 

Ang mga magtotoo kinahanglan mopakita ug pagtahod alang niadtong mga lider sa simba 

han: 

 

 Ug kami mangamuyo kaninyo, mga igsoon, nga moila kanila nga mga nanaghago 

 sa taliwala ninyo, ug nagamando kaninyo sa Ginoo, ug nagatambag kaninyo; 

 

 Ug inyong pakamahalon sila ug dako gayud sa gugma, tungod sa ilang mga 

 buhat... (I Mga Taga Tesalonica 5: 12-13) 
 

Kita gisultihan nga... 

 

 Managtuman kamo sa mga nagamando kaninyo, ug magpailalum kamo kanila, 

 kay sila nagatukaw sa inyong mga kalag, ingon nga sila ang maghatag ug husay, 

 aron sila managbuhat niini uban sa kalipay, dili uban sa kasubo, kay kini dili 

 mapuslanon alang kaninyo. (Hebreohanon 13:17) 

 

ALANG SA DUGANG PAGTUON: 

 

Tulo sa labing dako nga mga lider sila Moises, Josue, ug si David. Ang istorya ni Moises ma 

kita diha sa libro sa Exodo hangtud sa Deuteronomio. Ang istorya ni Josue anaa sa libro ni 

Josue. Kamo makabasa mahitungod kang David diha sa mga libro sa I ug II Samuel. 

 

Ang ubang dako nga mga lider: 

 

 -Nehemias:   Libro ni Nehemias 

 -Esdras:  Esdras ug Nehemias 

 -Pedro:   Libro sa Mga Buhat 

 

PAGDUMALA 

 

 Ug gibutang sa Dios sa iglesia ang uban, una mga apostoles, ikaduha ang mga 

 manalagna, ikatulo ang mga magtutudlo, unya ang mga katingalahan, unya ang 

 mga hiyas sa pag-ayo, mga pagtabang, mga pagmando, mga nagakalainlaing 

 mga sinultihan. (I Mga Taga Corinto 12:28) 
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Ang gasa sa pagdumala sa pagkatinuod gitawag nga "mga pagmando" diha sa Biblia. Ang 

usa ka tawo nga adunay gasa sa pagmando may abilidad sa paghatag ug direksyon, pag-orga 

nisar, ug sa paghimo ug mga desisyon alang sa uban. Ang kahulogan sa pulong nga pagdu 

mala susama sa pulong nga gigamit alang sa timon sa barko. Ang susama nga pulong ang 

gigamit alang sa duha diha sa Biblia: 

 

 Ang mga molupyo sa Sidon ug sa Arvad mao ang imong mga mangagayong; ang 

 imong mga makinaadmanong tawo, Oh Tiro, nga anaa kanimo, mao ang imong 

 mga piloto. (Ezequiel 27: 8) 

 

Ang tawo nga aduna niini nga gasa maoy responsable sa direksyon ug pagdesisyon. Sama sa 

kapitan sa barko, dili siya mao ang tag-iya sa barko, apan siya gipiyalan ug responsibilidad sa 

paggiya niini sa iyang biyahe. 

 

Ang mga gasa sa pagpangulo ug pagdumala parehong naglakip sa organisasyonal nga mga 

kahanas nga moresulta sa pagkatuman sa espirituhanong mga tumong. Kasagaran sa usa ka 

magtotoo adunay parehong mga gasa sa pagpangulo ug pagdumala. Kon ang usa ka tawo 

adunay gasa sa pagdumala apan wala makabaton sa gasa sa pagpangulo, siya nagkinahanglan 

sa usa ka tawo nga aduna niana nga gasa nga motrabaho uban kaniya. 

 

Ang usa ka tawo nga adunay gasa sa pagdumala may abilidad sa paggiya, pag-organisar, ug 

sa paghimo sa mga desisyon. Apan kon wala ang gasa sa pagpangulo siya dili makabaton sa 

abilidad sa pagdasig ug sa pagtrabaho uban sa mga tawo aron makab-ot ang mga tumong. 

 

Ang mga pastor ug mga magtutudlo kasagaran usab adunay espirituhanon nga gasa sa pag 

pangulo. Sila makahimo sa pagdasig sa mga tawo sa pagtuman sa espirituhanon nga mga 

tumong. Apan daghan kanila wala makabaton sa gasa sa pagdumala. Bisan tuod sila nagda 

sig, sila napakyas sa pag-organisar sa paagi nga ang mga tumong makab-ot. 

 

Ang relasyon ni Tito ug ni Pablo naghulagway kon sa unsang paagi ang gasa sa pagdumala 

naglihok. Lakip sa ubang mga gasa, si Pablo may espesyal nga gasa sa pagpangulo ingon nga 

usa ka apostol. Siya nagtukod ug simbahan sa Creta, unya si Tito ang nag-organisar ug nag 

mando niini: 

 

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

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

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

 kanimo. (Tito 1: 5) 

 

Si Pablo nagtudlo kang Tito ingon nga administrador sa ibabaw sa mga simbahan sa Creta.  

Si Pablo sa gihapon ang awtoridad sa mga iglesia. Si Tito mao ang administrador sa pagtu 

man sa iyang mga panudlo. Sumala niini nga tudling, usa sa mga gimbuhaton sa pagdumala 

mao ang pagbansay sa ubang mga magtotoo alang sa mga posisyon sa pagpangulo diha sa 

simbahan. 
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ALANG SA DUGANG PAGTUON: 

 

Tun-i ang problema nga gihulagway diha sa Mga Buhat 6: 1-7. Unsa ang problema? Kinsa 

ang migamit sa gasa sa pagpangulo?  Kinsa unta ang may gasa sa pagdumala? 

 

Basaha ang Lucas 14: 28-30. Matikdi ang bili sa pagplano ug pag-organisar. Kini maoy kaba 

hin sa maayong pagdumala. 

 

Tun-i ang kinabuhi ni Jose diha sa Genesis 37 hangtud sa 50. Si Jose adunay gasa sa pagdu 

mala. Siya nag-organisar ug naggiya sa Egipto alang kang Faraon. Tan-awa usab sa Buhat 7: 

9-10. 

 

PAGTOO 

 

 Apan ang pagpadayag sa Espiritu ginahatag ngadto sa matag tawo nga may 

 kapuslanan. 

 

 Kay sa usa gihatag pinaagi sa Espiritu ... pagtoo... (I Corinto 12: 7-9) 

 

Ang tawo nga may gasa sa pagtoo adunay espesyal nga abilidad sa pagtoo uban sa labaw sa 

kinaiyahan nga pagkompiyansa ug pagsalig sa Dios sa malisud nga mga kahimtang. Kini mao 

ang espesyal nga pagtoo sa pagtagbo sa espesyal nga panginahanglan. Siya nakaila nga ang 

Dios nagahimo sa imposible. Siya magpasundayag niining pagtooha bisan sa diha nga ang 

ubang mga magtotoo sa palibot kaniya dili motoo. Ang Biblia naghubit sa pagtoo sama sa: 

 

 ... Ang katinoan sa mga butang nga ginapaabot, ang kasayuran sa butang nga 

 dili makita. (Hebreohanon 11: 1) 

 

Ang Amplified nga Biblia midugang sa kahulogan niini: 

 

 Karon ang pagtoo mao ang katinoan, ang nagkumpirma, ang titulo sa mga bu 

 tang nga atong ginalauman alang sa, ingon nga pamatuod sa mga butang nga dili 

 nato makita, ug ang pasalig sa ilang reyalidad. Ang pagtoo maoy pagdahum nga 

 tinuod kon unsay wala ipadayag sa mga maayong panghunahuna. 

 (Hebreohanon 11: 1, Ang Amplified Bible) 

 

Ang pagtoo naghatag ug pasalig sa mga butang nga gisaad sa umaabot nga tinuod ug nga ang 

dili makita nga mga butang tinuod. 

 

Adunay lain-laing mga matang sa pagtoo. Adunay natural nga pagtoo nga mao ang pagsalig 

sa mga butang nga napamatud-ang lig-on. Ang Biblia naghisgot sa makapabalaan nga pagtoo 

(Galacia 2:20), mapanalipdanon nga pagtoo (Efeso 6:16), ug sa makaluwas nga pagtoo 

(Roma 5: 1). 

 

Ang Biblia nagpadayag nga adunay nagkalain-laing lebel sa pagtoo.Si Jesus misulti sa mga 

tawo nga wala mogamit sa ilang pagtoo ingon nga walay pagtoo (Mateo 17:17). Siya misulti 

sa uban nga adunay gamay nga pagtoo (Mateo 6:30; 8:26: 14:31; Lucas 12:28) ug sa uban 

nga adunay dako nga pagtoo (Mateo 8:10; 15:28; Lucas 7: 9). 
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Ang Biblia nagtudlo nga ang matag tawo adunay sukod sa pagtoo nga gihatag kaniya ingon 

nga gasa sa Dios (Roma 12: 3b). Kini usab nagtudlo nga kita naluwas pinaagi sa pagtoo (Efe 

so 2: 8). Apan ang gasa sa pagtoo maoy talagsaon nga abilidad sa pagtoo sa Dios sa tanan nga 

dapit sa kinabuhi. Kini nga pagtoo walay nahibaloang mga imposible. Kini wala magbaton ug 

limitasyon sa unsay mahimo sa Dios. 

 

 Alang niadtong wala makabaton sa gasa sa pagtoo ang Biblia nagsulti kon sa 

 unsang paagi dugangan ang pagtoo: 

 

 Busa ang pagtoo nagagikan sa pagpatalinghug, ug sa pagpatalinghug sa Pulong 

 sa Dios. (Roma 10:17) 

 

Ang pagtoo nga gilista diha sa Mga Taga-Galacia 5:22 ingon nga usa ka bunga sa Espiritu 

Santo sama man sa usa ka gasa. Ang pagtoo nga ingon sa usa ka espirituhanon nga gasa nag 

pasabot sa gahum. Ingon sa usa ka bunga kini nagtumong sa kinaiya. Ang pagtoo ingon nga 

gasa maoy lihok. Kini mao ang abilidad sa paglihok sa pagtoo diha sa atubangan sa mga 

imposible. Ang pagtoo ingon bunga maoy usa ka kinaiya. Kini naugmad pinaagi sa espiritu 

hanon nga pagtubo ingon nga ang bunga sa natural nga kalibutan napalambo pinaagi sa pro 

seso sa pagtubo. 

 

ALANG SA DUGANG PAGTUON: 

 

Pagtuon sa Hebreohanon 11. Kini nga kapitulo naghatag sa daghan nga mga panig-ingnan sa 

mga tawo nga adunay dako nga pagtoo. Paghimo ug usa ka listahan sa mga butang nga nahu 

man niining mga tawhana pinaagi sa ilang pagtoo. 

 

 -Si Abraham gitawag nga usa ka tawo sa pagtoo: Roma 4: 16-21; Hebreohanon 

        11:18-19 

 -Si Esteban adunay gasa sa pagtoo:     Buhat 6: 5-8 

 -Si Barnabas posibling aduna niini:   Buhat 11: 22-24 

 -Si Pablo mipakita ug dakung pagtoo:  Buhat 27. 

 -Ang pagtoo naghatag ug gibug-aton sa imposible:  I Mga Taga Corinto 13: 2 

 

PAGHATAG 
  

 Busa sa gibatonan ta ang nagkalainlaing mga hiyas, sumala sa gracia nga 

 gihatag kanato ... siya nga nagahatag maghatag siya sa kinasingkasing...  

 (Roma 12: 6,8) 
 

Ang tawo nga adunay gasa sa paghatag may espesyal nga abilidad sa paghatag sa materyal 

nga mga butang ug sa pinansyal nga mga kapanguhaan alang sa buluhaton sa Ginoo. Siya nag 

buhat niini uban sa kalipay ug kasibot. Ang gasa sa paghatag usab naglakip sa paghatag sa pa 

nahon, kusog, ug mga talento sa buluhaton sa Ginoo. Ang usa ka kinahanglanon alang sa usa 

ka tawo nga adunay gasa sa paghatag mao nga kini pagabuhaton sa kayano. Ang pulong nga 

kayano nga gigamit dinhi nagpasabot sa pagkamadagayaon. 

 

Ang tanan nga mga Kristohanon mohatag alang sa buluhaton sa Ginoo: 
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 Ang tagsatagsa ka tawo sumala sa gituyo sa iyang kasingkasing, siya pahataga, 

 dili nga adunay kasubo, bisan nga sa mga kinahanglan;  kay gihigugma sa Dios 

 ang malipayong maghahatag. (II Corinto 9: 7) 
 

Ang tanan nga mga magtotoo mohatag sa ikapulo gikan sa ilang kita. Ang ikapulo mao ang 

10% sa tanan nga naangkon. Kon ang mga magtotoo dili mohatag sa ikapulo ug mga halad, 

kini sama sa pagpangawat sa Dios: 

 

 Makapangawat ba diay ang tawo sa Dios? Bisan pa niana kamo nakapangawat 

 kanako.  Apan kamo nagaingon: Unsaon namo sa pagpangawat kanimo? Sa mga 

 ikapulo ug sa mga halad. Malaquias 3: 8) 

 

Ang Dios nagsaad ug espesyal nga mga panalangin alang niadtong nag-ikapulo sa ilang kita: 

 

 Dad-a ninyo ang tanan nga mga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan, aron nga 

 adunay kalan-on diha sa akong balay, ug sulayi ako karon, nag-ingon si Jehova 

 sa mga panon, kondili ba buksan ko kaninyo ang mga tamboanan sa langit, ug 

 buboan ko kamo sa panalangin, sa paagi nga wala nay dapit  nga igong kabuta 

 ngan sa pagdawat niini. 

 

 Ug badlongon ko ang lumalamoy tungod kaninyo, ug siya dili na magalaglag sa 

 mga bunga sa inyong yuta; ni mopaatak sa inyong balagon sa parras sa iyang 

 bunga sa dili pa ang panahon sa kaumahan, nagaingon si Jehova sa mga panon. 

 

 Ug ang tanang mga nasud managtawag kaninyo nga bulahan; kay kamo mahi 

 mong yuta nga kahimut-an, nag-ingon si Jehova sa mga panon.  

 (Malaquias 3: 10-12) 

 

Sumala niini nga mga tudling, ang mga tawo nga mohatag gisaaran: 

 

1. Wala nganli nga mga panalangin gikan sa Dios, hilabihan ka dako nga sila wala nay  

kasudlan kanila. Bersikulo 10 

2. Mga panalangin sa buhat nga naghatag sa ilang kita. Bersikulo 11 

3. Sila mahimong panalangin ngadto sa mga nasud sa kalibutan. Bersikulo 12 

4. Ang ilang kaugalingong yuta [nasud] mapanalanginan. Bersikulo 12 

 

Ang Dios mopanalangin kaninyo sa pinansyal diha sa basihan sa inyong paghatag. Siya nag 

hatag aron kamo adunay mga pundo aron ihatag ngadto sa buluhaton sa Ginoo: 

 

 Apan kini ginaingon ko, siya nga nagapugas sa kanihit magaani usab sa kanihit;  

 ug siya nga nagapugas sa kadagaya, magaani usab sa kadagaya. 
 

 Ug ang Dios makahimo sa tanang grasya nga modagaya nganha kaninyo; aron 

 kamo, sa kanunay masangkap sa tanang mga butang, magamadagayaon alang

 sa tanan nga maayong buhat. (II Corinto 9: 6, 8) 
 

Si Jesus usab misaad: 
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 Hatag, ug kamo pagahatagan; taksanan nga maayo, dinasok, ug tinantan hang 

 tud nga moawas, igahatag nila sa inyong sabakan. Kay sa maong taksanan nga 

 inyong gitaksan, pagataksan usab kamo. (Lucas 6:38) 
 

Ang paagi sa pagbaton sa salapi o mga butang aron ihatag gihulagway diha sa Mga Taga-

Efeso: 

 

 Siya nga nangawat ayaw na pagpakawata; kondili magsingkamot hinoon siya, 

 nga magbuhat uban ang iyang mga kamot, sa mga butang nga maayo, aron may 

 ikahatag siya niadtong nagakinahanglan. (Efeso 4:28) 

 

Si Pablo mikomentaryo mahitungod sa paghatag sa mga magtotoo sa taga Filipos: 

 

 ... Ang mga butang nga gikan kaninyo, usa ka amyon nga mahumot, usa ka 

 halad nga angay dawaton, nga makapahimuot sa Dios. (Filipos 4:18) 

 

Siya mipaila tungod kay ang ilang mga gasa maoy halad nga nakapahimuot sa Dios.  Unya 

siya misulti niining mahinatagon nga mga magtotoo: 

 

 Apan ang akong Dios magahatag sa tanan ninyong mga kinahanglanon sumala 

 sa iyang mga bahandi sa himaya diha kang Kristo Jesus. (Filipos 4:19) 

 

Kini nga saad gihimo ngadto sa mga tawo nga mihatag sa buluhaton sa Ginoo. Apan hinum 

dumi: Bisan tuod ang tanang mga magtotoo mihatag ug gipanalanginan sa Dios alang sa pag 

buhat sa ingon, ang tawo nga adunay gasa sa paghatag adunay talagsaon nga abilidad sa pag 

hatag nga malipayon ngadto sa Ginoo; usa ka espesyal nga espirituhanong pagdasig sa pag 

hatag. 

 

ALANG SA DUGANG PAGTUON: 

 

Ang mosunod maoy mga ehemplo sa Biblia sa mga tawo nga may talagsaon nga abilidad sa 

paghatag ngadto sa Ginoo. Kini posible nga sila adunay espirituhanong gasa sa paghatag: 

 

 -Balo nga babaye:    Marcos 12: 41-44; Lucas 21: 1-4 

 -Maria:     Juan 12: 3-8 

 -Simbahan sa Galacia:   Galacia 4:15 

 -Simbahan sa Filipos:    Filipos 4: 10-18 

 -Simbahan sa Macedonia:   II Corinto 8: 1-7 

 

Gikan sa unsa nga mga motibo naggikan ang paghatag? Tan-awa sa Mateo 6: 3; Efeso 4:28;  

I Corinto 13: 3. 

 

MGA PAGTABANG 

 

 Ug gibutang sa Dios sa iglesia ang uban, una mga apostoles, ikaduha ang mga 

 manalagna, ang ikatulo mga magtutudlo, unya ang mga katingalahan, unya ang 

 mga gasa sa pag-ayo, mga pagtabang, mga pagmando, nagakalainlaing nga mga 

 sinultihan. (I Mga Taga Corinto 12:28) 
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Ang tawo nga adunay gasa sa mga pagtabang may abilidad sa pagtabang sa uban diha sa 

buluhaton sa Ginoo nga makaabag sila aron sa pagdugang sa pagka-epektibo sa ilang mga 

kaugalingong espirituhanon nga mga gasa. Gikan sa tigbantay  ngadto sa mga musikero, 

bisan unsa nga butang sa pagtabang sa kalihokan sa simbahan o sa ministeryo  maisip nga 

gasa sa mga pagtabang. Sa diha nga si Pablo nagpadala sa babaye nga ginganlan ug Febe sa 

Roma, siya nihangyo sa mga magtotoo didto sa pagtabang kaniya uban sa gasa sa mga 

pagtabang: 

 

 Apan  gitugyan ko kaninyo ang atong igsoong babaye nga si Febe, nga usa ka 

 alagad sa iglesia sa Cencrea,  
 

 Nga inyong dawaton siya diha sa Ginoo, sa katakus nga angay sa mga balaan, ug 

 inyong tabangan siya diha sa bisan unsa nga butang nga iyang  kinahanglanon 

 kaninyo; kay siya sa iyang kaugalingon nagmatinabangon sa daghan, ug kanako 

 gayud. (Roma 16: 1-2) 

 

Si Priscila ug Aquila sa dayag nag-alagad kang Pablo uban sa gasa sa mga pagtabang, kay 

siya misulat: 

 

 Ipangumusta ako kang Priscila ug kang Aquila, nga akong mga katabang diha 

 kang Kristo Jesus ... (Roma 16: 3) 
 

Ang gasa sa mga pagtabang maoy bisan unsa nga buhat nga nagsuporta o nagtabang sa laing 

tawo. Kini sama sa pag-alagad ingon nga luyo-luyo. 

 

ALANG SA DUGANG PAGTUON: 

 

 -Tabitha [Dorcas] adunay gasa sa mga pagtabang: Buhat 9:36 

 -Mga kakabayen-an nga mitabang ni Jesus sa iyang ministeryo: Marcos 15: 40-41 

 -Ang tabang nga gihatag mahimong diha sa dapit sa organisasyonal nga mga responsi 

   bilidad: Exodo 18:22; Numeros 11:17 

 -Ang ministeryo sa mga pagtabang makatabang sa mga maluya: Buhat 20:35 

 

PAG-ALAGAD 

 

 Busa sa gibatonan ta ang nagkalainlaing mga hiyas, sumala sa gracia nga 

 gihatag kanato ... o sa pag-alagad, kita maghulat sa atong pagpangalagad ... 

 (Roma 12: 6-7) 

 

Ang pulong nga "pagministeryo" niini nga tudling nagpasabot sa pag-alagad. Ang gasa sa 

pag-alagad maoy abilidad sa pagbuhat sa praktikal nga mga buluhaton nga may kalabutan sa 

buhat sa Ginoo. Ang tawo nga nag-alagad nagtabang sa uban sa pagtuman sa espirituhanon 

nga mga tumong pinaagi sa pagpahigawas kanila gikan sa rutina apan gikinahanglan nga mga 

katungdanan. 

 

Ang Amplified nga Biblia naghubad niini nga tudling ... 

 

 ... Siya kansang gasa mao ang praktikal nga pag-alagad, tugoti siya sa pag-

 alagad ... (Roma 12: 7) 
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Ang pag-alagad lahi sa mga pagtabang tungod kay kini nagpahigawas sa usa ka tawo sa pipi 

la ka mga katungdanan. Ang usa nga nag-alagad midawat sa responsibilidad alang sa pipila 

ka mga buluhaton sa paghigawas sa lain aron sa paggamit sa ilang espirituhanon nga gasa. 

 

Ang tawo nga adunay gasa sa pagtabang nagpaluyo sa usa ka tawo sa paghimo sa iyang minis 

teryo. Pananglitan, ang mga musikero sa simbahan mitabang sa mga pastor sa pagtuman sa 

espirituhanon nga mga tumong sa panahon sa pagsimba. Sila wala mipuli kaniya sa responsi 

bilidad sa pag-alagad, apan migamit sa ilang mga gasa sa pagtabang kaniya sa pagtuman sa 

espirituhanon nga mga tumong. 

 

Sa laing bahin, ang tawo nga adunay gasa sa pag-alagad sa hingpit mipuli sa pastor sa kalam 

bigitan sa pag-apod-apod sa pagkaon ngadto sa mga nanginahanglan sa sulod sa lawas sa  

simbahan. Ang pananglitan niini makita sa unang simbahan diin ang pipila ka mga magtotoo 

"nag-alagad" sa lamesa sa pagpahigawas sa mga apostoles alang sa mas importante nga espiri 

tuhanong mga buluhaton: 

 

 Ug niadtong mga adlawa sa diha nga ang gidaghanon sa mga tinun-an misanay, 

 nanagbagutbot ang mga Gresyanhon batok sa mga Hebreohanon, tungod kay 

 ang ilang mga babayeng balo gipasagdan sa adlaw-adlaw nga pag-alagad. 

 

 Unya ang napulo ug duha mipatigom sa mga panon sa mga tinun-an ngadto 

 kanila, ug miingon, dili angay nga pagabiyaan namo ang pulong sa Dios ug 

 moalagad sa mga lamesa. 

 

 Busa, mga igsoon, magpangita kamo diha kaninyo ug pito ka tawo nga mga 

 maayo ug kadungganan, nga mga puno sa Espiritu Santo, ug sa kinaadman,  

 nga atong ipahimutang niining bulohatona. 

 

 Ug kami magapadayon gayud sa pag-ampo, ug sa pagministeryo sa pulong. 

  (Buhat 6: 1-4) 

 

Matikdi ang mga kwalipikasyon alang sa mga tawo nga moalagad. Sila matinud-anon ug 

puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam. Si Pablo naghisgot sa mga tawo nga nagministeryo o 

nag-alagad kaniya: 

 

 Ang Ginoo mihatag ug kalooy sa balay ni Onesiforo, kay siya sa makadaghan 

 naglipay kanako, ug wala maulaw sa akong talikala; 

 

 Kondili sa diri pa siya sa Roma, gipangita niya ako sa makugihon gayud ug iya 

 akong hingpalgan. 

 

 Ang Ginoo mohatag ngadto kaniya nga siya makakaplag ug kalooy sa Ginoo 

 niadtong adlawa :ug nahibaloan mo ug maayo ang daghan sa mga butang nga 

 naalagaran niya sa Efeso. (II Timoteo 1: 16-18) 
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Ang gasa sa pag-alagad naglakip sa pagpas-an sa mga palas-anon sa uban: 

 

 Magyayongay kamo sa usag usa nga mga alantuson, ug sa ingon niana tumana 

 ang kasugoan ni Kristo. (Galacia 6: 2) 

 

Ang kinaiya sa tawo nga nag-alagad gihulagway ni Jesus: 

 

 Ug siya miingon kanila: Ang mga hari sa mga Gentil nagapakaagalon ngadto 

 kanila; ug sila nga adunay kagahum sa ibabaw kanila ginganlan nga mga mag 

 bubuhat-sa-maayo. 

 

 Apan kamo dili ingon niini; kondili ang labing dako kaninyo, mahisama sa 

 manghud, ug ang magapangulo, mahisama siya niadtong nagaalagad. 

 

 Kay hain ang labing dako, ang nagalingkod ba sa pagkaon, o ang nagaalagad? 

 Dili ba siya nga nagalingkod sa pagkaon? Apan ako ania sa taliwala ninyo ingon 

 niadtong nagaalagad. (Lucas 22: 25-27) 

 

ALANG SA DUGANG PAGTUON: 

 

Mga ehemplo sa pag-alagad: 

 

 -Mga manolonda:    Hebreohanon 1:14; 4:11; Marcos 1:13 

 -Nag-alagad o naghulat sa mga kalan-on: Juan 2: 5,9; Lucas 10:40 

 

KALOOY 

 

 Busa sa gibatonan ta ang nagkalainlaing mga hiyas, sumala sa gracia nga 

 gihatag kanato ... siya nga nagpakita ug kalooy, magbuhat uban ang kalipay...  

 (Roma 12: 6, 8 

 

Ang "kalooy" nagpasabot sa mahigugmaong kalolot. Kini nagpasabot nga kamo mobati sa 

uban ug alang sa lain. Ang tawo nga adunay gasa sa kalooy may espesyal nga mahigugmaong 

kalolot niadtong mga nag-antus ug adunay abilidad sa pagtabang kanila. 

 

Ang gasa sa kalooy naglakip sa kinaiya ingon man sa aksyon. Kini gipakita diha sa istorya sa  

Maayong Samarianhon nga narekord sa Lucas 10: 30-37. Ang Samarianhon dili lamang nalo 

oy sa biktima sa mga tulisan, apan usab milihok sa pagtabang kaniya. 

 

Ang kinahanglanon mao nga kini nga gasa ialagad uban sa kalipay. Ang pulong nga " kali 

pay" nagtumong sa malipayon nga pagkaandam sa pagbuhat sa bisan unsa nga posible nga 

diha-diha dayon mohupay sa pag-antus. 

 

Itandi ang kalooy sa mga tinun-an ngadto kang Jesus ingon sa gihulagway sa mosunod nga 

mga panghitabo: 
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Reperensiya    Jesus     Mga Tinun-an 

 

Mateo 15: 23-28   Giayo ang anak nga babaye  Gipapahawa 

Taga Sirofenicia nga babaye 

 

Marcos 8: 1-9    Gipakaon sila    Gipapahawa 

Mga panon sa katawhan 

 

Mateo 20: 31-34   Giayo sila    Misulay sa pagpa 

Buta nga mga tawo        hilum kanila 

 

Marcos 10: 48-49   Giayo siya    Misulay sa pagpa  

Buta nga si Bartemius        hilum kaniya 

 

ALANG SA DUGANG PAGTUON: 

 

Tun-i kini nga mga ilustrasyon sa gasa sa kalooy: 

 

 -Si Jesus, nga may kalambigitan sa pag-ayo: Mateo 9: 27-30; 15: 21-28; 17: 14-

 18; 20: 30-34; Marcos 10: 46-52; Lucas 17: 1-14 

 

 -Ang Maayong Samarianhon: Lucas 10: 30-37 

 

 -Dorcas: Buhat 9: 36-42 

 

PAGKAMAABIABIHON 

 

 Magmaabiabikon kamo ang usa ug usa sa walay pagbagulbol. 

 

 Sumala sa nadawat nga hiyas sa tagsatagsa, mag-inalagaray  kamo niini sa tali 

 wala ninyo, ingon nga mga maayong tinugyanan sa nagkalainlaing gracia sa 

 Dios. (I Pedro 4: 9-10) 

 

Ang gasa sa pagkamaabiabihon maoy espesyal nga abilidad nga gihatag sa Dios ngadto sa 

pipila ka mga sakop sa Lawas ni Kristo nga mopakaon ug mopasaka sa mga nanginahang 

lan. Ang kinahanglanon alang sa paggamit niini nga espirituhanong gasa mao ang pagbuhat 

niini sa walay pagbagulbol. Ang pagbagulbol nagpasabot sa pagkayugot sa pagbuhat niini. 

 

Ang pagkamaabiabihon maoy ebidensiya sa dili-salingkapaw nga gugma: 

 

 Himoa nga ang gugma walay pagkasalingkapaw... maabiabihon ...  

 (Roma 12: 9, 13) 
 

Ang pagkamaabiabihon maoy usa sa mga kwalipikasyon sa usa ka obispo; 

 

 Busa ang usa ka obispo kinahanglan nga ... maabiabihon ... (1 Timoteo 3: 2) 
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 Kay ang usa ka obispo kinahanglan nga walay ikasaway ... mahigugmaon sa 

 pagkamaabiabihon ... (Tito 1: 7-8) 
 

ALANG SA DUGANG PAGTUON: 

 

Si Lydia maoy panig-ingnan sa usa nga adunay gasa sa pagkamaabiabihon: Buhat 16: 14-15 

 

Si Gayo ang tigtagad ni Pablo sa Roma: Roma 16:23 

 

Adunay kulbahinam nga posibilidad sa pagpakitag pagkamaabiabihon. Idiskobre kon unsa 

kini diha sa Hebreohanon 13: 1-2. 

 

Kini nahitabo kang Abraham ug Sara: Genesis 18. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Ilista ang siyam ka pag-alagad nga mga gasa: 

 _________________________   _________________________ 

 _________________________   _________________________ 

 _________________________   _________________________ 

 _________________________   _________________________ 

 _________________________ 

 

3. Nganong kini nga mga gasa gitawag sa pag-alagad nga mga gasa? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. Unsa ang kalainan tali sa gasa sa pagpangulo ug pagdumala? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

5. Unsa ang kalainan tali sa gasa sa mga pagtabang ug sa pag-alagad? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

6. Basaha ang listahan sa pag-alagad nga mga gasa sa unang listahan. Basaha ang kahu 

logan sa ikaduhang listahan. Isulat ang numero sa mga kahulogan nga naghulagway 

sa gasa sa blangko diha sa atubangan niini. 

 

 Unang Listahan   Ikaduhang Listahan 

 

 _____Pag-alagad   1. Abilidad sa pagtimbang-timbang sa mga tawo, mga 

         doktrina, ug mga sitwasyon kon sila iya ba sa Dios. 
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 _____Mga pagtabang  2. Abilidad sa pagdasig sa uban sa pagtuman sa piho 

         nga mga tumong. 

 

 _____Pagpangulo  3. Nagdumala alang sa uban. 

 

 _____Pagdumala  4. Espesyal nga abilidad sa pagtoo. 

 

 _____Paghatag  5. Espesyal nga abilidad sa paghatag. 

 

 _____Pagpakitag kalooy 6. Motabang sa uban sa ilang mga ministeryo. 

 

 _____Pag-ila sa mga espiritu 7. Espesyal nga kalooy. 

 

 _____Pagtoo   8. Naghatag ug pagkaon ug kasak-an. 

 

 _____Pagkamaabiabihon 9. Nagpahigawas sa uban sa responsibilidad sa pagbu 

         hat sa praktikal nga mga buluhaton. 

 

7. Ang pahayag ba tinuod o sayop: Kadto lamang adunay gasa sa paghatag ang gikina 

hanglan nga mohatag ug salapi ngadto sa buluhaton sa Ginoo. Ang pahayag:  

 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Ipatin-aw ang pagtoo. 

 _____________________________________________________________________ 

 

9. Unsa ang kalainan tali sa gasa sa pagtoo ug sa bunga sa pagtoo? 

 _____________________________________________________________________ 

 

10.  Unsaon nato pagpalambo sa atong pagtoo? 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ang mga sugyot alang sa dugang pagtuon sa matag usa sa siyam ka pag-alagad nga mga gasa 

gihatag sa matag gasa nga  nahisgutan. Kini gibuhat sa pagtugot kaninyo sa paghingpit sa 

inyong pagtuon sa matag pag-alagad nga gasa sa dili pa motuon sa sunod. 

 

Ang Biblia nagtala sa dugang nga mga gasa nga gihatag ngadto sa mga magtotoo nga wala 

giapil niini nga leksyon. Kini nga mga gasa  dili espesipikong gitawag nga mga gasa sa Espi 

ritu Santo. Tungod niini nga hinungdan sila wala gilakip sa pagtuon sa espirituhanon nga mga 

gasa. 

 

PAGKADILI MINYO: 

 

Ang gasa sa pagkadili minyo maoy abilidad nga gihatag sa Dios ngadto sa pipila ka mga mag 

totoo nga magpabilin nga singgol alang sa katuyoan sa Kristohanong pag-alagad. Sa I Mga 

Taga Corinto 7: 7-8 ang Apostol nga si Pablo naghisgot sa iyang gasa sa pagkadili minyo. 

 

Ang pagkadili minyo dili kinahanglanon. Apan (tan-awa sa 1 Timoteo 4: 1-5). Kini gasa sa  

Dios, dili usa ka kinahanglanon nga ipahamtang sa simbahan o sa usa ka denominasyon. Ang 

simbahan malig-on pinaagi sa mga tawo nga adunay gasa sa pagkadili minyo (tan-awa sa I 

Mga Taga Corinto 7: 32-35). 

 

PAGPANGAMUYO: 

 

Ang gasa sa pagpangamuyo maoy espesyal nga abilidad nga gihatag sa Dios sa pag-ampo 

uban sa dako nga gibug-aton sa taas nga yugto sa panahon sa kanunay nga basihan.  Ang 

pangamuyo nagpasabot sa paghangyo alang sa lain. Ang mga Tigpataliwala nag-ampo  

alang sa mga panginahanglan sa mga tawo, mga pangulo, mga buluhaton, ug sa mga nasud. 

 

Bisan tuod ang pagpangamuyo dili espesipiko nga giila nga usa ka espirituhanon nga gasa, 

adunay ebidensiya nga ang Espiritu Santo naghatag niini sa paglihok ingon sa usa ka gasa 

(tan-awa sa Mga Taga-Roma 8: 26-27). Tun-i ang mosunod nga mga tudling sa pag-ila sa 

pipila sa mga katuyoan alang sa pag-ampo: 

 

 -Santiago 5: 14-16   -Numeros 14: 17-19 

 -I Timoteo 2: 1-2   -Buhat 7:60 

 -Efeso 6:19 

 

KAHANAS SA PAGBUHAT: 

 

Adunay lain nga gasa nga atong tawgon  sa "kahanas sa pagbuhat." Kini maoy abilidad sa 

pag-umol sa mga butang sa katahum ug / o gimbuhaton alang sa buluhaton sa Ginoo. Ang 

mga panig-ingnan makita sa gihatag nga espesyal nga mga kahanas sa Dios sa pag-andam sa 

mga butang alang sa balay sa Ginoo ug sa mga bisti sa mga sacerdote sa (Exodo 28: 3; Exodo 

31: 3-6). 
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KAPITULO 9 
 

ILHANAN NGA MGA GASA SA BALAANG ESPIRITU 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

     •    Pag-ila sa upat ka ilhanan nga mga gasa sa Espiritu Santo. 

     •    Pagpasabot sa mga katuyoan sa mga milagro. 

     •    Pagngalan sa lima ka mga hinungdan sa pisikal nga sakit. 

     •    Pag-ila tali sa gasa sa mga pinulongan ug sa pagsulti sa mga pinulongan ingon nga    

          pisikal nga ilhanan sa bautismo sa Espiritu Santo. 

     •    Paghisgot sa Bibliyanhong mga giya nga nagdumala sa paggamit sa gasa sa mga   

          pinulongan. 

 

SAG-ULOHONG  BERSIKULO: 

 

 Unsaon ta sa paglikay, kong talikdan ta ang ingon nga pagkadako nga kaluwa 

 san? Nga sa sinugdan gisulti pinaagi sa Ginoo, ug gipamatud-an kanato pinaagi 

 kanila nga mga nagpakadungog  kaniya; 

 

 Nga gipamatud-an usab sa Dios uban kanila, pinaagi sa mga ilhanan ug sa mga 

 katingalahan, ug sa mga nagakalainlain nga mga milagro, ug mga gasa sa Espi 

 ritu Santo, sumala sa iyang kaugalingon nga kabubut-on? (Hebreohanon 2: 3-4) 

 

PASIUNA 

 

Adunay upat ka mga gasa nga atong gitawag sa "ilhanan nga mga gasa" tungod kay sila mga 

labaw sa kinaiyahan nga mga ilhanan sa gahum sa Dios nga nagapamuhat sa mga magtotoo 

aron sa pagmatuod sa iyang Pulong: 

 

 Ug sila nanagpanglakaw ug nanagwali sa tanang mga dapit, ang Ginoo naga 

 buhat uban kanila, ug nagpamatuod sa pulong pinaagi sa mga ilhanan nga 

 gipauban.  (Marcos 16:20) 
 

Ang ilhanan nga mga gasa nag-alagad sa mga magtotoo diha sa pagpang-ayo, mga milagro, 

ug espesyal nga mga mensahe gikan sa Dios pinaagi sa pinulongan ug sa paghubad. Kini nga 

labaw sa kinaiyahan nga mga gasa maoy "ilhanan" usab alang sa mga dili-magtotoo nga ang 

Dios naglungtad. 

 

Ang upat ka ilhanan nga mga gasa mao ang: 

 

 -Mga milagro 

 -Pag-ayo 

 -Mga pinulongan 

 -Paghubad sa mga pinulongan 
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MGA MILAGRO 

 

 Apan ang pagpadayag sa Espiritu nga gihatag ngadto sa matag tawo may 

 kapuslanan. 

 

 Kay sa usa ginahatag pinaagi sa Espiritu ... ang pagbuhat sa mga milagro. 

 (I Corinto 12: 7-10) 
 

Pinaagi sa tawo nga adunay gasa sa mga milagro ang Dios nagbuhat sa gamhanan nga mga 

buhat nga walay posibilidad nga nagakahitabo sa natural nga paagi. Kining labaw sa kinaiya 

han nga mga buhat maoy ilhanan sa gahum sa Dios nga mas labaw pa kay sa kang Satanas. 

 

Ang mga milagro nagtuman sa piho nga espirituhanong mga katuyoan. Ang Dios naggamit sa 

mga milagro aron sa pagmatuod sa mensahe sa Ebanghelyo: 

 

 Unsaon ta sa paglikay, kong talikdan ta ang ingon nga pagkadako nga kaluwa 

 san? Nga sa sinugdan gisulti pinaagi sa Ginoo, ug gipamatud-an kanato pinaagi 

 kanila nga mga nagpakadungog  kaniya; 

 

 Nga gipamatud-an usab sa Dios uban kanila, pinaagi sa mga ilhanan ug sa mga 

 katingalahan, ug sa mga nagakalainlain nga mga milagro, ug mga gasa sa Espi 

 ritu Santo, sumala sa iyang kaugalingon nga kabubut-on? (Hebreohanon 2: 3-4) 
  

Ang mga milagro maoy hinungdan nga ang mga tawo motoo kang Jesus ug modawat sa kina 

buhi nga walay katapusan: 

 

 Ug may uban pa nga daghang mga ilhanan nga gibuhat ni Jesus sa atubangan sa 

 iyang mga tinun-an, nga wala mahisulat niining basahona: 

 

 Apan kini gisulat aron kamo managpanoo nga si Jesus mao ang Kristo, ang 

 Anak sa Dios; ug nga sa pagtoo makabaton kamo sa kinabuhi pinaagi sa iyang 

 ngalan. (Juan 20: 30-31) 
 

Ang mga milagro gigamit usab sa Dios sa pagpakitag pag-uyon sa tawo nga nagaalagad. Ang 

ministeryo ni Jesus gipamatud-an sa mga milagro: 

 

 Ang sama miduol kang Jesus sa takna sa kagabhion, ug miingon kaniya: Rabbi, 

 nahibalo kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios; kay walay tawo 

 nga makahimo niining mga milagro nga imong gibuhat, gawas kon ang Dios 

 anaa uban kaniya. (Juan 3: 2) 

 

 Kamong mga tawo sa Israel, patalinghugi ninyo kini nga mga pulong; Si Jesus 

 nga taga-Nazaret, usa ka tawo nga gipamatud-an sa Dios sa taliwala kaninyo 

 pinaagi sa mga milagro ug mga kahibulongan ug mga ilhanan nga gihimo sa 

 Dios pinaagi kaniya sa taliwala ninyo, ingon nga kamo sa inyong kaugalingon 

 usab nasayud. (Buhat 2:22) 
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Ang Dios nagpamatuod sa ministeryo sa mga apostoles pinaagi sa mga milagro: 

 

 Sa pagkamatuod, ang mga ilhanan sa usa ka apostol gibuhat sa taliwala kaninyo 

 sa tanan nga pagpailub, sa mga ilhanan, ug mga kahibulongan ug mga gamha 

 nang buhat. (II Mga Taga Corinto 12:12) 

 

Adunay lain-laing mga matang sa mga milagro. Si Jesus mipasundayag sa milagrosong pag 

kontrolar kay sa pisikal nga mga elemento: 

 

 Ug nahigmata siya, ug gibadlong niya ang hangin, ug miingon ngadto sa dagat, 

 Humilum, humunong ka. Ug mihunong ang hangin, ug dihay usa ka dakong 

 kalinaw. (Marcos 4:39) 

 

Ang pisikal nga kaayohan ug ang pagpagawas sa mga yawa maoy mga milagro: 

 

 Ug gibuhat sa Dios ang dagko gayud nga mga katingalahan pinaagi sa mga 

 kamot ni Pablo: 

 

 Sa pagkaagi nga gidala ang mga panyo , kon mga tampi,  nga nakadapat sa 

 iyang  lawas ngadto sa mga masakiton ug ang mga sakit mibulag gikan kanila , 

 ug ang mga espiritu nga dautan nanggula kanila. (Buhat 19: 11-12) 

 

Ang mga milagro pinaagi sa mga kamot ni Pablo gitawag ug "espesyal nga mga milagro." 

Ang kamatuoran nga sila gitawag ug "Espesyal" aron maila sila gikan sa "ordinaryo" nga 

pagpakita sa yano nga mga milagro sa unang  simbahan. Ang unang simbahan gipakatawo  

sa pagpasundayag sa dako nga gahum. Busa komon ang gamhanan nga pagpakita sa mga  

ilhanan ug mga katingalahan nga kini nga kalainan dayag nga gikinahanglan. 

 

Ang mga ilhanan ug mga katingalahan wala magpasabot nga ang tawo o ang ministeryo iya 

sa Dios, bisan pa niana. si Satanas naglimbong pinaagi sa mga milagro: 

 

 Kay mga espiritu sila sa mga yawa, nga nagabuhat ug mga milagro ...  

 (Pinadayag 16:14) 

 

 Bisan kaniya, kansang pag-anhi, sumala sa buhat ni Satanas sa tanan nga gahum 

 ug mga ilhanan ug mga katingalahan nga bakak. 

 

 Ug sa tanang limbong sa pagkadili-matarung kanila nga malaglag; tungod kay 

 wala sila managdawat sa gugma sa kamatuoran, aron unta mangaluwas sila. 
 

 Ug tungod niini nga hinungdan, ang Dios nagapadala kanila sa buhat sa kasay  

 panan aron sila managpanoo sa bakak: 

 

 Aron mahukman silang tanan nga wala motoo sa kamatuoran, kondili gikahi 

 mut-an nila ang pagkadili matarung. (II Tesalonica 2: 9-12) 

 

Kini nga mga bersikulo nagpakita nga ang mga tawo nalimbongan pinaagi sa mga milagro ni 

Satanas tungod kay sila wala nakagamot diha sa kamatuoran sa Pulong sa Dios. 
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ALANG SA DUGANG PAGTUON: 

 

1. Daang Tugon Nga Mga Milagro: 

 

 -Basaha ang mga libro sa Exodo hangtud sa Deuteronomio. Tan-awa kon inyo ba nga 

  makita ang 26  ka mga milagro nga nahitabo sa panahon ni Moises. 

 

 -Basaha ang mga libro sa I ug II Mga Hari. Ilista ang 21 ka mga milagro nga nahitabo 

 sa panahon ni Elias ug ni Eliseo. 

 

2. Bag-ong Tugon Nga Mga Milagro: 

 

 -Tun-i ang Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan. Ilista ang mga milagro nga gihimo ni   

  Jesu-Kristo. 

 

 -Tun-i ang libro sa Mga Buhat. Ilista ang mga milagro nga gihimo sa Dios pinaagi sa 

   mga apostoles ug sa uban nga nagaministeryo sa unang simbahan. 

 

 -Basaha ang Mga Buhat 9: 36-41. Unsa nga milagro ang natala dinhi? Unsa ang mga 

   resulta niini nga milagro (Mga Buhat 9:42)? 

 

 -Sumala sa Roma 15: 18-19, unsa ang makita sa ministeryo ni Pablo nga maoy hinung 

  dan nga ang mga Gentil nahimong masinulundon ngadto sa Dios? 

 

 -Basaha ang II Mga Taga Corinto 12:12. Uban sa unsang lain nga espirituhanong gasa 

   nga ang gasa sa mga milagro giuban? 

 

 -Unsa ang duha ka pagpakita sa mga milagro diha sa Buhat 19: 11-12? 

 

PAGPANG-AYO 

 

 Apan ang pagpadayag sa Espiritu nga gihatag ngadto sa matag tawo may 

 kapuslanan. 

 

 Kay sa usa ginahatag... ang mga gasa sa pagpang-ayo pinaagi sa mao ra nga 

 Espiritu. I Corinto 12: 7-9) 
 

Ang magtotoo nga adunay mga gasa sa pagpang-ayo may abilidad sa pagpadagayday sa 

gahum sa Dios pinaagi kaniya sa pagpasig-uli sa panglawas bulag sa paggamit sa natural  

nga mga paagi. Ang "Pag-ayo" nagpasabot sa paghimong maayo. 

 

Kini nga matang sa pag-ayo gitawag sa "balaan nga pagpang-ayo" tungod kay kini gibuhat 

pinaagi sa balaan nga gahum sa Dios kay sa natural nga paagi. 

 

Ang mga pagpang-ayo nga narekord sa Biblia, ang tanan diha-diha ug hingpit nga pagpahiuli 

sa normal nga lawasnong mga gimbuhaton. Ang pisikal nga kaayohan maoy usa sa mga espi 

rituhanon nga mga ilhanan nga mosunod sa ministeryo sa tanan nga mga magtotoo: 
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 Ug kini nga mga ilhanan magauban kanila nga motoo ... sila mopandong sa ilang 

 mga kamot sa mga masakiton, ug sila mangaayo ... (Marcos 16: 17-18) 
 

Ang mga anciano sa simbahan gigamit usab sa Dios aron sa pagdala ug pisikal nga kaayohan: 

 

 Nagmasakiton ba ang uban kaninyo? Tawgon niya ang mga anciano sa iglesia;  

 ug manag-ampo sila alang kaniya, nga hidhiran siya sa lana tungod sa ngalan 

 sa Ginoo; 

 

 Ug ang pag-ampo sa pagtoo, magaluwas sa masakiton, ug pagabangunon siya sa 

 Ginoo; ug kong nakasala siya, pagapasayloon siya. (Santiago 5: 14-15) 
 

Ang tanan nga mga magtotoo mahimong mag-ampo alang sa masakiton. Ang mga anciano sa 

simbahan mahimo usab nga mag-ampo sa masakiton. Apan ang  magtotoo nga adunay gasa 

sa pagpang-ayo gigamit sa Dios sa espisiko ug kanunay niini nga dapit sa ministeryo. 

 

Ang ngalan niini nga gasa daghan. Kini mao ang "mga gasa" sa pagpang-ayo. Kini tungod 

kay adunay nagkalain-laing pagpang-ayo nga mga gasa, lain-laing mga paagi sa kaayohan 

moabot, ug nagkalain-laing mga paagi sa paggamit sa gasa sa pagpang-ayo. Ang Dios miga 

mit sa pipila ka mga magtotoo sa pag-ayo sa piho nga mga sakit. Pananglitan, ang Biblia 

nagrekord nga si Pablo gigamit sa espesyal nga mga milagro sa pagpang-ayo (Buhat 19: 11-

12). Ang ubang mga mga magtotoo makabaton sa espesyal nga dihog sa pag-ampo alang sa 

mga buta o bungol. Ang uban gigamit sa mas kinatibuk-ang ministeryo sa pagpang-ayo sa 

pag-ampo alang sa tanan nga matang sa sakit. 

 

Dugang pa sa pag-ayo sa pisikal nga sakit, ang pagpang-ayo mahimo usab nga naglakip sa 

pagpagula sa mahugawng mga espiritu [mga demonyo]: 

 

 Ug midugok usab ang panon sa katawhan gikan sa mga lungsod nga nagalibot sa 

 Jerusalem, nga nagadala ug mga masakiton, ug kanila nga mga ginasakit sa ma 

 hugaw nga mga espiritu; ug silang tanan nangaayo. (Buhat 5:16) 

 

Ang pagtoo sa Dios mao ang yawi sa pagdawat sa kaayohan. Ang balaan nga pagpang-ayo 

moabot pinaagi sa pagtoo sa nagaministeryo niini nga gasa. Si Jesus nagbanhaw sa batang 

babaye gikan sa mga patay ug nag-ayo kaniya: 

 

 Apan sa diha nga ang mga tawo gipagula, siya misulod, ug gikuptan siya sa 

 kamot, ug ang batang babaye mibangon. (Mateo 9:25) 

 

Tungod kay ang batang babaye patay na, siya dili makabaton sa pagtoo alang sa kaayohan. 

Ang kaayohan miabot pinaagi sa ministeryo ug pagtoo ni Jesus. 

 

Ang kaayohan usab moabot tungod sa pagtoo sa tawo nga masakiton: 

 

 Apan si Jesus, sa milingi ug nakakita kaniya, siya miingon, Anak, magmalipayon 

 ka; ang imong pagtoo nakapaayo kanimo. Ug ang babaye naayo sukad niadtong  

 taknaa. (Mateo 9:22) 
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Ang kaayohan usab moabot pinaagi sa hiniusang pagtoo sa  tawo nga masakiton ug sa usa 

nga nagaministeryo: 

 

 Ug sa diha nga siya misulod sa usa ka balay, ang mga buta miduol kaniya; ug 

 si Jesus miingon kanila: Mitoo ba kamo nga makahimo ako sa pagbuhat niini? 

 Sila miingon kaniya Oo, Ginoo. 

 

 Unya gihikap niya ang ilang mga mata, nga nagaingon: Sumala sa inyong pagtoo 

 mao ang pagabuhaton kaninyo. (Mateo 9: 28-29) 
 

Si Jesus adunay abilidad sa pagbuhat niini nga kaayohan. Siya nasayud nga siya makahimo sa 

pag-ayo. Kini gikombuya sa pagtoo sa mga buta nga mga tawo aron sa pagdala sa kaayohan. 

Ang plural nga "mga gasa" sa pagpang-ayo gigamit usab tungod kay ang kaayohan moabot sa 

nagkalain-laing Bibliyanhong mga paagi. Pananglitan, ang kaayohan moabot pinaagi sa gipa 

mulong nga pulong: 

 

 Apan ang centurion mitubag ug miingon: Ginoo, dili ako takus nga ikaw mopa 

 silong ilalum sa akong atop; apan isulti mo lamang ang pulong, ug ang akong 

 binatonan mamaayo. (Mateo 8: 8) 

 

 Siya mipadala sa iyang pulong, ug giayo sila ... (Salmo 107: 20) 

 

Ang kaayohan moabot pinaagi sa pagpandong sa mga kamot: 

 

 Karon sa diha nga ang adlaw nagakasalop na, ang tanan, sumala sa adunay mga 

 masakiton sa  nagakalainlaing sakit nanagdala kanila ngadto kaniya; ug sa gita 

 pion niya ang iyang mga kamot sa tagsatagsa kanila, nangaayo sila. (Lucas 4:40) 

 

 ... Sila mopandong sa ilang mga kamot sa mga masakiton, ug sila mamaayo ... 

 (Marcos 16:18) 

 

 Ug gibuhat sa Dios ang dagko gayud nga mga katingalahan pinaagi sa mga 

 kamot ni Pablo.  (Buhat 19:11) 
 

Ang kaayohan moabot pinaagi sa pagdihog ug lana sa ngalan sa Ginoo: 

 

 Nagmasakiton ba ang uban kaninyo? Tawgon niya ang mga anciano sa iglesia;  

 ug manag-ampo sila alang kaniya, nga hidhiran siya sa lana tungod sa ngalan 

 sa Ginoo; 

 

 Ug ang pag-ampo sa pagtoo, magaluwas sa masakiton, ug pagabangonon siya sa 

 Ginoo; ug kong nakasala siya, pagapasayloon siya. (Santiago 5: 14-15) 
 

Ang kaayohan moabot bisan pa pinaagi sa landong sa usa nga aduna niini nga gasa: 
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 Sa pagkaagi nga bisan pa ang mga masakiton gidala ngadto sa kadalanan, ug 

 gibutang sila sa higdaanan ug sa mga lantay, aron nga sa pag-agi ni Pedro ang 

 uban kanila malandungan bisan sa labing diutay na lamang sa iyang anino.   

 

 Ug midugok usab ang panon sa katawhan gikan sa mga lungsod nga nagalibot sa 

 Jerusalem, nga nagadala ug mga masakiton, ug kanila nga mga ginasakit sa ma 

 hugaw nga mga espiritu; ug silang tanan nangaayo. (Buhat 5: 15-16) 

 

Kita adunay balaan nga pagpang-ayo tungod kay si Jesus nag-antus ug nagkuha ngadto sa 

iyang kaugalingon sa atong mga kaluyahon; 

 

 Apan siya ginasamaran tungod sa atong kalapasan, siya napangos tungod sa 

 atong mga kasal-anan; ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw kaniya; ug 

 tungod sa iyang mga labod kita nangaayo. (Isaias 53: 5) 

 

Si Jesus nag-antus sa Kalbaryo dili lamang sa pagluwas kanato gikan sa sala, apan usab sa 

pagpagawas kanato gikan sa sakit. Siya gibunalan ug nakadawat sa mga labud sa iyang likod 

alang sa kaayohan sa sakit. Siya nag-antus aron kita maayo ingon man maluwas. 

 

Sa diha nga nagaministeryo uban sa mga gasa sa pagpang-ayo importante nga masabtan nga 

ang matag usa nga atong gialagaran dili mamaayo. Si Pablo misulti sa mga isigkamagbubuhat 

nga nagmasakiton ug dayag nga wala makadawat sa kaayohan pinaagi sa iyang ministeryo: 

 

 ... Si Trofimo gibiyaan ko nga masakiton sa Mileto. (II Timoteo 4:20) 

 

Si Pablo adunay mga gasa sa pagpang-ayo ug espesyal nga mga milagro, apan tungod sa 

pipila ka rason si Trofimo wala maayo pinaagi sa iyang ministeryo. Si Pablo misulat kang 

Timoteo bahin sa usa ka pabalikbalik nga sakit: 

 

 Dili ka mag-inom ug tubig lamang, kondili maggamit ka ug  diyutay nga vino 

 alang sa imong kotokoto ug sa imong masubsub nga mga sakit. (1 Timoteo 5:23) 

 

Si Pablo wala mohunong sa paggamit sa iyang gasa sa pagpang-ayo tungod lang kay ang  

tanan nga iyang gialagaran wala maayo. Kini mahimong sama sa usa ka ebanghelista nga  

miundang sa pag-alagad tungod kay ang tanan nga iyang giwalihan wala motubag sa Ebang 

helyo. Ang matag usa nga giwalihan ni Pablo wala motubag nga positibo sa mensahe sa 

Ebanghelyo. Ang matag usa nga iyang giampohan wala naayo. Apan siya nagpadayon sa pag 

buhat kon unsa ang gitawgan sa Dios kaniya sa pagbuhat. Siya nagsangyaw sa Ebanghelyo 

ug nag-ampo alang sa mga masakiton ug gihatag ang mga resulta sa mga kamot sa Dios. 

 

Adunay mga rason kon nganong ang kaayohan dili maangkon sa tanan nga atong giampoan. 

Kini gihisgotan sa kurso sa Harvestime International Institute nga nag-ulohang "Sama  Sa 

Lebadurang Pag-ebanghelyo," nga naghisgot sa pagpang-ayo sa detalye ug katuyoan sa pag 

pakaylap sa Ebanghelyo. 
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ALANG SA DUGANG PAGTUON: 

 

-Alang sa detalyado nga pagtuon sa pagpang-ayo, pagbaton sa Harvestime International  

 Institute sa kurso nga nag-ulohang "Gubat  Alang Sa Lawas." 

 

-Basaha ang Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan sa pagtuon sa pagpang-ayo nga ministeryo ni  

 Jesus. Paghimo ug listahan sa tanan nga mga pagpang-ayo nga gihimo niya. Pinaagi sa  

 matag pagpang-ayo, irekord ang nagkalain-laing mga paagi nga gigamit. 

 

-Basaha ang libro sa Mga Buhat sa pagtuon sa mga gasa sa pagpang-ayo diha sa aksyon sa 

 unang simbahan. Matikdi ang matang sa sakit nga naayo ug ang paagi nga gigamit. 

 

Panid-i diha sa libro sa Mga Buhat ang lain-laing mga tawo nga gigamit sa Dios sa mga gasa 

sa pagpang-ayo: 

 

 -Buhat 3: 1-11:  Si Pedro ug si Juan [mga apostoles] 

 -Buhat 5:15; 9: 32-34:  Pedro [apostol] 

 -Buhat 8: 5-7:   Felipe [ebanghelista ug diakono] 

 -Buhat 9: 17-18:  Ananias [wala mailhi nga magtotoo] 

 -Buhat 14: 8-10; 28: 7-9: Si Pablo [apostol] 

 

-Tun-i ang mosunod nga mga bersikulo. Paghimo ug listahan sa pipila ka mga rason nga ang 

  Dios naghimo ug pagpang-ayo: Juan 9: 1-3; Buhat 3: 1-10; 4: 4; Filipos 2: 25-27 

 

MGA PINULONGAN 

 

 Apan ang pagpadayag sa Espiritu nga gihatag ngadto sa matag tawo may 

 kapuslanan. 

 

 Kay sa usa ginahatag pinaagi sa espiritu... ang nagkalain-lain nga mga pinu 

 longan... (I Corinto 12: 7-10) 

 

Ang gasa sa mga pinulongan maoy abilidad sa pagdawat ug pag-istorya sa mensahe sa Dios 

ngadto sa iyang mga katawhan pinaagi sa pinulongan nga wala gayud makat-oni. Ang mga 

"Pinulongan" nagpasabot sa nga lingguahe. Ang rason nga kita mitawag niini nga usa ka 

"Ilhanan" nga gasa kay sa usa ka "pagsulti" nga gasa mao nga ang Biblia sa tin-aw nagpakita 

nga kini nga gasa gihatag alang sa usa ka ilhanan. 

 

Sa diha nga ang usa nagsulti sa pinulongan kini mahimong diha sa usa ka pinulongan nga 

nasabtan ug nailhan sa mga mamiminaw: 

 

 Ug sa hingdunggan kining lanog midugok ang panon sa katawhan; ug nanga 

 libog sila, kay ang tagsatagsa kanila nakabati nga maoy ginasulti ang iyang 

 kaugalingong pinulongan ... 

 

 Ug sila nahingangha ug nahibulong, nga nagaingon ang usa ug usa: Ania karon 

 dili ba mga taga-Galilea silang tanan nga nanagsulti? 
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 Busa naunsa nga ginapatalinghugan ta sa tagsatagsa kanila ang sinultihan nga 

 atong  natawhan. (Buhat 2: 6-8) 

 

Kini mahimo usab sa pinulongan nga wala masabti sa tawo. Kini gitawag nga pagsulti sa 

wala masabti nga mga pinulongan: 

 

 Kay siya nga nagasulti sa usa ka sinultihan, wala magasulti sa mga tawo, kondili 

 sa Dios; kay walay tawo nga makasabot kaniya; apan diha sa Espiritu nagasulti 

 siya ug mga tinago. (I Mga Taga Corinto 14: 2) 

 

Sama sa inyong nakat-onan kaniadto, ang pagsulti sa mga sinultihan maoy pisikal nga ilhanan 

sa nabautismohan sa Espiritu Santo. Apan kini nga kasinatian sa pagsulti sa mga pinulongan 

lahi kay sa gasa sa mga pinulongan. Ang gasa sa mga pinulongan maoy espesyal nga abilidad 

sa pagsulti sa mga mensahe gikan sa Dios ngadto sa simbahan sa pinulongan nga wala masab 

ti sa mamumulong. 

 

Ang mga katuyoan sa pagsulti sa mga pinulongan, parehong ilhanan sa bautismo sa Espiritu 

Santo ug sa gasa sa mga sinultihan alang sa: 

 

Pag-ampo ngadto sa Dios : I Mga Taga Corinto 14: 2 

 

Pagpalig-on sa Kaugalingon: I Mga Taga Corinto 14: 4.  Ang pagpalig-on dili pagtuboy sa 

kaugalingon, apan nagpasabot sa pagdasig, pag-uswag, ug paglambo. Isaias 28: 11-12 nagta 

wag usab niini nga espirituhanon nga kahayahay. 

 

Pagpangamuyo: Ang Espiritu Santo mosulti pinaagi sa magtotoo sa wala masabti nga mga 

pinulongan sa pagpataliwala sa pag-ampo. Ang pulong nga "pangamuyo" nagpasabot sa pag-

ampo alang sa uban. Ang Balaan nga Espiritu nasayud kon unsaon ug alang sa unsa ang 

iampo. I Mga Taga Corinto 14:14. Tan-awa usab sa Mga Taga-Roma 8: 26,27 

 

Pagdayeg: Buhat 10:46; I Mga Taga Corinto 14:15 

 

Katumanan sa tagna: I Mga Taga Corinto 14:21; Isaias 28: 11-12 

 

Ang gasa sa mga pinulongan adunay duha ka dugang nga mga katuyoan. Sa diha nga ang usa 

ka tawo nga adunay gasa sa mga pinulongan naghatag sa mensahe ngadto sa katilingban sa 

simbahan ug ang mensahe hubaron kini alang sa ... 

 

Paglig-on sa simbahan: I Mga Taga Corinto 14: 12-13 

 

Usa ka ilhanan sa mga dili-magtotoo : I Mga Taga Corinto 14:22. Kini mao ang hinungdan 

nga ang gasa sa mga pinulongan ug ang paghubad manag-uban sa paggamit niini nga gasa 

nga gitawag sa "ilhanan nga mga gasa." 

 

Adunay piho nga mga sumbanan nga gihatag sa paggamit sa gasa sa mga pinulongan diha sa 

simbahan: 

 

1. Dili tanan mosulti sa usa ka higayon: I Mga Taga Corinto 12:30 
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2. Aron sa paglig-on sa simbahan, ang gasa sa mga pinulongan kinahanglan nga 

inubanan sa paghubad aron ang mga mamiminaw makasabot kon unsa ang gisulti: 

I Mga Taga Corinto 14: 1-5 

 

3. Tungod niini, ang usa ka magtotoo nga adunay gasa sa mga pinulongan kinahanglan 

maghilom kon walay tighubad: I Mga Taga Corinto 14:28 

 

4. Siya kinahanglan usab nga mag-ampo alang sa gasa sa paghubad sa iyang kaugali 

ngon: I Mga Taga Corinto 12:13 

 

5. Sa simbahan mas importante ang pagsulti sa pinulongan sa nasabtan kay sa mga 

pinulongan kon walay tighubad nga mitambong: I Mga Taga Corinto 14: 18-19 

 

6. Usa lamang ka tawo ang kinahanglan mohubad sa usa ka panahon: I Corinto 14:27 

 

7. Ang usa ka tawo nga adunay gasa sa mga pinulongan makakontrolar niini:  

I Mga Taga Corinto 14: 32-33 

 

8. Ang pagsulti sa mga sinultihan dili idili: I Mga Taga Corinto 14: 39-40 

 

9. Ang labing importante nga butang mao ang pagkahan-ay sa mga serbisyo sa simba 

han. Kinahanglan nga walay kalibog tungod niini o sa bisan unsa nga lain nga mga 

gasa: I Mga Taga Corinto 14:40 

 

ALANG SA DUGANG PAGTUON: 

 

-Tun-i ang 1 Taga-Corinto 12-14. Kini nga mga kapitulo naghisgot sa paggamit sa espiritu 

  hanong mga gasa uban sa gibug-aton sa mga gasa sa mga pinulongan ug paghubad sa  

  kapitulo 14. 

 

-Basaha ang I Mga Taga Corinto 14: 5. Uban sa unsa nga gasa ang mga pinulongan, sa diha 

  nga hubaron,  itandi? 

 

-Unsa ang mga katuyoan niini nga gasa? Tan-awa ang I Mga Taga Corinto 14: 4,5,22. 

 

-Unsay sumbanan nga gibutang sa paggamit niini nga gasa sa nanagtigom sa simbahan? Tan-  

  awa ang I Mga Taga Corinto 14: 26-28. 

 

-Ang gasa sa mga pinulongan maoy usa ka ilhanan alang sa mga dili-magtotoo. Alang sa  

 matag tudling nga gilista idiskobre kon kinsa ang mga dili-magtotoo ug asa sila gikan: 

 

     Kinsa    Asa gikan 
 

 Buhat 2: 2-13   _______________   _____________________ 

 Buhat 10: 24-28  _______________   _____________________ 

 Buhat 19: 1-7   _______________   _____________________ 
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PAGHUBAD SA MGA PINULONGAN 

   

 Apan ang pagpadayag sa Espiritu nga gihatag ngadto sa matag tawo may 

 kapuslanan. 

 

 Kay sa usa ginahatag pinaagi sa espiritu... ang paghubad sa mga pinulongan. 

 (I Corinto 12: 7-10) 

 

Ang gasa sa paghubad maoy espesyal nga abilidad sa pagpasabot sa mensahe ngadto sa pinu 

longan nga masabtan sa usa nga nagasulti sa mga pinulongan. Ang paghubad sa usa ka men 

sahe sa mga sinultihan gihatag sa Espiritu Santo ngadto sa usa nga aduna niining espirituha 

non nga gasa. Kini wala gihubad pinaagi sa pagkasayud sa pinulongan diin ang mensahe giha 

tag. Kini gihatag pinaagi sa pagpadayag sa Espiritu Santo. Ang paghubad pinaagi sa katingba 

nan sa mensahe, dili pulong sa pulong nga paghubad. Tungod niini, ang hubad lahi ra gikan 

sa mensahe sa mga sinultihan sa gitas-on o sa estruktura. 

 

Ang  katuyoan niini nga gasa mao ang paghatag ug kahulogan sa mensahe nga gihatag pina 

agi sa usa nga adunay gasa sa sinultihan: 

 

 Kong adunay tawo nga magasulti sa sinultihan, himoa kini sa tinagurha, kon sa 

 labing daghan sa tinagutlo, ug kana sa banusbanus; apan usa ang maghubad.    

 (I Mga Taga Corinto 14:27) 

 

Ang gasa sa paghubad kauban sa paggamit sa mga gasa sa mga pinulongan. Sa diha nga ang 

mensahe sa mga pinulongan hubaron ang simbahan mapanalanginan pinaagi niini: 

 

 Karon buot ko unta nga kamong tanan managsulti sa mga sinultihan,  apan labi 

 pa gayud kon kamo managpanagna; ug labi pang dako siya nga nagapanagna 

 kay sa nagasulti uban sa mga sinultihan, gawas kon siya nagahubad aron ang 

 iglesia makadawat ug pagpalig-on. (I Mga Taga Corinto 14: 5) 

 

Ang usa ka tawo nga adunay gasa sa mga pinulongan mohilum diha sa simbahan kon walay 

usa nga anaa nga adunay gasa sa paghubad: 

 

 Apan kong walay maghuhubad, humilum siya sa iglesia; ug siya magsulti sa 

 iyang kaugalingon ug sa Dios. (I Mga Taga Corinto 14:28) 
 

Ang usa ka tawo nga adunay gasa sa mga pinulongan kinahanglan nga mag-ampo alang sa 

gasa sa paghubad: 

 

 Busa pasagdi nga ang nagasulti sa usa ka sinultihan mag-ampo aron siya 

 makahubad. (I Mga Taga Corinto 14:13) 

 

ALANG SA DUGANG PAGTUON: 

 

-Tun-i ang I Mga Taga Corinto 14 alang sa dugang nga mga sumbanan sa paggamit sa gasa 

  sa paghubad sa mga pinulongan. 
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-Unsay resulta sa diha nga ang mga pinulongan hubaron? Tan-awa ang I Corinto 14: 5 

 

-Unsa ang mahitabo kon walay maghuhubad nga mitambong? Tan-awa ang I Mga Taga 

Corinto 14:28. 

 

-Kinsay mohubad sa mga pinulongan? Tan-awa ang I Mga Taga Corinto 14:13 ug 27. 

 

-Sa unsa nga panahon nga ang gasa sa mga pinulongan wala magkinahanglan ug paghubad?   

 Tan-awa sa Mga Buhat 2: 4-8; 10: 44-48; 19: 6. 

 

ANG SULONDAN SA EPEKTIBONG MINISTERYO 

 

Kini nga kapitulo nagtapos sa pagtuon sa nagkalain-laing espirituhanon nga mga gasa. Ang 

mga dibisyon nga gihimo alang sa mga katuyoan sa pagtuon mao: 

 

 -Espesyal nga mga gasa   -Pagsulti nga mga gasa 

 -Pag-alagad nga mga gasa   -Ilhanan nga mga gasa 

 

Ang mosunod nga tsart nagpakita kon sa unsang paagi nga ang matag usa niini nga mga 

dibisyon mohaum diha sa simbahan sa pagporma sa usa ka panig-ingnan sa epektibo nga 

ministeryo: 
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ESPESYAL NGA MGA GASA 

 

Mga Apostoles 

Mga Manalagna 

Mga Ebanghelista           SA PAGSANGKAP SA MGA KATAWHAN SA DIOS 

Mga Pastor 

Mga magtutudlo 

 

 

 

 

        PAGSULTI NGA MGA  GASA 
  

        Panagna 

        Pagtudlo 

SA PAGPASABOT SA KAMATUORAN SA DIOS Pagtambag 

        Pulong sa Kaalam 

        Pulong sa Kahibalo 

 

 

 

 

PAG-ALAGAD NGA MGA GASA 

 

Pag-alagad 

Mga Pagtabang 

Pagpangulo 

Pagdumala 

Paghatag   SA PAGPALIHOK SA BULUHATON SA DIOS 

Pagpakitag Kalooy 

Pag-ila sa mga Espiritu 

Pagtoo 

Pagkamaabiabihon 

 

 

 

 

        ILHANAN NGA MGA GASA 

 

        Mga pinulongan 

SA PAGTUKOD SA AWTORIDADA SA DIOS  Paghubad 

        Mga Milagro 

        Mga pagpang-ayo 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Unsa ang upat ka mga ilhanan nga mga gasa? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Sumala sa Juan 20: 30-31, unsa ang duha ka mga katuyoan sa gasa sa mga milagro? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. Tan-awa ang ilhanan nga gasa sa unang listahan. Basaha ang kahulogan sa ikaduhang 

listahan. Isulat ang numero sa mga kahulogan nga naghulagway sa gasa sa blangko 

nga gihatag. 

 

 

 Unang Listahan   Ikaduhang Listahan  
 

 _____Pagpang-ayo  1. Gamhanan nga mga buhat latas sa posibilidad nga 

                     nagakahitabo sa natural nga paagi. 

 

 _____Mga pinulongan 2. Ang Diosnong gahum nga nagpasig-uli sa panglawas 

          gawas sa paggamit sa natural nga mga paagi. 

 

 _____Paghubad   3. Nagasulti sa pinulongan nga wala masabti sa  

          mamumulong. 

 

 _____Mga milagro  4. Pagpasabot sa pinulongan aron masabtan ang mga 

          mensahe sa usa nga nagasulti sa mga sinultihan. 

 

 

 

 

 

 

 

144 



 

5. Basaha ang mga pahayag sa ubos. Kon ang pahayag TINUOD, isulat ang T sa blang 

ko diha sa atubangan niini. Kon ang pahayag SAYOP, isulat ang F sa blangko diha sa 

atubangan niini. 

 

a ._____ Ang pagsulti sa mga sinultihan sa pagbautismo sa Espiritu Santo maoy sama 

               nga butang sa gasa sa mga pinulongan. 

 

 b ._____ Ang tawo nga adunay gasa sa mga pinulongan kinahanglan maghilom sa 

     simbahan kon walay maghuhubad nga mitambong. 

 

 c ._____ Ang tawo nga adunay gasa sa mga pinulongan dili angay mohubad sa iyang 

                kaugalingon nga mensahe. 

 

 d ._____ Ang tawo nga adunay gasa sa mga pinulongan dili gayud makapugong niini 

     nga gasa. 

 

 e ._____ Mas importante nga mosulti sa pinulongan nga masabtan sa mga mamimi 

     naw  sa simbahan kay sa pagsulti sa gasa sa mga pinulongan nga walay  

       mohubad. 

 

 f ._____ Pipila ka mga tawo makahubad sa sama nga mensahe sa samang panahon. 

 

 g ._____ Kon ang tawo adunay mga gasa sa pagpang-ayo, ang tanan nga iyang mga 

     giministeryohan mangaayo. 

 

 h ._____Ang tawo  lamang nga adunay mga gasa sa pagpang-ayo ang moampo alang 

    sa mga masakiton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ang mga sugyot alang sa dugang nga pagtuon sa matag usa sa upat ka ilhanan nga mga gasa 

gihatag sa matag paghisgot sa mga gasa. Kini gibuhat sa pagtugot kaninyo sa paghingpit sa 

inyong pagtuon sa matag ilhanan nga mga gasa sa dili pa mopadayon sa sunod. Ang katapu 

san nga sugyot mao nga makat-on kon sa unsang paagi nga ang tanan nga mga gasa sa Espi 

ritu Santo makita diha sa ministeryo ni Kristo Jesus. Ang mosunod nga latid motabang kanin 

yo niini tungod kay kini nagtala ug mga pakisayran nga nagpamatuod sa espirituhanon nga 

mga gasa nga makita sa iyang pangalagad. 

 

Sa pagtapos ninyo niini nga pagtuon basaha ang mga libro sa Mateo, Marcos, Lucas, ug 

Juan. Ipalapad kini nga latid pinaagi sa paglista sa ubang mga pakisayran nga nagpamatuod 

sa kalihokan sa mga gasa diha sa ministeryo ni Jesu-Kristo. 

 

MGA GASA SA BALAANG ESPIRITU DIHA SA KINABUHI NI JESUS 

 

 -Mga milagro:    Buhat 2:22 

 -Pagpang-ayo:    Buhat 10:38 

 -Pulong sa Kaalam:   I Mga Taga Corinto 1: 24,30 

 -Pulong sa Kahibalo:   Juan 1: 45-50; 4:18; 11:14 

 -Pag-ila sa mga Espiritu:  Juan 1: 45-50 6:61 

 -Panagna / Manalagna:  Mateo 24 

 -Pagtudlo / Magtutudlo:  Mateo 4:23; 9:35; 26:55; Marcos 6: 6; 14:49; 

      Lucas 5:17; 13: 10,22; 21:37 

 -Pagtambag:    Lucas 3:18 

 -Kalooy [Mahigugmaong kalolot]: Mateo 20: 30-34 

 -Apostoles:    Hebreohanon 3: 1 

 -Ebangelista:    Juan 10:16 

 -Pastor:    Juan 10:11 

 -Pagpangulo:    Juan 13: 15-16; Marcos 10: 42-45 

 -Pagdumala:    Lucas 10: 1-17 

 -Pagtoo:    Lucas 8: 49-56 

 -Paghatag:    Juan 10:11 

 -Mga pagtabang:   Juan 17: 6-10 

 -Pag-alagad:    Juan 13: 4-16; Marcos 10: 42-45 

 -Pagkamaabiabihon:   Juan 21: 9-13 [Walay balay apan adunay   

      pagkamaabiabihon]. 

 

-Mga pinulongan ug Paghubad: Adunay duha lamang ka espirituhanon nga mga gasa nga  

 wala makita diha sa kinabuhi ni Jesus. Kini dili na gikinahanglan tungod kay siya mao ang  

 Pulong sa Dios mismo. Walay panginahanglan sa gasa sa mga pinulongan ug paghubad sa  

 pagdala sa mensahe gikan sa Dios pinaagi kaniya ngadto sa tawo. 
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KAPITULO 10 
 

PAGDISKOBRE  SA INYONG ESPIRITUHANONG GASA 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

     •    Pagpasabot ngano nga importante alang sa magtotoo ang pagdiskobre sa iyang  espiritu 

           hanong gasa. 

     •    Pagpasabot kon unsaon sa magtotoo pagdiskobre ang iyang espirituhanong gasa. 

     •    Pagkaplag sa inyong kaugalingon nga espirituhanong gasa. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Tungod niini, ako magapahinumdum kanimo nga imong pasigaon ang gasa sa 

 Dios, nga anaa kanimo, pinaagi sa pagpandong sa akong mga kamot.  

 (II Timoteo 1: 6) 

 

PASIUNA 

 

Sa miaging mga kapitulo inyong nakat-onan nga ang matag usa ka magtotoo adunay labing 

menos usa ka espirituhanong gasa. Kini nga kapitulo nagpatin-aw kon unsaon sa pagdiskobre 

ug pagsugod sa paggamit sa inyong espirituhanon nga gasa. 

 

ANG KAMAHINUNGDANON SA PAGKADISKOBRE 

 

Importante nga madiskobre ang inyong espirituhanong gasa aron sa: 

 

 PAGTUMAN SA ESPIRITUHANONG MGA KATUYOAN UG MGA TUMONG: 

 

Inyong hinumduman ang mga katuyoan ug mga tumong sa mga gasa sa Espiritu Santo nga 

gihatag sa Efeso 4: 12-15: 

 

Mga Katuyoan: 

 

 -Paghingpit sa mga balaan 

 -Pagpausbaw sa buhat sa pangalagad 

 -Paglig-on sa lawas ni Kristo, ang Simbahan 

 

Mga Tumong: 

 

 -Kita mahiusa sa pagtoo. 

 -Kita makaugmad sa atong kahibalo ni Kristo. 

 -Kita maugmad diha sa kahingpitan, uban kang Kristo ingon nga atong modelo. 

 -Kita malig-on, dili malingla sa bakak nga mga doktrina. 

 -Kita mohamtong sa espirituwal diha kang Kristo. 
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Kon kini nga mga katuyoan ug mga tumong tumanon sa simbahn nan kinahanglan nga ang 

matag magtotoo modiskobre ug mogamit sa iyang espirituhanon nga gasa. 

 

PAGPAHIGAYON UG ESPIRITUHANONG PAKIGGUBAT: 

 

Ang mga gasa sa Espiritu Santo gihatag usab ngadto sa simbahan ingon nga mga hinagiban 

sa espirituhanon nga pakiggubat aron makasukol sa espirituhanong mga pwersa ni Satanas: 

 

 Kay ang atong pakigdumog dili batok sa unod ug dugo, kondili batok sa mga 

 punoan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga magbubu-ot sa kangitngit 

 niini nga kalibutan, batok sa espirituhanon nga pagkadautan sa langitnon nga 

 mga dapit. (Efeso 6:12) 

 

Importante nga madiskobre ug magamit ang inyong espirituhanon nga gasa aron epektibo nga 

makig-away sa inyong espirituhanon nga kaaway, si Satanas. 

 

PAGLIKAY SA PAG-ABUSO: 

 

Sa miaging mga kapitulo inyong nakat-onan nga adunay tulo ka mga paagi nga ang espirituha 

non nga mga gasa maabuso: 

 

 1.   Sa dili paggamit niadtong mga gasa nga gihatag kaninyo. 

 2.   Pagsulay sa paggamit sa mga gasa nga wala gihatag kaninyo. 

 3.   Sa dili paggamit sa mga gasa sa hustong paagi. 

 

Importante nga madiskobre ang inyong espirituhanong gasa aron sa paglikay niini nga mga 

pag-abuso. 

 

PAGLIKAY SA KAPAKYASAN: 

 

Daghang bag-ong mga magtotoo sagad modasdas sa ministeryo nga wala mahibalo sa ilang 

espirituhanon nga mga gasa, nakasinati sa kapakyasan ug kapildihan samtang naningkamot 

sila sa pagtrabaho alang sa Ginoo. Kamo, usab, mapakyas kon kamo dili makadiskobre sa 

inyong kaugalingon nga espirituhanong gasa. Kamo dili epektibo kon kamo mosulay sa pag-

alagad sa mga posisyon nga wala gihatag sa Dios kaninyo ingon nga usa ka gasa sa pag-

alagad. 

 

Kamo magkapuliki sa ministeryo, apan kamo walay natuman nga bisan unsa nga butang 

alang sa Gingharian sa Dios. Pananglitan, ang tawo naningkamot sa pagsundog sa gasa sa  

usa ka dakong ebanghelista nga si Billy Graham. Siya nagwali sama kang Rev. Graham apan 

walay usa nga mitubag sa iyang mga mensahe. Siya napakyas sa ministeryo hangtud nga siya 

makadiskobre nga ang iyang espirituhanong gasa dili sa pag-ebanghelyo. Ang iyang gasa 

mao ang pagtudlo. Sa diha nga siya misugod sa paggamit sa iyang kaugalingong gasa sa 

pagtudlo siya makakita ug dagko nga mga resulta sa iyang ministeryo. 
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Ang pagdiskobre sa inyong espirituhanon nga gasa dili lamang magabantay kaninyo gikan  

sa pagkapakyas sa inyong kaugalingon, kini usab magbantay kaninyo gikan sa pagpakyas sa 

ubang mga Kristohanon. Pananglitan, kamo makasabot kon ang inyong pastor maayo nga 

magtutudlo apan dili maayo sa pagdumala. Kamo makaila nga siya adunay gasa sa pagtudlo 

apan walay gasa sa pagdumala. Inay nga sawayon, siya nagkinahanglan sa tabang sa usa ka 

tawo nga aduna niini nga gasa aron ang simbahan maglihok sa mas epektibo. 

 

PAGDAWAT SA  INYONG RESPONSIBILDAD: 

 

Importante ang pagdiskobre sa inyong espirituhanong gasa tungod kay kamo adunay responsi 

bilidad sa "pagpalihok" ug paggamit niini. Si Apostol Pablo misulat kang Timoteo: 

 

 Ayaw pasagdi ang hiyas nga anaa kanimo ... (1 Timoteo 4:14) 

 

 Tungod niini, ako magapahinumdum kanimo nga imong pasigaon ang gasa sa 

 Dios, nga anaa kanimo, pinaagi sa pagpandong sa akong mga  kamot.  

 (II Timoteo 1: 6) 

 

Kamo kinahanglan gayud nga modiskobre sa inyong espirituhanong gasa aron sa pagtuman 

sa inyong responsibilidad sa pagpalambo niini. Kamo kinahanglan mahibalo sa inyong gasa 

aron makapahimutang ug mga prayoridad nga motugot kaninyo sa paggamit niini nga mabu 

ngahon. 

PAGDISKOBRE SA INYONG ESPIRITUHANONG GASA 

 

Ang mosunod nga mga sumbanan makatabang kaninyo sa pagdiskobre sa inyong espirituha 

nong gasa o mga gasa: 

 

UNANG LAKANG – Matawo Pag-usab: 

 

Kamo kinahanglan gayud nga matawo pag-usab. Ang espirituhanon nga mga gasa moabot 

pinaagi sa bag-o nga pagkatawo sama sa natural nga talento nga moabot pinaagi sa natural 

nga pisikal nga pagkatawo. Kon kamo wala gayud natawo sa natural nga kalibutan, kamo  

dili makabaton sa natural nga mga talento. Kon kamo wala matawo pag-usab diha sa espiritu 

hanon nga kalibutan nga kamo dili mahatagan sa espirituhanon nga mga gasa: 

 

 Paghinulsol, ug magpabautismo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesu-Kristo 

 alang sa kapasayloan sa mga sala, ug kamo makadawat sa gasa sa Espiritu 

 Santo.  (Buhat 2:38) 

 

IKADUHANG LAKANG - Dawata Ang Bautismo Sa Balaan Nga Espiritu: 

 

Ang mga sumbanan kon unsaon sa pagdawat sa bautismo sa Espiritu Santo gihatag sa 

Kapitulo Kuatro niini manwal. 

 

IKATULONG LAKANG - Hibaloi Ang Espirituhanong Mga Gasa: 

 

Kon kamo wala masayud kon unsa nga espirituhanong gasa ang anaa, dili kamo makahimo sa 

pag-ila sa usa (daghan) nga gihatag sa Dios kaninyo. 
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Ang mga leksyon nga inyong gitun-an niini nga kurso nagsangkap kaninyo sa pag-ila sa nag 

kalain-laing mga gasa nga anaa sa mga magtotoo. 

 

IKAUPAT NGA LAKANG - Matikdi Ang Mga Modelo Sa Mga Gasa: 

 

Samtang kamo naghunahuna kon unsa nga mga gasa ang anaa kaninyo, makatabang ang pag 

paniid sa hamtong nga mga modelo sa nagkalain-laing mga gasa. Ang "hamtong nga modelo" 

sa espirituhanon nga gasa mao ang usa ka magtotoo nga adunay epektibong paggamit sa gasa 

sa hataas nga yugto sa panahon. 

 

Pananglitan, pakigsulti sa usa ka tawo nga may gasa sa pagtudlo. Pangutan-a sila kon giunsa 

nila pagkasayud nga sila adunay gasa, giunsa nila pagsugod sa paggamit niini, ug mga paagi 

nga sila nagapadayon sa pag-ugmad sa ilang gasa. Buhata ang mao usab alang sa ubang mga 

gasa. Ang pagkat-on kon giunsa sa uban sa pagkadiskobre sa ilang mga gasa ug ang pagpa 

niid sa hamtong nga mga modelo sa mga gasa sa aksyon makatabang kaninyo sa pag-ila sa 

inyong kaugalingon nga gasa. 

 

IKALIMANG LAKANG - Pangitaa Ang Espirituhanong Gasa: 

 

Tinguhaa ang usa ka gasa ug pagpuasa ug pag-ampo alang niini. Ang Biblia nagsulti kanato 

sa pagpangita sa espirituhanon nga mga gasa: 

 

 Apan paninguhaa  [tinguha, pangitaa] pag-ayo ang labing maayo nga mga 

 gasa ... (I Mga Taga Corinto 12:31) 

 

Ang matag usa kanato adunay labing menos usa ka gasa, apan kini nga bersikulo nagpasabot 

nga kita usab makapangita sa usa ka gasa nga wala nato gipanag-iya karon. 

 

IKAUNOM NGA LAKANG - Pagpandong Sa Mga Kamot: 
 

Tugoti ang inyong espirituhanon nga lider sa pagpandong sa iyang mga kamot sa ibabaw 

ninyo, ug pag-ampo sa Dios sa pagpadayag sa inyong espirituhanon nga gasa: 

 

 Ayaw pasagdi ang hiyas nga anaa kanimo, nga gihatag kanimo pinaagi sa tagna, 

 uban sa pagpandong sa mga kamot sa presbiterio. (1 Timoteo 4:14) 

 

Hinumdumi: Ingon nga resulta sa una hangtud sa ikaunom nga lakang, ang Dios mopadayag 

sa inyong espirituhanon nga gasa. Kon kini dili mahitabo, padayon sa mosunod nga mga 

lakang. 

 

IKAPITONG LAKANG - Susiha Ang Inyong Espirituhanon Nga Interes: 

 

Ang mga dapit diin inyong nakita ang dakong kalipay sa pag-alagad sa Dios kasagaran mao 

iyang gigasa kaninyo. Sama sa gasa nga inyong nadawat sa natural nga kalibutan nga nagdala 

ug hingpit nga kalipay, ingon man usab niana ang espirituhanon nga mga gasa. Kamo kina 

hanglan adunay "Gugma" o "Kabug-aton" [dakong interes o tinguha] alang sa pipila ka mga 

ministeryo aron sa pag-alagad sa Dios nga epektibo. 
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Pananglitan, ang tawo nga adunay gasa sa pagdumala mogamit niini sa pag-organisar ug sa 

pagpangulo sa bisan unsa.  Siya nakapangalagad sa simbahan, Kristohanong eskwelahan, 

sentro sa rehabilitasyon sa druga, ug uban pa.  Apan kinahanglan siya adunay kabug-aton o 

gugma sa ministeryo diin iyang gigamit ang iyang gasa. Kon siya walay interes sa  Kristoha 

nong eskwelahan, siya dili magdugay bisan tuod siya adunay gasa sa pagdumala. 

 

Tubaga ang mosunod nga mga pangutana aron sa pagtabang sa pagtino sa inyong espirituha 

non nga interes o kabug-aton: 

 

1. Unsa nga matang o pundok sa mga tawo nga kamo mobati nga labing madani? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 (Kon kamo gitawag ngadto sa partikular nga grupo sa mga tawo, ang inyong espiritu 

 hanon nga gasa may kalabutan sa ilang mga panginahanglan. Pananglitan, kon inyong 

 gibati nga kamo adunay tawag sa mga bata ug gusto nga makakita kanila nga makat-

 on bahin sa Dios, kamo tingali adunay gasa sa pagtudlo). 

 

2. Unsa nga mga dapit sa panginahanglan nga hinungdan sa kusog nga emosyonal nga 

pagkahingawa diha kaninyo? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 (Sa diha nga kamo gitawag sa Dios aron tagbuon ang piho nga panginahanglan, 

 kasagaran kamo mobati sa kusog nga emosyonal nga kahingawa sa sulod). 

 

3. Kon kamo dili mapakyas, unsa ang buot ninyo nga buhaton alang sa Ginoo? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 (Ang Dios nagpasidungog sa personal nga mga tinguha). 

 

4. Kompletoha kini nga hugpong sa mga pulong: "Ako adunay nagatubo nga dili mopa 

hulay nga konbiksyon gikan sa sulod nga ako kinahanglan moapil sa ... " 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 (Ang maong konbiksyon kasgaaran ang Dios nagasulti ngadto sa inyong espiritu  

 mahitungod sa dapit diin gusto niya nga kamo moalagad). 

 

5. Ako segurado nga ang Dios nagtawag kanako sa piho nga dapit sa ministeryo. Kini 

mao ang ... 

 _____________________________________________________________________ 

 

 (Kon kamo nasayud sa piho nga dapit sa ministeryo nga gitawgan sa Dios kaninyo, 

 mas sayon ang pagtino sa inyong espirituhanon nga gasa. Ang Dios sa kanunay nagha 

 tag sa gikinahanglan nga mga gasa aron makahimo kamo sa pagtuman sa tawag.  
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 Ang "Alang sa Dugang Pagtuon" nga seksyon niini nga leksyon motabang kaninyo 

 sa pag-ila sa inyong espirituhanon nga pagtawag). 

 

6. Unsa nga mga gasa nga nagdala kaninyo sa labing hingpit nga kalipay sa paghunahu 

na mahitungod kanila o sa paggamit kanila? (Pananglitan, kamo ba malingaw sa pag 

tudlo? Kamo ba makatagamtam sa pagkamaabiabihon kon may mga tawo sa inyong 

panimalay? Kamo ba sa kanunay gitandog sa paghatag ug dako nga kantidad sa salapi 

ngadto sa buluhaton sa Dios?) 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

IKAWALONG LAKANG  - Pag-analisar  Sa Kristohanong Lider: 

 

Pagbaton ug Kristohanong lider nga moanalisar sa inyong espirituhanon nga mga abilidad. 

Ipangutana ang mosunod nga mga pangutana ug irekord ang mga tubag: 

 

1. Sa unsa nga mga dapit sa Kristohanong pag-alagad naobserbahan mo ako nga 

epektibo? 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Basi niini nga obserbasyon sa akong pagka-epektibo, unsa nga espirituhanong gasa 

ang imong gitoohan nga aduna ako?  

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

IKASIYAM NGA LAKANG - Analisaha Ang Imong Nangaging Kristohanong  

         Pangalagad: 

 

Susiha ang imong nangagi nga ministeryo. Tubaga kining mga pangutanaha: 

 

1. Sa unsa nga mga dapit sa Kristohanong pag-alagad ang imong gialagaran sa nangagi? 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Hain niini nga ikaw epektibo? 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Hain niini nga ikaw nakasinati sa dakong kalipay sa pag-alagad? 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. Hain niini nga ang imong espirituhanong pangulo ug / o ang  uban nakamatikod sa 

imong pagka-epektibo? 

 

 _____________________________________________________________________ 
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IKANAPULO NGA LAKANG - Kompletoha Ang Espirituhanong Gasa Nga Mga  

             Pangutana: 

 

Ang kataposang bahin sa leksyon naglakip sa duha ka espirituhnaong gasa nga mga panguta 

na. Ang imong mga tubag niini nga mga pangutana makatabang kaninyo sa pag-ila sa espiri 

tuhanong mga gasa nga ikaw tingali aduna. 

 

IKAONSE NGA LAKANG - Ilha Ang Mga Gasa Nga Imong Gihunahunaa Nga Ikaw 

      Tingali Aduna: 

 

Ilha ang mga gasa nga imong gihunahuna nga aduna ka basi sa: 

 

1. Ang kahibalo sa mga gasa nga imong naangkon pinaagi sa pagtuon. 

2. Unsay gipadayag sa Dios kanimo pinaagi sa pag-ampo. 

3. Unsay imong naanalisar sa imong kaugalingon. 

4. Unsay naobserbahan sa nag-unang Kristohanong lider sa imong kinabuhi. 

5. Pag-analisa sa imong pagka-epektibo sa mga lugar sa ministeryo nga kaniadto ikaw 

nag-alagad. 

6. Pagkompleto sa Espirituhanong mga Gasa nga mga Pangutana. 

 

Ang listahan sa mga gasa nga gihatag sa "Ikadose nga Lakang" nga mosunod. Isulat ang  x sa 

(mga) gasa  nga imong gitoohan nga aduna ka. 

 

IKADOSE NGA LAKANG - Ilha Ang Espirituhanong Mga Panginahanglan: 

 

Analisaha ang espirituhanong mga panginahanglan sa inyong mga kasilinganan, komunidad, 

ug simbahan. Ribyuha kini nga listahan sa mga panginahanglan: 

 

Pagbisita: Masakiton, bag-ong nanambong sa simbahan, mga sakop sa simbahan, ospital, 

mga babayeng balo, mga bilanggoan, namatyan, balay sa mga tigulang. 

 

Pag-ebanghelyo: Binalaybalay nga pag-ebanghelyo, mga serbisyo sa pag-ebanghelyo, 

krusada, gawas nga pagserbisyo. 

 

Pagbisita Pag-usab Nga Ministeryo: Sa bag-o nga mga kinabig. 

 

Pagtambag: Kinatibuk-ang pagtambag o sa piho nga mga grupo; sa telepono nga pagtambag. 

 

Buhatan/ Suporta Sa Pagpangdumala : pagtayp, pagdibuho [art], paghapnig, pagtigom, 

pagkopya sa mga materyales, pagpakoreyo, pagtubag sa mga telepono, mga rekord. 

 

Pagkamaabiabihon: Pagluto ug mga pagkaon ug pagpasaka alang sa mga nanginahanglan o 

sa nga nagabisita nga mga ministro, mga ebanghelista, mga Kristohanon. 

 

Ministeryo Sa Kabus: Paghatag ug pagkaon, sinina, kapuy-an. 

 

Pagmintinar Sa Bilding sa Simbahan : Pagpanghardin, pagpintura, pagpamanday, pag-ayo 

sa mga elektrisidad, pag-ayo sa mga hugasan, pagpanglimpyo. 
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Musika: Grupo sa mga mang-aawit, mga instrumento, lider sa mang-aawit, espesyal nga mga 

grupo sa musika, solowista, pagsulat ug mga musika. 

 

Relihiyosong Mga Produksyon sa Drama Pagsulat o sa paghimog Kristohanong mga 

drama. 

 

Panalapi: Paglikom ug mga panalapi, pag-ihap, pinansyal nga pagplano alang sa mga 

ministeryo. 

 

Pagsulat: Kristohanon nga mga libro, mga sulat-balita, gagmayng basahon, balita ug mga 

artikulo sa magasin, pamalak. 

 

Multi-media: Audio ug video teyps, radyo, telebisyon, satellite. 

Ministeryo Sa Espesyal Nga Mga Grupo: Bungol, buta, masakiton sa pangisip, adik sa 

pampatulog, alkoholiko, migranteng trabahador, mga gang, wala makasal nga mga inahan, 

mga homoseksuwal, mga Judio, minoriya nga mga grupo, mga babaye, mga lalaki, mga 

pamilya, mga magtiayon, giabuso nga mga bata, mga nilayas, miundang sa pag-eskwela,  

dili edukado, mga binilanggo, kasundalohan, mga bata, mga batan-on, mga tigulang. 

 

Mga Buhatan Sa Simbahan: Anciano, diakono / diakonesa, magtutudlo sa Sunday school, 

tig-abi-abi, mga komite sama sa bilding, panalapi, ug uban pa. 

 

Paghubad: Biblia ug sa Kristohanong mga literatura. 

Kristohanong Edukasyon: Sunday school, Vacation Bible School,  Christian Preschool, 

Elementarya, High School, kolehiyo; pagbansay alang sa mga layko nga nagagamit sa Harves 

time International Institute nga mga kurso, sa balay nga pagtuon sa Biblia 

. 

Misyonaryo / Pagtanum  Ug Simbahan: Sa wala pa nawalihi nga katawhan diha sa inyong 

rehiyon / nasud. 

 

Literatura: Kristohanong librarya, Baliyaaanan ug mga libro, pagpang-apo-apod ug Biblia 

ug Kristohanong mga literatura. 

 

Mga Kampo Ug Mga Pagpamalandong: 

 

Karon, tubaga kini nga mga pangutana: 

 

1. Unsa nga mga panginahanglan ang wala matagbo diha sa inyong kasilinganan? 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Unsa nga mga panginahanglan ang wala matagbo diha sa inyong komunidad? 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Unsa nga mga panginahanglan ang wala matagbo diha sa inyong simbahan? 

 

 _____________________________________________________________________ 
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IKATRESE NGA LAKANG – Punoi  Ang Espirituhanong Panginahanglan: 

 

Ang pagtuki nga inyong nahuman walay kapuslanan gawas kon inyong ipadapat kini sa 

inyong kinabuhi ug ministeryo. Ang "pagpadapat" sa usa ka butang nagpasabot sa paggamit 

niini sa epektibo, sa tinuod lang, pagbuhat niini. 

 

Itandi ang listahan sa espirituhanong mga panginahanglan nga imong gihimo sa "Ikadose nga 

Lakang" sa listahan sa mga gasa nga imong gitoohan nga gihatag sa Dios kanimo. Ilha ang 

espirituhanong panginahanglan nga katumbas sa gasa nga imong gitohan nga aduna ka, unya 

paghimo ug pasalig sa pagpuno niini nga panginahanglan. Pananglitan, kon adunay  pangina 

hanglan alang sa mga magtutudlo diha sa imong simbahan ug ikaw nagtoo nga ikaw adunay 

gasa sa pagtudlo, boluntaryo sa pagtagbo niini nga panginahanglan. Gamita ang porma nga 

gihatag sa sunod nga panid: 

 

Pagtumbas sa Espirituhanon nga mga Gasa sa mga Panginahanglan 

 

Ako nagtoo nga ako adunay  Panginahanglan nga kini nga Gasa Makatagbo Sa akong 

espirituhanong gasa (mga) 

Markahi sa ubos:    Kasilinganan  Komunidad  Simbahan 

 

___Apostol   __________________________________________________ 

___Manalagna   __________________________________________________ 

___Ebangelista  __________________________________________________ 

___Pastor   __________________________________________________ 

___Magtutudlo  __________________________________________________ 

___Panagna   __________________________________________________ 

___Pagtudlo   __________________________________________________ 

___Pagtambag   __________________________________________________ 

___Pulong sa Kaalam  __________________________________________________ 

___Pulong sa Kahibalo __________________________________________________ 

___Pag-alagad   __________________________________________________ 

 

Ako nagtoo nga ako adunay  Panginahanglan nga kini Gasa Makatagbo Sa akong 

espirituhanong gasa (mga) 

Markahi sa ubos:    Kasilinganan  Komunidad  Simbahan 

    

___Mga Pagtabang  __________________________________________________ 

___Pagpangulo  __________________________________________________ 

___Pagdumala   __________________________________________________ 

___Paghatag   __________________________________________________ 

___Pagpakitag kalooy  __________________________________________________ 

___Pag-ila sa mga Espiritu  __________________________________________________ 

___Pagtoo   __________________________________________________ 

___Pagkamaabiabihon __________________________________________________ 

___Mga pinulongan  __________________________________________________ 

___Paghubad   __________________________________________________ 

___Mga milagro  __________________________________________________ 

___Mga pag-ayo  __________________________________________________ 
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IKAKATORSE NGA LAKANG - Timbang-timbanga Ang Imong Ministeryo: 

 

Human sa pag-alagad sa hamubong panahon niini nga dapit uban sa imong gasa, timbang-

timbanga ang imong ministeryo. Ikaw nakadiskobre ug nagpakita sa hustong pagkatinug 

yanan sa imong espirituhanong gasa ... 

 

 -Sa dihang ikaw mabungaon sulod sa dapit diin ikaw nagserbisyo. Kini nagpasabot 

  nga ikaw nakakita ug positibo nga mga resulta sa imong ministeryo. 

 

 -Sa dihang ikaw matagbaw ... ikaw nalingaw sa imong ministeryo. Kon ikaw napak 

  yas, ikaw tingali wala nag-alagad sa dapit diin ikaw adunay gasa.  

 

 -Sa dihang ang mga ikasulti [komentaryo nga imong  nadawat gikan sa imong espiri 

  tuhanong mga lider] nagpakita nga ikaw epektibo diha sa posisyon diin ikaw nagser 

  bisyo. 

 

Kon ang ministeryo nga imong gipun-an wala mohaum sa imong espirituhanong mga kapabi 

lidad ug ikaw dili epektibo, ribyuha ang imong listahan sa posible nga mga gasa ug manguta 

na sa Dios aron ipakita kanimo ang laing dapit sa pag-alagad. 

 

Ayaw kaluya ... Hinumdumi ang tawo nga naghunahuna nga siya usa ka ebanghelista apan sa 

ulahi iyang nadiskobrehan nga siya usa ka magtutudlo! Importante nga masayud kon unsa 

nga mga gasa nga wala ka ingon man sa pagdiskobre sa gasa nga aduna ka. Kini mopugong 

kanimo sa pag-usik sa imong kinabuhi diha sa ministeryo diin dili ka mahimong epektibo. 

Pinaagi sa paghiusa sa pag-ampo ug niining praktikal nga mga lakang sa dili madugay ikaw 

makadiskobre sa espesyal nga dapit sa ministeryo sa Dios alang kanimo. Sa imong pagsugod 

sa pag-alagad, ikaw dali nga makadiskobre sa imong pagkatalentado. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Ilista ang lima ka mga rason nganong importante nga madiskobre ang inyong 

espirituhanong gasa. 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Ilista ang napulo ug upat ka mga lakang nga makatabang kaninyo sa pagdiskobre sa 

inyong espirituhanong gasa. 

 _______________________________  _______________________________ 

 _______________________________  _______________________________ 

 _______________________________  _______________________________ 

 _______________________________  _______________________________ 

 _______________________________  _______________________________ 

 _______________________________  _______________________________ 

 _______________________________  _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Ang Dios kanunay naghatag ug mga gasa nga gikinahanglan aron kamo makahimo sa 

pagtuman sa inyong espirituhanong pagtawag. Sa unsa nga paagi nga kamo makahiba 

lo nga kamo gitawag? Tun-i ang mosunod nga mga sulondan nga gipakita sa pagta 

wag ni Moises: 

 

 Ang Dios Naghatag Ug Direksyon: 

 

 Basaha ang Exodo 3: 1-4. Ang unang prinsipyo sa pag-ila sa tawag gikan sa Dios mao 

 ang pagsabot nga ang Dios naghimo sa inisyatibo. Siya adunay responsibilidad sa pag 

 pakigsulti kaninyo kon unsa ang iyang buot ninyong pagabuhaton.  

 

 Kamo dili kinahanglan magtuyoktuyok sa kapakyasan nga nagapaningkamot sa pagpa 

 ngita kon unsa ang gusto sa Dios nga inyong pagabuhaton. Kamo dili kinahanglan nga 

 mokuha sa opinyon sa inyong mga higala sa pagtan-aw kon unsa ang ilang hunahuna 

 nga inyong pagabuhaton. Kini maoy responsibilidad sa Dios nga sa tin-aw i-istorya 

 ang iyang pagtawag kaninyo. Ang inyong responsibilidad mao ang pagtuman niana 

 nga tawag sa higayon nga kini gihatag na. Ang matuod nga tawag gikan sa Dios dili 

 usa ka butang nga inyong desisyonan sa pagbuhat sa inyong kaugalingon o ang gihu 

 nahuna sa uban nga inyong kinahanglan buhaton. 

 

 Kamo Adunay Gibug-aton: 

 

 Daghang mga katuigan, si Moises adunay lawom nga gibug-aton diha sa iyang kasing 

 kasing alang sa iyang mga katawhan, ang Israel. Siya mibati niini nga bisan pa siya 

 mipatay sa usa ka Egiptohanon ug nga maoy hinungdan nga siya didto sa kaminga 

 wan (Exodo 2: 11-15). Sa diha nga kamo tawgon sa Dios ngadto sa usa ka piho nga 

 ministeryo, kamo mobati sa lawom nga gibug-aton, interes, kabalaka, ug kalooy sa 

 maong lugar. 

 

 Kamo Makadawat Sa Hinatag-sa-Dios Nga Plano: 

 

 Kabug-aton, interes, kabalaka, ug kalooy lamang dili igo sa pagtuman sa tawag sa 

 Dios. Dugang pa sa paghatag sa direksyon ug kabug-aton, ang Dios makig-istorya  

 sa plano aron kamo makatuman sa inyong tawag. 

 

 Kini ang hinungdang nganong daghang mga tawo napakyas. sila nakadawat sa tawag 

 ug sa ka bug-ton gikan sa Dios, apan sila nagdali sa pagsulay sa pagtuman niini nga 

 tawag nga wala nagahulat sa Dios nga mosulti sa iyang plano. 

 

 Ang Dios naghatag kang Moises sa plano. Siya ug si Aaron mopakita sa atubangan ni 

 Faraon ug makabaton sa pagpagawas sa mga anak sa Israel. Sila unya mogiya kanila 

 latas sa kamingawan ngadto sa yuta nga gisaad sa Dios kanila. Sa diha nga gihatag sa 

 Dios kaninyo ang tawag ug kabug-aton, paghulat hangtud nga kamo makadawat sa 

 iyang plano alang sa pagtuman sa inyong ministeryo. 
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 Kamo Mobati Nga Dili Takus: 

 

 Sa Exodo 3: 8, kamo dali makakita sa kakulangan nga gibati ni Moises. Siya miingon 

 "Kinsa ba ako, nga ako kinahanglan moadto kang Faraon, ug nga ako kinahanglan 

 modala sa mga anak sa Israel gawas sa Egipto? " 

 

 Sa diha nga kamo makadawat sa tinuod nga tawag gikan sa Dios, kamo kanunay mo

 bati nga dili takus. (Kon kamo mobati sa inyong kaugalingon nga igo sa buluhaton 

 ... pag-amping. Kini lagmit dili tinuod nga tawag gikan sa Dios!) Sa dihang ang Dios 

 nagtawag kaninyo, kamo mobati sa kahuyang, kakulang, ug panginahanglan. Kamo 

 dili mobati nga kwalipikado sa pagbuhat sa unsay iyang gitawag nga inyong pagabu 

 haton, ug kamo malumsan sa hagit. 

 

 Kamo anaa sa maayo nga mga kaubanan! Dagkong mga lalaki ug mga babaye sa Dios 

 sa tibook mga siglo mibati sa sama nga paagi. Apan kadtong mituman sa ilang tawag 

 bisan pa sa ilang mga kakulangon mitoo nga ang Dios igo. Ang Dios mitubag kang 

 Moises diha sa Exodo 3:12, nga nag-ingon. ".. sa pagkatinuod ako magauban kanimo. 

 "Ang Dios wala mangita niadtong mibati sa kaugalingong-katakus. Dili importante 

 kon kinsa kamo, apan kon kinsa ang Dios! 

 

2. Tun-i ang kinabuhi sa uban nga mga personalidad sa Biblia ug inyong madiskobrehan 

ang sama nga sulondan sa ilang tawag gikan sa Dios. Pananglitan, basaha ang mahitu 

ngod sa tawag ni Gideon diha sa Mga Maghuhukom 6 ug sa tawag ni Jeremias diha sa 

Jeremias l. 

 

3. Ang mosunod nga listahan motabang kaninyo sa pagkompleto sa praktikal nga mga 

lakang alang sa pagkaplag sa inyong espirituhanong gasa nga gihatag niini nga 

kapitulo: 

 

 Unang Lakang:  _____Ako natawo na pag-usab. 

 

 Ikaduhang Lakang:  _____Ako nakadawat sa bautismo sa Espiritu Santo. 

 

 Ikatulong Lakang:  _____Ako makahimo sa pag-ila sa nagkalain-laing  

                          espirituhanon nga mga gasa. 

 

 Ikaupat nga Lakang:  _____Ako nag-obserba sa hamtong nga mga modelo sa 

                mga gasa. 

 

 Ikalimang Lakang:  _____Ako nangita sa espirituhanong gasa pinaagi sa 

               pagpuasa ug pag-ampo. 

 

 Ikaunom nga Lakang:  _____Ako nagpapandong sa mga kamot sa akong espiri 

               tuhanon nga mga lider ug mihangyo sa Dios 

               nga ipadayag ang akong gasa (mga). 

 

 Ikapitong Lakang:  _____Ako mi-analisar sa akong espirituhanon nga mga 

               interes. 
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 Ikawalong Lakang:  _____Ako na-analisar na sa akong espirituhanon nga 

                pangulo. 

 

 Ikasiyam nga Lakang:  _____Ako nag-analisar sa akong nangagi nga  Kristoha 

                          nong pag-alagad. 

 

 Ikanapulo nga Lakang: _____Ako  nakahuman sa mga pangutana sa espirituha 

                nong mga gasa. 

 

 Ikaonse nga Lakang:  _____Ako miila sa espirituhanon nga mga gasa nga  

               akong gitoohan nga aduna ako. 

 

 Ikadose nga Lakang:  _____Ako miila sa espirituhanong mga panginahanglan  

               sa akong panimalay, komunidad, ug simbahan. 

 

 Ikatrese nga Lakang:   _____Ako mitumbas sa akong gasa sa panginahang 

                lan ug nagsugod sa pagpuno niini. 

 

 Ikakatorse nga Lakang:  _____Ako mitimbang-timbang sa akong ministeryo  

                niini nga dapit ug nakakaplag nga kini epektibo. 

 

MGA PANGUTANAN SA ESPIRITUHANONG GASA 

 

Adunay duha ka lain-laing mga pangutana. Ang usa alang sa Espesyal nga mga Gasa sa apos 

tol, manalagna, ebanghelista, pastor, ug magtutudlo. Ang laing usa alang sa nahibilin nga 

Espirituhanong mga Gasa. Kamo mokompleto sa matag pangutana pinaagi sa pagmarka sa 

bisan hain sa OO o DILI nga tubag sa matag pangutana. 

 

Ania ang usa ka Panig-ingnan: 

 

OO  DILI 

(X)     (   )  1.   Nagtoo ka ba nga ang Dios nagatawag kanimo ngadto sa usa ka 

                    dapit sa pagpangulo? 

 

 

ESPESYAL NGA MGA GASA 

 

MGA PANGUTANA SA ESPESYAL NGA MGA GASA: 

 

Kining partikular nga pagsulay sa "Espesyal nga Gasa" (apostol, manalagna, ebanghelista, 

pastor, ug magtutudlo) gidisenyo aron sa pagtabang kanimo sa pagtimbang-timbang kon ang 

imong mga tinguha ug mga sumbanan sa kinabuhi karon nagapadayag sa kwalipikasyon ug 

mga kinaiya sa mga gigasahan nga mga tawo. Samtang kini nga pagsulay mahimong maka 

tabang, dili kini mahimong isipon nga konklusibo. Kamo kinahanglan gayud nga motimbang-

timbang pag-ayo sa kinasulorang tawag sa Dios, ang padayon ug epektibo nga paggamit sa 

mga gasa, ug ang kumpirmasyon niana nga gasa sa ubang mga sakop sa lawas ni Kristo. 
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OO DILI 

 

(  ) (  ) 1. Nagatoo ka ba nga ang Dios nagatawag kanimo ngadto sa dapit sa  

         pagpangulo? 

(  ) (  ) 2.    Ikaw ba nagtinguha nga mahimong misyonaryo? 

(  ) (  )       3.    Nagtoo ka ba nga ang Dios naghatag kanimo sa abilidad nga mahi  

   mong mamumulong sa publiko? 

(  ) (  )       4.    Ikaw ba adunay dakong tinguha sa pagsangyaw ngadto sa mga dili- 

   magtotoo? 

(  ) (  )       5.    Ikaw ba malingaw nga mohatag ug panahon sa pagtuon sa Biblia? 

(  ) (  )       6.    Ikaw ba adunay kanunay nga tinguha nga bug-os nga pagministeryo sa 

         Pulong sa Dios? 

(  ) (  ) 7.    Ikaw ba nalingaw sa pagbalhin gikan sa usa ka dapit ngadto sa laing 

   dapit? 

(  ) (  ) 8.    Ikaw ba mibati nga makahimo sa pagsulti sa atubangan sa dagko nga 

   mga tigpaminaw? 

(  ) (  ) 9.   Ikaw ba nalingaw sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo sa mga dili-magto 

   too labaw pa kay sa pagtudlo ug pagbansay sa mga Kristohanon? 

(  ) (  ) 10. Gusto mo ba nga magtrabaho sa usa ka lokal nga simbahan kay sa  

   mobalhin ngadto sa laing dapit uban sa bag-ong mga oportunidad? 

(  ) (  ) 11. Mitoo ka ba nga ang nangagi sa imong kaminyoon ug pamilya usa ka 

         panig-ingnan alang sa uban nga mosunod? 

(  ) (  ) 12.  Ikaw ba mibati nga gigasahan sa pagpalambo sa mga lider sa simba 

   han? 

(  ) (  ) 13.  Kon ikaw makita sa kahimtang ug mga sitwasyon nga dili husto, ikaw 

   ba nagtinguha sa pagtul-id kanila? 

(  ) (  ) 14.  Ang pagsangyaw ba ngadto sa mga dili magtotoo sayon alang kanimo? 

(  ) (  ) 15.  Ikaw ba nalingaw sa mga relasyon uban sa mga tawo nga dili man  

   kaayo pamilyar? 

(  ) (  ) 16.  Ang ubang mga tawo nga nakaila kanimo naghulagway ba kanimo  

   ingon nga mapailubon nga matang sa tawo? 

(  ) (  ) 17.  Ikaw nagsugod na ba ug pangalagad alang sa Ginoo ug nakakita nga 

   kini mitubo ngadto sa punto nga ang uban gibansay sa pagbuhat sa  

   imong gibuhat? 

(  ) (  ) 18.  Ikaw ba nakamatikod sa espiritu sa kaisog nga buot mosulti sa Pulong 

         sa Dios ngadto sa mga tawo ug mga sitwasyon diin gikinahanglan?  

(  ) (  ) 19.  Ikaw ba nagsangyaw gikan sa usa ka tinguha kay sa gikan sa responsi

                         bilidad ug katungdanan? 

(  ) (  ) 20.  Ikaw ba gusto nga  nagatrabaho uban sa mga tawo, nga nagahisgot sa 

   ilang personal nga mga problema, mga kabug-aton, ug mga pangutana, 

   labaw pa kay sa pagtugot sa uban sa pagbuhat niini nga responsibili 

   dad? 

(  ) (  ) 21.  Ikaw ba makahulagway sa imong kaugalingon ingon usa ka disiplinado 

         kaayo nga tawo? 

(  ) (  ) 22.  Ikaw ba nasayonan sa pag-adto ug sa pagpuyo sa laing nasud o  

   kultura? 
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(  ) (  ) 23.  Ang ubang mga magtotoo ba mikomentaryo nga sa diha nga ikaw  

   mosulti sa Pulong sa Dios ngadto sa mga tawo nga ilang gibati ang 

   pagkakonbiktado? 

(  ) (  ) 24.  May bisan kinsa ba nga mipakigbahin kanimo nga ikaw daw gigasahan 

   sa pag-ebanghelyo? 

(  ) (  ) 25.  Ikaw ba nalingaw nga may regular nga ministeryo sa pagtudlo nga  

   naglakip sa mga magtotoo sa tanan nga lebel sa pagkahamtong? 

(  ) (  ) 26.  Ikaw ba makahulagway sa imong kaugalingon ingon nga usa ka tawo  

   nga maabiabihon, nga malingaw nga may mga tawo diha sa imong  

   panimalay? 

(  ) (  ) 27.  Ikaw ba nakakaplag niini nga medyo sayon ang paglahutay sa kalisda 

   nan sa taliwala sa lisud ug nagausab-usab nga mga kahimtang? 

(  ) (  ) 28.  Ikaw ba nakakaplag sa imong kaugalingon nga agresibo sa pagpakigba 

   hin sa Pulong sa Dios uban sa mga tawo nga nanginahanglan kay sa 

   nagahulat nga pangutan-on? 

(  ) (  ) 29.  Ikaw ba nakakaplag sa mas dako nga interes ug kabalaka sa pag-abot 

   sa mga dili-luwas alang kang Kristo kay sa pagtudlo ug pagbansay sa 

   mga magtotoo? 

(  ) (  ) 30.  Ikaw ba mibati ug kabug-aton sa pagbansay sa mga magtotoo kon un-

   saon paggamit sa ilang espirituhanon nga mga gasa ug pag-alagad sa 

   epektibo nga paagi alang sa Ginoo? 

(  ) (  )  31. Ikaw ba ang tawo nga makahimo sa pagpuyo ubos sa pinansyal nga 

   kapit-os ug limitado nga kita nga walay emosyonal nga kapit-os ug 

   tinguha nga mokita ug dugang pa nga salapi? 

(  ) (  ) 32. Ikaw ba karon gawasnon gikan sa pamilya ug pinansyal nga mga res 

   ponsibilidad nga tingali nagpugong kanimo sa pagbalhin ngadto sa  

   laing nasud o kultura? 

(  ) (  ) 33. Ikaw ba mas mikiling sa pagsulti sa publiko kay sa pribado nga panag- 

        istoryahanay? 

(  ) (  ) 34. Ikaw ba nakakaplag sa imong kaugalingon nga aktibong nagapangita 

   ug mga oportunidad sa pagsaksi alang kang Kristo? 

(  ) (  ) 35. Ikaw ba komportable sa paggahin sa taas nga mga oras sa pagtuon ug 

      panukiduki sa Biblia? 

(  ) (  ) 36. Ikaw ba Kristohanon na labaw pa kay sa tulo ka tuig? 

(  ) (  ) 37. Nagtoo ka ba nga ikaw makahimo sa pagdani sa mga tawo alang kang 

   Kristo ug sa pagbansay kanila nga mahimong pastor? 

(  ) (  ) 38. Ikaw ba may kasinatian na sa pagsangyaw sa Pulong sa Dios ngadto sa 

         mga grupo nga nanagkatigom sa tingub sa pagpatalinghug kanimo nga 

   nagsulti? 

(  ) (  ) 39. Ikaw ba nagsugod sa matag adlaw uban sa usa ka kahinam ug tinguha 

   sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo sa dili-magtotoo? 

(  ) (  ) 40. May bisan kinsa ba nga misulti kanimo nga ikaw mahimong maayo 

   nga pastor o magtutudlo? 

(  ) (  ) 41. Ikaw ba adunay responsibilidad sa pagdumala sa pamilya o sa usa ka 

       negosyo nga ang uban nga mga tawo moingon nga malampuson? 
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(  ) (  ) 42. Ikaw ba nakakaplag niini nga sayon sa pagpakigtagbo sa mga dumulo 

   ong, ug dali nga nagkasinatiay uban kanila? 

(  ) (  ) 43. Ikaw ba kanunay nga nabalaka mahitungod sa moral nga mga isyu sa 

   nagkalain-laing mga sitwasyon, nga nagatinguha sa pagsulti batok  

   niana nga sayop? 

(  ) (  ) 44. Ikaw ba adunay kanunay nga panag-istoryahanay uban sa mga dili- 

   magtotoo mahitungod sa buhat ug pagkatawo ni Jesu-Kristo? 

(  ) (  ) 45. Nagtoo ka ba nga gihatag sa Dios kanimo ang abilidad sa pagtrabaho 

   uban sa mga tawo ug sa ilang mga problema sa positibo ug mahigugma 

   ong paagi? 

(  ) (  ) 46. Ikaw ba kombinsido nga ang ubang mga magtotoo nagaingon nga ikaw 

         gigasahan nga lider alang sa simbahan? 

(  ) (  ) 47. Mas sayon ba alang kanimo ang pagbalik sa mga responsibilidad  

   ngadto sa uban nga nagpakita ug abilidad sa pagpangulo? 

(  ) (  ) 48. Ang uban ba naghulagway kanimo ingon nga epektibo nga mamumu 

   long sa publiko? 

(  ) (  ) 49. Ikaw ba makaingon nga ikaw adunay kabug-aton alang sa mga dili-

   magtotoo nga maluwas nga sagad kini nagkontrolar unsa ang imong 

   buhaton ug isulti? 

(  ) (  ) 50. Ikaw ba malipay nga adunay responsibilidad sa pag-atiman sa tanan 

   nga mga espirituhanong mga panginahanglan sa usa ka grupo sa mga 

   tawo? 

 

PAGPUNTOS SA ESPESYAL NGA MGA GASA: 

 

Sa diha nga ikaw makahuman na sa pangutana, kompletoha ang sunod nga pahina. Alang sa 

matag pangutana nga imong gimarkahan ug OO, paghimo ug timaan diha sa kahon sa numero 

niana nga pangutana. AYAW PAGHIMO ug bisan unsa nga mga timaan SA DILI NGA 

MGA TUBAG. Paghimo ug timaan alang lamang sa mga pangutana nga imong gitubagan ug 

OO nga tubag. 

 

Ania ang usa ka Panig-ingnan: Kini nga tawo nagmarka ug OO sa mga pangutana 1, 6, ug 

13, mao nga siya nagtimaan sa kahon niini nga mga numero sa tubag nga panid: 

 

KINATIBUK-ANG MGA KWALIPIKASYON: 

 

(Magamit sa tanang upat ka     MANALAGNA 

gigasahan nga mga tawo)      (Magwawali) 

 

(X) # 1       (  ) # 3 

(X) # 6       (  ) # 8 

(  ) # 11      (X) # 13 

 

Siya mitubag sa mga pangutana 11, 3, ug 8 sa DILI, mao nga siya wala mohimo sa bisan unsa 

nga mga timaan niini nga mga numero sa tubag nga panid. Karon, irekord ang imong kaugali 

ngong mga puntos: 
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KINATIBUK-ANG MGA  

KWALIPIKASYON: 

(Magamit sa tanang upat ka     MANALAGNA 

gigasahan nga mga tawo)      (Magwawali) 

  

 (  ) # 1      (  ) # 3 

 (  ) # 6      (  ) # 8 

 (  ) # 11     (  ) # 13 

 (  ) # 16     (  ) # 18 

 (  ) # 21     (  ) # 23 

 (  ) # 26     (  ) # 28 

 (  ) # 31     (  ) # 33 

 (  ) # 36     (  ) # 38 

 (  ) # 41     (  ) # 43 

 (  ) # 46     (  ) # 48 

 

 

 APOSTOL       EBANGHELISTA  PASTOR/ MAGTUTUDLO 

 (Misyonaryo) 

 

 

 (  ) # 2    (  ) # 4    (  ) # 5 

 (  ) # 7    (  ) # 9    (  ) # 10 

 (  ) # 12   (  ) # 14   (  ) # 15 

 (  ) # 17   (  ) # 19   (  ) # 20 

 (  ) # 22   (  ) # 24   (  ) # 25 

 (  ) # 27   (  ) # 29   (  ) # 30 

 (  ) # 32   (  ) # 34   (  ) # 35 

 (  ) # 37   (  ) # 39   (  ) # 40 

 (  ) # 42   (  ) # 44   (  ) # 45 

 (  ) # 47   (  ) # 49   (  ) # 50 

 

LARAW SA ESPESYAL NGA MGA GASA: 

 

Pinaagi sa paggamit sa panid sa pag-iskor sa miaging panid, kompletoha ang laraw sa espe 

syal nga mga gasa sa mosunod nga panid. Alang sa matag gasa, ihapa ang gidaghanon sa mga 

kahon nga imong gitiman-an sa ilalum niini. (Ang gimarkahang mga kahon mao ang tanang 

OO  nga mga tubag sa mga pangutana). Paghimo ug usa ka linya sa LARAW nga angay sa 

gidaghanon. 
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Ania ang usa ka Panig-ingnan: Ania ang gimarkahan nga panid sa iskor sa usa ka tawo:  

 

 KINATIBUK-ANG MGA   MANALAGNA 

 KWALIPIKASYON:     (Magwawali) 

  

 (  ) # 1      (  ) # 3 

 (x) # 6      (  ) # 8 

 (  ) # 11     (  ) # 13 

 (  ) # 16     (x) # 18 

 (x) # 21     (  ) # 23 

 (x) # 26     (  ) # 28 

 (x) # 31     (x) # 33 

 (  ) # 36     (  ) # 38 

 (  ) # 41     (x) # 43 

 (  ) # 46     (x) # 48 

 

 APOSTOL       EBANGHELISTA  PASTOR/ MAGTUTUDLO 

 (Misyonaryo) 

 

 (  ) # 2    (x) # 4    (x) # 5 

 (x) # 7    (x) # 9    (  ) # 10 

 (x) # 12   (x) # 14   (  ) # 15 

 (  ) # 17   (x) # 19   (x) # 20 

 (x) # 22   (x) # 24   (  ) # 25 

 (  ) # 27   (  ) # 29   (  ) # 30 

 (x) # 32   (x) # 34   (  ) # 35 

 (x) # 37   (x) # 39   (  ) # 40 

 (  ) # 42   (x) # 44   (  ) # 45 

 (  ) # 47   (x) # 49   (  ) # 50 

 

Ania kon giunsa nila paggamit ang ilang mga tubag sa pagkompleto sa grapika: 

___________________________________________________________________________ 

Kinatibuk-an 

___________________________________________________________________________ 

Apostol    

___________________________________________________________________________ 

Propeta 

___________________________________________________________________________ 

Ebanghelista  

___________________________________________________________________________ 

Pastor / Magtutudlo  

___________________________________________________________________________ 

    

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

Ang kinatas-ang raya o barita mao ang labing taas nga iskor. 

Ang kinamub-ang raya o barita mao ang labing ubos nga iskor. 

Karon, gamita ang imong pang-iskor nga panid  sa paghuman sa imong kaugalingong laraw 

sa espesyal nga mga gasa: 
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ITSURA SA ESPESYAL NGA MGA GASA  

 

___________________________________________________________________________ 

Kinatibuk-an 

___________________________________________________________________________ 

Apostol 

___________________________________________________________________________ 

Propeta 

___________________________________________________________________________ 

Ebanghelista 

___________________________________________________________________________ 

Pastor / Magtutudlo 

___________________________________________________________________________ 

 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

Ang kinatas-ang raya o barita mao ang labing taas nga iskor. 

 

Ang kinamub-ang raya o barita mao ang labing ubos nga iskor. 
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MGA PANGUTANA SA ESPIRITUHANONG MGA GASA: 
 

OO DILI 

 

(  )  (  ) 1. Ikaw ba makahulagway sa imong kaugalingon ingon nga epektibong 

              mamumulong sa publiko? 

(  ) (  ) 2.    Ikaw ba komportable sa paggahin sa taas nga mga oras sa pagtuon ug 

      panukiduki sa Biblia?  

(  ) (  ) 3. Ikaw ba malingaw sa pagpakigbahin sa personal ug emosyonal nga 

   mga problema sa mga tawo? 

(  ) (  ) 4.    Ikaw ba nakakaplag sa imong kaugalingon nga mas nabalaka kon unsa 

   on pagpadapat sa Pulong sa Dios kay sa yanong paningkamot sa pagsa 

   bot sa mensahe niini? 

(  ) (  ) 5. Ikaw ba nakamatikod nga ang Dios naghatag kanimo sa espesyal nga 

   abilidad sa pagkat-on ug sa pagbaton sa kahibalo mahitungod sa iyang 

   Pulong? 

(  ) (  ) 6. Ikaw ba malingaw nga makapalihok sa uban sa nagkalain-laing mga 

   buluhaton ug mga pagministeryo? 

(  ) (  ) 7. Ang  ubang mga tawo ba naghulagway kanimo ingon nga usa ka tawo 

   nga mohimo ug dali nga  mga desisyon? 

(  ) (  ) 8. Ikaw ba mas may labaw nga pagtagad sa praktikal nga mga butang nga 

        kinahanglan pagabuhataon kay sa ngano nga sila kinahanglan nga  

   buhaton? 

(  ) (  ) 9. Sa diha nga ikaw makadungog sa usa ka tawo nga nagkinahanglan ug 

   tabang, ikaw ba diha-diha dayon motanyag sa inyong mga serbisyo? 

(  ) (  ) 10. Mas gusto ba nimo nga mohatag ug salapi sa pagtabang kay sa pagbu 

   hat sa pipila ka manwal nga mga buluhaton? 

(  ) (  ) 11. Ikaw ba malipay nga mobisita sa mga tawo nga masakiton o baldado? 

(  ) (  ) 12. Ang imong bang panimalay maoy matang diin kadaghanan sa mga  

   tawo mobati nga komportable ug sa kinabubut-on kasagaran molabay 

   pagbisita nga wala nagsulti? 

(  ) (  ) 13. Imo bang nakaplagan nga ikaw adunay abilidad sa pagtoo sa mga  

   butang nga alang sa uban nga mga magtotoo daw dili madawat? 

(  ) (  ) 14.  Aduna bay ubang magtotoo nga misulti kanimo nga daw sa  kanunay 

   nasayud kon ang usa ka butang husto o sayop? 

(  ) (  ) 15. Sa diha nga ang mga sitwasyon dili husto, ikaw ba mibati ug kabug-

   aton sa pagsulti aron sa pagtul-id kanila? 

(  ) (  ) 16. Ikaw ba gusto nga mopamatuod ug motubag sa mga isyu ug mga  

   pangutana? 

(  ) (  ) 17. Ikaw ba nakakaplag ug mga tawo nga kasagaran nangayo kanimo ug 

   tambag sa ilang personal nga mga problema? 

(  ) (  ) 18. Imong bang nakaplagan nga sagad ka nasayud diha-diha dayon kon 

   unsa ang buhaton sa usa ka sitwasyon diin ang uban wala mahibalo 

   kon unsa ang angay nga buhaton? 

(  ) (  ) 19. Imo bang nakaplagan nga ang mga tawo kasagaran moduol kanimo 

   uban sa lisud nga mga problema ug mga pangutana gikan sa Biblia, 

   nga nagapangita sa imong pagsabot? 
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OO DILI 

 

 (  ) (  ) 20. Ikaw ba nakakaplag sa imong kaugalingon nga nagpahimutang ug mga 

                   tumong alang sa imong kaugalingon ug sa imong ministeryo ingon 

   nga usa ka magtotoo? 

(  ) (  ) 21.  Ikaw ba nakamatikod sa dakong gibug-aton sa responsibilidad sa paghi 

   mo ug mga desisyon alang sa uban? 

(  ) (  ) 22.  Ikaw ba kasagaran adunay dako nga kalipay diha sa pagbuhat sa mga 

    butang nga kinahanglan pagabuhaton bisan unsa ka gamay ang  

   buluhaton? 

(  ) (  ) 23.  Ikaw ba nakamatikod sa espesyal nga ministeryo sa pagtabang sa uban 

   nga mahimong mas epektibo sa ilang mga buluhaton? 

(  ) (  ) 24. Sa diha nga ikaw makadungog nga ang usa ka tawo nanginahanglan, 

   ikaw ba naghunahuna nga padalhan sila ug salapi? 

(  ) (  ) 25. Sa diha nga ikaw makadungog sa usa ka tawo nga naospital, kini ba na 

   kapahagit kanimo sa pagdala sa pipila ka mga pagdasig ug paglipay? 

(  ) (  ) 26. Ikaw ba mibati nga adunay butang nga nakulang sa imong kinabuhi sa 

   diha nga walay mobisita sa imong panimalay? 

(  ) (  ) 27. Kon ang mga tawo moingon sa usa ka butang nga dili mabuhat o dili 

   mahimo, ikaw ba mibati ug kabug-aton nga motoo sa Dios alang niini? 

(  ) (  ) 28.  Ikaw ba daw adunay pagsabot sa mga tawo bisan pa ikaw wala kaayo 

   makaila kanila? 

(  ) (  ) 29. Ikaw ba adunay kalagmitan nga mosulti sa dihang ang mga isyu gidu 

   mala diha sa grupo, kay sa magpabilin nga hilom ug mamati? 

(  ) (  ) 30. Sa diha nga ikaw makadungog sa usa ka pangutana o problema, ikaw 

   ba nabalaka sa parehong pagpangita ug paghatag sa tubag? 

(  ) (  ) 31.  Ikaw ba mas gusto hinoon nga makigsulti ug personal sa usa ka tawo 

   mahitungod sa ilang mga problema kay sa ipadala sila ngadto sa laing 

   tawo alang sa tabang? 

(  ) (  ) 32.  Ang mga tawo kasagaran nangita sa imong tambag sa lisud nga mga 

   kahimtang mahitungod sa imong pagabuhaton? 

(  ) (  ) 33.  Sa imong pagtuon sa Pulong sa Dios imo bang namatikdan ang bag-

   ong mga panabot ug pagsabot sa lisud nga mga hilisgutan nga daw  

   sayon kanimo? 

(  ) (  ) 34.  Sa diha nga ang usa ka tawo wala nagabuhat sa iyang trabaho nga  

   maayo, ikaw ba mibati ug kabalaka sa pagtabang kaniya nga mahi  

   mong mas epektibo sa unsay iyang gibuhat? 

(  ) (  ) 35.  Ikaw ba mibati sa moral nga responsibilidad sa paghatag sa direksyon 

   ug giya, kanunay naghunahuna kon sa unsang paagi kini makaapekto 

   sa uban? 

(  ) (  ) 36.  Ikaw ba may mas labaw pa nga katagbawan sa pagbuhat sa usa ka  

   buluhaton kay sa unsay gihunahuna sa uban sa imong gibuhat? 

(  ) (  ) 37.  Nakita mo ba ang imong kaugalingon nga mas matinabangon sa  

         ministeryo sa uban kay sa usa ka dapit sa pagpangulo? 

(  ) (  ) 38.  Ikaw ba nakakaplag sa imong kaugalingon nga nagapangita sa mga 

   oportunidad sa paghatag sa imong salapi sa walay pagkadungog sa  

   mga hangyo? 
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(  ) (  ) 39. Ikaw ba nakakaplag niini nga sayon sa pagpahayag sa hingpit nga  

   kalipay sa atubangan sa mga anaa sa pag-antus sa pisikal? 

(  ) (  ) 40. Ikaw ba nahigugma nga molingaw sa mga tawo sa inyong panimalay 

   sa walay pagtagad kon kaila mo ba sila kaayo? 

(  ) (  ) 41. Ikaw ba kasagaran mobati nga gisupak ni bisan kinsa nga nag-ingon 

   nga ang usa ka butang dili mabuhat o matuman? 

(  ) (  ) 42. Ikaw ba sagad nakamatikod nga kon unsa ang gisulti hinimo sa Yawa 

         kay sa Dios, ug ang imong paghukom napamatud-an nga husto? 

(  ) (  ) 43. Ikaw ba nakamatikod nga ang mga tawo mibati ug kombiksyon bahin 

   sa sayop nga mga buhat o doktrinal nga sayop sa diha nga kamo mopa 

   kigbahin uban kanila kon unsa ang giingon sa Biblia? 

(  ) (  ) 44. Ang mga tawo ba kanunay miingon nga ikaw adunay abilidad sa pag 

   pasabot sa lisud nga mga problema ngadto kanila? 

(  ) (  ) 45. Ikaw ba hingpit nga nalipay sa pagdasig sa mga tawo nga misagubang 

   ug personal nga mga problema ug mga pagsulay? 

(  ) (  ) 46. Ikaw ba kasagaran nakakaplag nga ang mga tawo mangutana kon unsa 

   ang imong hunahuna bahin sa usa ka kahimtang sa pagtoo nga ikaw sa 

   kanunay nasayud kon unsay buhaton? 

(  ) (  ) 47. Ikaw ba nakamatikod nga ikaw adunay abilidad sa pagsabot sa lisud 

   nga mga pagtulon-an sa Pulong sa Dios nga walay daghan nga pagsusi 

   ug pagtuon? 

(  ) (  ) 48. Ikaw ba mopakita sa laing tawo kon unsaon sa pagbuhat sa usa ka  

         buluhaton kay sa pagbuhat niini sa imong kaugalingon? 

(  ) (  ) 49. Ikaw ba malipay sa paghatag ug direksyon ngadto sa uban ug sa  

   paghimo ug mga desisyon alang kanila? 

(  ) (  ) 50. Tinuod ba nga sa diha nga ikaw gihangyo sa pagbuhat sa usa ka parti 

   kular nga buluhaton kasagaran mobati ka nga walay kalisud o  

   obligasyon? 

(  ) (  ) 51. Ikaw ba mibati ug espesyal nga kabug-aton sa pagpuli sa uban sa ilang 

   mga katungdanan aron sa pagpagawas kanila sa pagbuhat sa mas impor

   tante nga buhat? 

(  ) (  ) 52. Ikaw ba nakakaplag sa imong kaugalingon nga dali motubag sa pinan 

   syal nga mga panginahanglan pinaagi sa paghatag sa imong salapi nga 

   walay dakong pagplano sa pagbuhat sa ingon? 

(  ) (  ) 53. Mas madali ba alang kanimo sa pagpakigsulti sa mga tawo nga nag-

   antus sa pisikal? 

(  ) (  ) 54. Ikaw ba naghunahunaa nga ang imong balay usa ka tinuod nga dapit sa 

   pagpangalagad sa uban? 

(  ) (  ) 55. Ikaw ba nakadiskobre nga ikaw dili na kinahanglan nga maghulat  

   alang sa tin-aw nga ebidensya ug direksyon sa dili pa mohimo ug 

    mga desisyon? 

(  ) (  ) 56. Ikaw ba nakakaplag nga sa kanunay ikaw nagtimbang-timbang sa mga 

   tawo ug sa mga butang nga ilang gisulti ingon nga husto o sayop? 

(  ) (  ) 57. Sa diha nga ikaw mosulti sa Pulong sa Dios imo bang gihunahuna kanu 

   nay kon unsaon nimo paghagit ug pagdasig sa mga tawo nga imong 

   gisultihan? 
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(  ) (  ) 58. Aduna bay mga tawo nga mipahayag kanimo kon unsa sila ka mapasa

   lamaton sa paagi nga ikaw mopasabot sa mga butang gikan sa Biblia? 

(  ) (  ) 59. Imo bang nakaplagan nga sayon ang pag-atubang sa mga tawo nga  

   nagmagul-anon o naluya, nga nakasinati sa hingpit nga kalipay sa   

   unsay mahuman? 

(  ) (  ) 60. Aduna bay ubang mga magtotoo nga mihisgot sa mga desisyon nga 

   imong gihimo o tambag nga imong gihatag ingon nga husto nga butang 

   nga pagabuhaton ug labing maayo alang sa tanan? 

(  ) (  ) 61. Ikaw ba daw  nakasabot sa mga butang bahin sa Pulong sa Dios nga 

   ang  uban nga mga magtotoo sa sama nga kagikan daw wala masayud? 

(  ) (  ) 62. Ikaw ba adunay espesyal nga pagtagad sa pagbansay ug sa pagdisipulo 

   sa ubang mga magtotoo nga mahimong mga lider? 

(  ) (  ) 63. Ikaw ba nakakaplag sa imong kaugalingon nga kanunay naghunahuna 

   sa mga desisyon nga kinahanglan pagahimoon aron sa paghatag ug 

   direksyon ngadto sa usa ka grupo o organisasyon? 

(  ) (  ) 64.  Ikaw ba mas gusto hinoon nga mobuhat sa trabaho sa imong kaugali 

   ngon kay sa pagbuhat uban sa usa ka grupo nga nagapaningkamot sa 

   pagtuman niini? 

(  ) (  ) 65.  Ikaw ba nagtoo nga ikaw nakatabang sa halos bisan kinsa nga may  

   panginahanglan, kon kini posible alang kanimo sa pagbuhat sa ingon? 

(  ) (  ) 66.  Ikaw ba mibati ug dakong kalipay sa paghatag, sa walay pagtagad sa 

   tubag sa imong gihatagan? 

(  ) (  ) 67.  Ikaw ba kanunay naghunahuna ug mga paagi sa pagtabang sa mga  

   tawo nga nag-antus sa pisikal? 

(  ) (  ) 68.  Gusto ba nimong makabaton sa kanunay nga ministeryo sa paglingaw 

   sa mga tawo sa imong panimalay sa walay pagtagad kon kinsa sila? 

(  ) (  ) 69. Ikaw ba mitoo sa usa ka butang sa diha nga ang tanan sa imong palibot 

   nagdumili sa pagtoo? 

(  ) (  ) 70.  Ikaw ba mibati sa dakong responsibilidad sa atubangan sa Dios sa diha 

   nga ikaw nakamatikod sa usa ka butang nga dili matarung bisan kon 

   ang uban nga mga magtotoo daw dili makasabot? 

(  ) (  ) 71.  Aduna bay ubang mga magtotoo nga misulti kanimo nga ikaw adunay 

   abilidad sa pagpakigbahin sa Pulong sa Dios nga hilabihan ka epekti 

   bo? 

(  ) (  ) 72.  Aduna bay mga tawo nga sa makadaghan miduol kanimo, sa pagpangi 

   ta sa mga tubag sa piho nga mga pangutana o mga problema? 

(  ) (  ) 73. Ikaw ba mibati ug dakong gugma ug kalooy alang sa mga tawo nga 

   may personal ug emosyonal nga mga problema? 

(  ) (  ) 74. Sa diha nga ikaw magahatag sa imong tambag sa tawo, imo bang  

   gihatagan ug gibug-aton ang  "unsaon" kini angay nga buhaton, kay sa 

   "ngano" nga kini angay nga buhaton? 

(  ) (  ) 75.  Aduna bay ubang mga magtotoo nga kanunay miingon nga ikaw adu 

   nay abilidad sa pagkahibalo ug pagsabot sa mga butang sa Pulong sa 

   Dios? 

(  ) (  ) 76.  Ikaw ba adunay espesyal nga kabalaka alang sa pagtabang sa mga tawo 

   sa pagkab-ot sa ilang mga kalab-oton ug mga tumong? 
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(  ) (  ) 77.  Ang mga tawo ba daw nagsalig diha kaninyo sa paghimo sa dagko nga 

   mga desisyon alang sa grupo o sa organisasyon? 

(  ) (  ) 78.  Sa diha nga ikaw makadungog sa piho nga trabaho nga kinahanglan 

   nga pagabuhaton, ikaw ba matinguhaon sa pagbuhat niini sa imong 

   kaugalingon? 

(  ) (  ) 79. Ikaw ba natagbaw labaw pa sa uban kon giunsa ang usa ka tawo  pagta 

   bang pinaagi sa unsa ang gibuhat mo, kay sa pinaagi lamang sa pagbu 

   hat niini? 

(  ) (  ) 80.  Sa diha nga ikaw mohatag ug salapi, ikaw ba sa kasagaran naglikay 

   nga ang uban masayud sa imong gibuhat? 

(  ) (  ) 81.  Ikaw ba malipayon sa usa ka regular nga pangalagad ngadto sa mga 

   tawo nga nag-antus sa pisikal? 

(  ) (  ) 82.  Ikaw ba nag-atiman sa mga tawo sa imong balay ingon nga  kulba  

   hinam nga ministeryo labaw pa kay sa obligasyon? 

(  ) (  ) 83.  Aduna bay ubang mga magtotoo nga sagad mipakigbahin kanimo nga 

   daw ikaw nakabaton sa abilidad sa pagsalig sa Dios sa malisud nga 

   mga kahimtang? 

(  ) (  ) 84. Aduna na bay mga tawo nga kasagaran nangayo sa imong opinyon sa 

   tawo o usa ka butang nga gikaingon kon sa imong hunahuna kini husto 

   o sayop? 

(  ) (  ) 85. Ikaw ba nagtoo nga ikaw gigasahan sa pagpakigsulti ngadto sa uban? 

(  ) (  ) 86. Ikaw ba mas gusto mong ipatin-aw ang kahulogan sa usa ka pulong 

   kay sa mokutlo lamang sa usa ka bersikulo ngadto sa tawo? 

(  ) (  ) 87.  Ikaw ba kasagaran nagtinguha nga makadungog sa uban nga mopa  

   kigbahin sa ilang personal nga mga problema kay sa ipakigbahin ang 

   inyo sa laing tawo? 

(  ) (  ) 88.  Aduna bay ubang mga magtotoo nga misunod sa imong tambag sa  

   lisud nga mga sitwasyon? 

(  ) (  ) 89.  Ikaw ba nakakita diha sa pagtuon sa Pulong sa Dios nga daw ikaw nasa

   yud kon unsa ang gipasabot sa usa ka tudling sa dili pa ang ubang   

   mga magtotoo makadiskobre niini, bisan pa gani ikaw nagtuon niini sa 

   samang higayon? 

(  ) (  )  90.  Ikaw ba kasagaran nangulo sa usa ka grupo diin walay nangulo? 

(  ) (  ) 91.  Ikaw ba kasagaran mibati sa moral nga responsibilidad alang sa taas 

   nga epekto sa imong mga desisyon? 

(  ) (  ) 92.  Mas gusto mo ba hinoon nga mobuhat ug partikular nga trabaho kay sa 

   mogahin ug panahon sa pagpakigsulti sa mga tawo mahitungod sa  

   ilang mga problema ug mga panginahanglan? 

(  ) (  ) 93.  Sa diha nga ang usa ka tawo mohangyo sa imong tabang, aduna ka bay 

   dakong kalisud sa pagsulti ug "dili" sa tawo? 

(  ) (  ) 94.  Sa diha nga ikaw mohatag ug salapi sa usa ka tawo, ikaw ba nakakap 

   lag nga ikaw wala maghulat sa bisan unsa nga pasalamat nga ibalik? 

(  ) (  ) 95.  Ikaw ba mibati ug kalooy sa mga tawo nga nag-antus sa pisikal nga 

   nag-aghat kanimo sa pagtabang kanila sa pipila ka paagi? 

(  ) (  ) 96. Imo bang nakaplagan nga dali rang mopasaka ug mga tawo ngadto sa 

   inyong balay nga walay sobrang pagtagad kon unsay itsura niini?  

 

171 



OO DILI  
 

(  ) (  ) 97.  Ikaw ba mibati ug kabug-aton sa pagdasig sa mga tawo sa pagsalig sa 

   Dios sa diha nga ikaw makakita kanila nga napildi ug naluya? 

(  ) (  ) 98. Ikaw ba mibati sa espesyal nga responsibilidad sa pagpanalipod sa  

   kamatuoran sa Pulong sa Dios pinaagi sa pagyagyag sa sayop ug  

   makasasala? 

 (  ) (  ) 99.  Ikaw ba mas mosulti sa Pulong sa Dios ngadto sa uban nga walay  

   daghang pagpasabot kay sa paggahin ug mga panahon sa pagpatin-aw 

   sa matag detalye? 

(  ) (  ) 100.  Ikaw ba kasagaran mi-organisar sa imong mga hunahuna sa  sistemati 

   kong paagi? 

(  ) (  ) 101. Sa diha nga ikaw makadungog sa pipila ka magtotoo nga "nakasala" o 

   nahulog,"  ikaw ba  may kabalaka sa pagsulay sa pagtabang kanila? 

(  ) (  ) 102. Ang imo bang mga desisyon ug tambag nga gihatag diha sa lisud nga 

   mga sitwasyon napamatud-an nga husto sa kadaghanan nga mga pang 

   hitabo? 

(  ) (  )  103. Aduna ka bay dakong tinguha sa pagpakigbahin sa ubang mga magto 

   too mahitungod sa kahulogan sa malisud nga tudling sa Biblia? 

(  ) (  ) 104.  Ikaw  mibati ba ug dakong kalipay sa posisyon sa pagpangulo, kay sa 

   kapakyasan ug kalisud? 

(  ) (  ) 105. Ikaw ba may kasinatian sa paghimog mga desisyon alang sa grupo o 

   organisasyon nga makaapekto sa tanan? 

(  ) (  ) 106. Ikaw ba nalipay sa pagbuhat sa mga butang nga kinahanglan pagabuha 

   ton nga wala hangyoa sa pagbuhat kanila? 

(  ) (  ) 107.  Ikaw ba nangita ug mga oportunidad sa pagtabang sa ubang mga tawo? 

(  ) (  ) 108. Ikaw ba nakakita sa paghatag sa salapi ingon nga dakong espirituhanon 

   nga ministeryo nga imong gitoohan nga ang Dios naghatag kanimo? 

(  ) (  ) 109.  Imo bang nakaplagan nga ang pagbisita sa mga tawo nga nag-antus sa 

   pisikal nagdala kanimo sa kalipay kay sa kaluya?. 

(  ) (  ) 110.  Aduna bay ubang mga magtotoo nga sagad naghisgot sa imong abili 

   dad sa pagpasaka ug mga tawo sa imong panimalay ug sa paagi nga 

   ang Dios migamit kanimo niini? 

(  ) (  ) 111.  Imo bang nakita ang Dios nga namuhat sa gamhanang mga butang sa 

   inyong kinabuhi nga ang uban miingon nga dili mahimo apan  ikaw 

   mitoo nga iyang pagabuhaton? 

(  ) (  ) 112.  Imo bang gibati nga ikaw nagatabang sa ubang mga magtotoo sa diha 

   nga maila mo nga adunay butang nga sayop, ug sila midawat dayon sa 

   imong pagbana-bana? 

(  ) (  ) 113.  Sa diha nga ang usa ka oportunidad gihatag kanimo sa pagsulti sa mga 

   magtotoo, imo bang nakaplagan nga mas mopakigbahin ka sa mga  

   bersikulo sa Biblia kay sa imong personal nga mga kasinatian? 

(  ) (  ) 114.  Aduna na bay ubang mga magtotoo nga misulti kanimo nga ikaw kina 

   hanglan adunay regular nga pagtudlo nga ministeryo ug imong gibati 

   ang mao usab? 

(  ) (  ) 115. Mas ganahan ka ba sa tinagsa nga ministeryo kay sa pag-alagad sa usa 

   ka grupo? 
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(  ) (  ) 116.  Ikaw ba nakamatikod sa espesyal nga abilidad nga mahibalo kon unsay 

   buhaton sa diha nga nagaatubang sa lisud nga mga problema ug mga 

   kahimtang? 

 (  ) (  ) 117.  Kon makita mo ang ubang mga magtotoo nga naglibog ug kulang sa 

   pagsabot mahitungod sa pipila ka lisud nga pagtulon-an sa Biblia, imo 

   bang gibati nga ikaw adunay responsibilidad sa pagsulti kanila mahitu 

   ngod sa gipasabot niini? 

(  ) (  ) 118.  Ikaw ba daw nahibalo kon unsaon sa pagtagbo sa panginahanglan sa 

   mga katawhan,  mga tumong, ug mga tinguha nga walay daghan kaayo 

   nga pagtuon ug pagplano? 

(  ) (  ) 119. Ikaw  ba malingaw nga adunay kinatibuk-ang responsibilidad alang sa 

   direksyon ug kalampusan sa usa ka grupo o organisasyon? 

(  ) (  ) 120. Imo bang nakaplagan nga wala gikinahanglan alang kanimo nga adu 

   nay "paghulagway sa trabaho" sa diha nga ikaw hangyoon sa pagbuhat 

   sa partikular nga buluhaton? 

(  ) (  ) 121. Ang mga tawo ba kasagaran nagpahayag nga ikaw nakatabang kanila 

   pinaagi sa pagbuhat sa partikular nga trabaho, pagpuli kanila sa respon 

   sibilidad aron sila makahimo sa laing butang? 

(  ) (  ) 122. Ikaw ba gayud nalipay sa diha nga ang usa ka tawo mohangyo kanimo 

   sa pagtabang sa pinansyal sa pipila ka mapuslanon nga proyekto, sa 

   ingon nga kini usa ka dakong kadungganan ug pribilehiyo? 

(  ) (  ) 123. Ikaw ba andam ug gusto nga mogahin ug panahon, salapi, ug mga  

   kapanguhaan sa pagtabang sa mga tawo nga nag-antus sa pisikal? 

(  ) (  ) 124.  Ikaw ba adunay kalipay nga mopasaka ug mga tawo sa imong balay 

   kay sa mobati nga kini responsibilidad nga nagkinahanglan ug daghan 

   kaayo nga buhat? 

(  ) (  ) 125. Ikaw ba nakadiskobre ug epektibo nga pangalagad sa pag-ampo diha sa 

   imong kinabuhi uban sa daghan nga katingalahan nga mga tubag sa 

   pag-ampo nga gikan sa tawhanong punto sa panglantaw daw imposible 

   o dili tingali? 

(  ) (  ) 126. Ikaw ba kanunay nagtimbang-timbang sa tawo o butang ingon nga ang

   uban wala makakita apan napamatud-an nga husto? 

 

PANG-ISKOR NGA PANID SA ESPIRITUHANONG MGA GASA: 

 

Sa diha nga ikaw nahuman na sa pangutana, kompletoha ang sunod nga pahina. Ingon sa gibu 

hat mo sa pang-iskor nga panid sa Espesyal nga mga Gasa, alang sa matag pangutana nga gi 

markahan mo ug OO, ekisi ang sulod sa kahon niana nga numero sa pangutana. Ayaw paghi 

mo ug bisan unsa nga mga marka sa DILI nga mga tubag. 
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PANAGNA          PULONG SA          PAGDUMALA          PAGHATAG          PAGTOO 

       KAALAM 

 

(  ) # 1          (  ) # 4         (  ) # 7       (  ) # 10  (  ) # 13 

(  ) # 15         (  ) # 18         (  ) # 21       (  ) # 24  (  ) # 27 

(  ) # 29         (  ) # 32         (  ) # 35       (  ) # 38  (  ) # 41 

(  ) # 43         (  ) # 46         (  ) # 49       (  ) # 52  (  ) # 55 

(  ) # 57         (  ) # 60         (  ) # 63       (  ) # 66  (  ) # 69 

(  ) # 71         (  ) # 74         (  ) # 77       (  ) # 80  (  ) # 83 

(  ) # 85         (  ) # 88         (  ) # 91       (  ) # 94  (  ) # 9  

(  ) # 99         (  ) # 102         (  ) # 105       (  ) # 108  (  ) # 111 

(  ) # 113         (  ) # 116         (  ) # 119       (  ) # 122  (  ) # 125 

 

 

PAGTUDLO          PULONG SA          PAG-ALAGAD         PAGPAKITAG       PAG-ILA 

          KAHIBALO        KALOOY  SA MGA 

           ESPIRITU 

 

(  ) # 2          (  ) # 5         (  ) # 8       (  ) # 11  (  ) # 14 

(  ) # 16         (  ) # 19         (  ) # 22       (  ) # 25  (  ) # 28 

(  ) # 30         (  ) # 33         (  ) # 36       (  ) # 39  (  ) # 42 

(  ) # 44         (  ) # 47         (  ) # 50       (  ) # 53  (  ) # 56 

(  ) # 58         (  ) # 61         (  ) # 64       (  ) # 67  (  ) # 70 

(  ) # 72         (  ) # 75         (  ) # 78       (  ) # 81  (  ) # 84 

(  ) # 86         (  ) # 89         (  ) # 92       (  ) # 95  (  ) # 98 

(  ) # 100         (  ) # 103         (  ) # 106       (  ) # 109  (  ) # 112 

(  ) # 114         (  ) # 117         (  ) # 120       (  ) # 123  (  ) # 126 

 

PAGTAMBAG     PAGPANGULO       MGA TABANG        PAGKAMAABI 

             ABIHON 

 

(  ) # 3          (  ) # 6         (  ) # 9       (  ) # 12 

(  ) # 17         (  ) # 20         (  ) # 23       (  ) # 26 

(  ) # 31         (  ) # 34         (  ) # 37       (  ) # 40 

(  ) # 45         (  ) # 48         (  ) # 51       (  ) # 54 

(  ) # 59         (  ) # 62         (  ) # 65       (  ) # 68 

(  ) # 73         (  ) # 76         (  ) # 79       (  ) # 82 

(  ) # 87         (  ) # 90         (  ) # 93       (  ) # 96 

(  ) # 101         (  ) # 104         (  ) # 107       (  ) # 110 

(  ) # 115         (  ) # 118         (  ) # 121       (  ) # 124 

 

LARAW SA ESPIRITUHANONG MGA GASA: 

 

Pinaagi sa paggamit sa pang-iskor nga panid sa miaging panid, kompletoha ang itsura sa 

espesyal nga mga gasa sa mosunod nga panid. 

 

Alang sa matag gasa, ihapa ang gidaghanon sa mga kahon nga imong gimarkahan sa sulod 

niini.  

 

174 



(Ang gimarkahan nga mga kahon mao ang tanang OO nimo nga mga tubag sa mga panguta 

na). Paghimo ug linya sa laraw sa tukma nga gidaghanon. 

 

Human nimo ihapon ang gimarkahan nga mga kahon ubos sa matag gasa nga ulohan ibutang 

kini sa laraw, kompletoha ang laraw pinaagi sa pagpuno sa mga linya aron sa paghimo sa usa 

ka grapika, sama sa imong gibuhat sa laraw sa Espesyal nga mga Gasa. 

* 

 

___________________________________________________________________________ 

Panagna 

___________________________________________________________________________ 

Pagtudlo 

___________________________________________________________________________ 

Pagtambag 

___________________________________________________________________________ 

Pulong sa Kaalam 

___________________________________________________________________________ 

Pulong sa Kahibalo 

___________________________________________________________________________ 

Pagpangulo 

___________________________________________________________________________ 

Pagdumala 

___________________________________________________________________________ 

Pag-alagad 

___________________________________________________________________________ 

Mga Pagtabang 

___________________________________________________________________________ 

Paghatag 

___________________________________________________________________________ 

Pagpakitag Kalooy 

___________________________________________________________________________ 

Pagkamaabiabihon 

___________________________________________________________________________ 

Pagtoo 

___________________________________________________________________________

Pag-ila sa mga espiritu 

___________________________________________________________________________ 

     1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 

 

Ang kinatas-ang mga raya o barita mao ang imong labing taas nga iskor. 

 

Ang kinamub-ang mga raya o barita mao ang imong labing ubos nga iskor.  

 

Ang ilhanan nga mga gasa wala ilakip sa mga pangutana niini tungod kay kon ikaw aduna 

niini nga mga gasa kamo masayud pinaagi sa "mga ilhanan" sa ilang kaugalingon. 

 

 

 

175 



KAPITULO 11 
 

ANG BUNGA SA BALAANG ESPIRITU 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

     •    Pag-ila sa panggawas nga bunga sa Espiritu Santo. 

     •    Pag-ila sa sulodnong bunga sa Espiritu Santo. 

     •    Pagpasabot sa kaimportante sa mga bunga sa Espiritu Santo. 

     •    Pag-ila sa mga pakisayran sa kasulatan nga nagpadayag nga kita gipili aron mamunga. 

     •    Pagpatin-aw sa nagkalain-laing sulodnong mga bunga sa Espiritu. 

     •    Pag-ila tali sa kalinaw sa Dios ug sa kalinaw uban sa Dios. 

 

SAG-ULOHONG  BERSIKULO: 

 

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

 bon, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagtoo, 

 

 Pagkaaghup, pagpugong sa kaugalingon; nga sa maong mga butang walay 

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

 

PASIUNA 

 

Kini nga kapitulo naghisgot sa bunga sa Espiritu Santo. Sa sunod nga kapitulo kamo maka 

kat-on sa managlahi nga mga hiyas nga gitawag sa mga buhat sa unod. Sa katapusan nga 

kapitulo kamo makakat-on unsaon sa pagpalambo sa espirituhanong bunga. 

 

UNSA ANG BUNGA? 

 

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

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

sa mga kinabuhi sa tanan nga mga Kristohanon. 

 

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

ya sa kinabuhi sa magtotoo. Ang mosunod nga tsart naghulagway sa kalainan tali sa espiritu 

hanon nga mga gasa ug bunga: 
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 Mga Gasa      Bunga 

 

-Alang sa ministeryo sa lawas  -Alang sa paghamtong sa tagsa-tagsa  

-Walay magtotoo nga anaa ang tanan  -Ang matag magtotoo kinahanglan aduna 

        niining tanan 

-Alang sa gahum    -Alang sa kinaiya 
 



Ang espirituhanon nga bunga maoy ebidensya sa espirituhanong pagkahamtong. Sama sa bu 

nga sa natural nga kalibutan, kini maoy produkto nga resulta sa mga proseso sa kinabuhi. 

Ang  espirituhanon nga bunga maoy Kristohanong kinaiya sa parehong personal ug sa sosyal 

nga panggawi ug produkto sa Espiritu Santo nga namuhat diha sa inyong kinabuhi ug sa in 

yong tubag  niini nga buhat. Maingon nga ang bunga nagkinahanglan ug panahon sa pagpa 

lambo sa natural nga kalibutan, ang espirituhanong bunga nagkinahanglan ug panahon sa pag 

palambo. Kini mao ang produkto sa natural nga pagtubo sa kinabuhi sa Espiritu. 

 

DUHA KA MATANG SA BUNGA 

 

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

 

 1.  Ang bunga sa pag-ebanghelyo. 

 2.  Ang bunga sa Diosnon nga espirituhanong mga hiyas. 

 

Ang Balaan nga Espiritu nagatabang sa mga magtotoo sa pagdala sa panggawas nga bunga 

pinaagi sa paghimo kanila nga gamhanang saksi sa mensahe sa Ebanghelyo. Siya usab nagpa 

lambo sa sulodnong bunga nga sama-kang-Kristo nga mga hiyas sa ilang mga kinabuhi. 

 

PANGGAWAS NGA BUNGA: PAG-EBANGHELYO 

 

NATURAL NGA PAGPADAGHAN: 

 

Sa diha nga si Adan ug Eva gilalang sa Dios, ang unang sugo gihatag niya kanila mao ang 

"pagkamabungahon" ug dumaghan diha sa natural nga kalibutan: 

 

 Ug gipanalanginan sila sa Dios, ug miingon ang Dios kanila, Sumanay, ug 

 dumaghan kamo, ug pun-on ninyo ang yuta ug magagahum kamo niini ... 

 (Genesis 1:28) 
 

Sa natural nga kalibutan, ang Dios nagpahimutang sa liyok sa padayon nga pagdaghan: 

 

 Samtang ania pa ang yuta, ang pagtanom ug ang pag-ani, ug ang katugnaw ug 

 ang kainit, ug ting-adlaw ug ang tingtugnaw, ug ang kaadlawon ug ang kagab 

 hion dili magaundang. (Genesis 8:22) 
 

ESPIRITUHANONG PAGPADAGHAN: 

 

Gikan sa sinugdanan sa kalibutan, ang Dios nagtawag sa iyang mga katawhan sa espirituha 

nong pagpadaghan, ingon man usab sa natural. Si Adan ug Eva mopadaghan sa espirituhanon 

ug sa pisikal nga paagi. Ang orihinal nga plano sa Dios mao nga ilang pun-on ang yuta sa 

mga tawo nga gilalang sa dagway sa Dios nga naglakaw sa pakig-ambitay uban sa Dios. 

 

Sa diha nga gibangon sa Dios ang nasud sa Israel ingon nga usa ka katawhan diin iyang mai 

pakita ang iyang gahum ug plano alang sa kalibutan, iyang gitawag sila aron modaghan sa 

espirituwal: 
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 Ikaw nagdala ug usa ka parras gikan sa Egipto: ikaw nagpapahawa sa mga 

 nasud, ug gitanom mo kini. 

 

 Ikaw nag-andam ug dapit sa atubangan niini, Ug gipatidlum mo ang iyang 

 gamut niini, ug napuno ang yuta. 

 

 Ang kabukiran gitabonan sa landong niini, ug ang mga balagon niini maingon sa  

 mga cedro sa Dios. (Salmo 80: 8-10) 
 

Ang "parras" nga gidala sa Dios gikan sa Egipto mao ang nasud sa Israel. Siya gusto nga sila 

mamunga ug espirituhanong bunga pinaagi sa pagpadayag sa matuod nga Dios ngadto sa pa 

gano nga mga nasud nga naglibot kanila. Hinonoa, ang Israel nahimong sama sa paganong 

nasud. Sila misugod sa pagsimba sa mga dios-dios ug gusto ang makita nga tawhanong hari 

nga maghari sa ibabaw nila baylo sa dili-makita nga Hari sa mga Hari. Sa kataposan, ang 

Dios miingon sa Israel: 

 

 Ang Israel maoy usa ka dili malamboon nga balagon sa parras ... (Oseas 10: 1) 
 

Tungod sa ilang pagkadili mabungahon sa espirituhanon, si Jesus miingon: 

 

 Busa ako nag-ingon kaninyo, nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon  gikan 

 kaninyo ug ihatag ngadto sa usa ka nasud nga makapamunga sa mga  bunga 

 niini. (Mateo 21:43) 

 

Tungod sa pagdumili sa Israel sa pagpamunga, ang Ebanghelyo sa Gingharian miabot ngadto 

sa Gentil nga mga nasud. Gikan sa mga Gentil ang Dios nagbangon sa simbahan sa pagtuman 

sa iyang plano sa espirituhanong pagpadaghan sa tibook kalibutan. 

 

GIPILI ARON MAMUNGA: 

 

Ingon sa mga magtotoo, si Jesus mipili kanato sa pagpamunga pinaagi sa pag-ebanghelyo sa 

kalibutan: 

 

 Kamo wala magpili kanako, kondili ako ang nagpili kaninyo, ug nagtudlo 

 kaninyo, aron managpanglakaaw kamo ug managpamunga, ug ang inyong 

 bunga magpadayon ... (Juan 15:16 
 

Ang iyang katapusan nga sugo sa iyang mga sumusunod mao ang espirituhanong pagpadag 

han: 

 

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

 ngadto sa tanang binuhat. (Marcos 16:15) 

 

Iyang gihagit ang iyang mga tinun-an uban sa dakong panan-awon sa espirituhanon nga ting-

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

 ani? Ania karon, ako nagaingon kaninyo, iyahat ninyo ang inyong mga mata, ug 

 itan-aw sa kaumahan; nga mga maputi na aron paga-anihon. 

 

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

 sa kinabuhi nga walay katapusan: aron ang magapugas ug ang magaani manag- 

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

Si Salomon miingon: 

 

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

 ug mga kalag manggialamon. (Proverbio 11:30) 

 

Ang gahum sa Espiritu Santo nagpahimo sa mga magtotoo nga mabungaon sa espirituhanon 

pinaagi sa pag-ebanghelyo: 

 

 Apan kamo makadawat sa gahum sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad 

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

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

 (Buhat 1: 8) 

 

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

 

 Ug ang butang nga imong hingdunggan kanako sa taliwala sa daghang mga sak 

 si, ang mao usab itugyan mo sa mga tawo nga matinumanon, nga makahimo sa 

 pagtudlo sa uban usab. (II Timoteo 2: 2) 

 

Ingon nga ang Dios nagtukod sa liyok sa pag-ani sa natural nga kalibutan, siya nagtukod sa 

liyok sa pagpadaghan sa espirituhanon nga kalibutan. Ang matag magtotoo motudlo sa Ebang 

helyo ngadto sa mga tawo nga managhan usab pinaagi sa pagtudlo sa uban. Sama sa natural 

nga liyok sa pagpugas ug pag-ani nga walay katapusan, ingon man usab niana ang liyok sa 

espirituhanon nga pagpangani. 

 

(Tungod sa kamahinungdanon sa panggawas nga bunga sa ebanghelyo, ang Harvestime 

International Institute nagtanyag sa lain nga kurso niini nga hilisgutan. Pagsulat alang sa 

impormasyon diha sa "Mga Pamaagi Alang Sa  Espirituhanong Pag-ani, "" Mga Metodo sa 

Pagpadaghan, " ug " Sama-sa-Lebadurang Pag-ebanghelyo " ). 

 

SULODNONG BUNGA: PAGKASAMA SA DAGWAY NI KRISTO 

 

Dugang pa sa panggawas nga bunga sa pag-ebanghelyo ang Biblia naghisgot bahin sa positi 

bo nga espirituhanong mga hiyas nga gihimo diha sa kinabuhi sa magtotoo pinaagi sa Bala 

ang Espiritu. Kami nagtawag niini nga bunga sa sulodnong bunga sa pagkasama sa dagway ni 

Kristo. Kini nga bunga gilista diha sa Mga Taga-Galacia 5: 22-23: 

 

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

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

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

 

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

kinabuhi sa mga magtotoo. Sila mao ang mga hiyas nga sama sa espirituhanon nga mga hiyas 

nga makita diha sa kinabuhi ni Jesu-Kristo. Kini mao ang hinungdan kon nganong gitawag 

nato sila nga Sama-kang-Kristo nga mga hiyas. 

 

Ang pulong "bunga" usa lang (singular). Kini dili plural (daghan) [ mga bunga]. Hinumdumi 

nga ang espirituhanon nga mga gasa daghan ug gibahin taliwala sa mga magtotoo sumala sa 

kabubut-on sa Balaang Espiritu. Ang Bunga  usa lang (singular). Kini masabtan sa natural 

nga panig-ingnan sa mga ubas. Ang usa ka pungpong sa mga parras adunay pipila ka indibidu 

wal nga mga ubas niini, apan kini usa lang ka pungpong. Sa natural nga kalibutan sa diha nga 

ang mga ubas kuhaon gikan sa parras sila kuhaon sa pinungpong. Kini nga pungpong sa pipi 

la ka mga mga ubas mao ang gitawag nga "bunga" [usa lang / singular] sa parras. 

 

Sa espirituhanon nga kalibutan ang bunga sa Balaang Espiritu susama sa usa ka pungpong sa 

mga ubas. Kini linain nga espirituhanong mga hiyas nga nahiusa  sa usa ka pungpong o bu 

nga. Kining usa ka bunga mao ang espirituhanong pagkahamtong nga gipadayag sa daghang 

sama-kang-Kristo nga mga hiyas. 

 

 Usa ka Bunga  ________      Espirituhanong pagkahamtong 

 

 Daghang mga hiyas ________             Pagkaaghup - Pagpugong sa kaugalingon 

           Gugma - kalipay - kalinaw 

           Pagkamapuanguron - Pagkamaayo 

           Pagkamapailubon - Pagkamatinud-anon 

 

Ang Dios gusto nga ang tanan nga mga magtotoo adunay bunga sa Espiritu. Dili sama sa mga 

gasa nga daghan ( plural ) ug gibahin taliwala sa mga magtotoo, ang bunga [usa lang] mao 

ang panag-iyahon sa matag magtotoo. 

 

Ang bunga sa Espiritu Santo mao ang makita diha sa matag buhat sa pagkamaayo, pagkama 

tarung, ug kamatuoran nga gihimo sa mga magtotoo: 

 

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

 sa kamatuoran. (Efeso 5: 9) 

 

Ang mosunod mao ang bunga sa Espiritu Santo: 

 

GUGMA 

 

Ang gugma maoy pagbati sa lalum nga pagmahal, pag-atiman, ug pagtagad. Kini mao ang wa 

lay kondisyon nga paghatag sa kaugalingon ngadto sa uban sa walay pagtagad sa ilang kahim 

tang o mga sirkumstansya. Ingon sa inyong nakat-onan diha sa inyong pagtuon sa espirituha 

nong mga gasa, ang gugma mao ang yawi ngadto sa pagpalihok sa tanang espirituhanon nga 

mga gasa. Kini mao usab ang kalidad diin ang tanang espirituhanong bunga molambo. Kini 

gipadayag sa diha nga inyong itandi ang tudling sa bunga sa Espiritu sa Galacia ug sa "gugma 

nga tudling" sa I Corinto 13: 

181 



 I Corinto 13: 1-7      Galacia 5: 22-23 

 

 Wala mangita sa iyang kaugalingon,    Gugma 

 dili hakog o nakasentro sa kaugalingon. 

 

 Ang gugma dili magakalipay sa kasal-anan   Kalipay 

 apan hinoon nagakalipay sa kamatuoran. 

 

 Ang gugma dili dali nga masuko, apan   Kalinaw 

 malinawon ug lig-on. 

 

 Ang gugma mainatuson, malahutayon,   Pagkamapailubon 

 mapailubon. 

 

 Ang gugma maloloy-on, manggihunahunaon,  Mapuanguron 

 ug nagtagad; kini dili masina.     [Pagkamalumo] 

 

 

 Ang gugma dako, puno sa gracia, ug    Pagkamaayo 

 manggihatagon; kini mapuanguron ug maayo. 

 

 Ang gugma wala naghunahuna ugdautan,    Pagkamatinud-anon 

 apan adunay pagtoo sa Dios ug sa uban.       

 

 Ang gugma mapainubsanon ug malumo,   Pagkaaghup 

 wala magapagarbo sa iyang kaugalingon. 

 

 Ang gugma disiplinado ug     Pagpugong sa  

 kontrolado, dili magagawi     kaugalingon 

 nga dili husto. 

 

Ang Pagtoo, nga usa ka gasa ug bunga sa Espiritu, nagabuhat pinaagi sa gugma: 

 

 ... Apan ang pagtoo nga nagabuhat pinaagi sa gugma. (Galacia 5: 6) 

 

Ang espirituhanong bunga sa gugma dili mao ang gugma nga kasagaran gihulagway sa kali 

butan. Kini mao ang gugma nga "Tiunay." Kini nagpasabot sa balaan nga gugma. Ang tiunay 

nga gugma mao ang matang sa gugma nga inyong ipakita sa uban: 

 

 Sanglit nag-ulay man kamo sa inyong mga kalag diha sa pagkamasinulondon sa 

 kamatuoran pinaagi sa Espiritu ngadto sa gugma nga walay pagkasalingkapaw 

 sa mga igsoon, maghigugmaay kamo sa usag usa uban sa kinasingkasing nga 

 mainiton gayud. (I Pedro 1:22) 
 

Kamo mohigugma sa Dios: 
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 Ug higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios uban sa bug-os mong kasing 

 kasing, ug sa bug-os mong kalag, ug sa bug-os mong salabutan, ug sa bug-os 

 mong kusog; kini mao ang unang sugo. (Marcos 12:30) 

 

  (Tan-awa usab ang I Juan 2: 5,15; 3: 11-17; 4: 7-20; 5: 2; II Juan 1: 5-6; 

 Deuteronomio 6: 5; Lucas 10:27). 

 

Kamo mohigugma sa inyong mga kaaway; 

 

 Apan magaingon ako kaninyo nga mga nanagpatalinghug, Higugmaa ninyo ang 

 inyong mga kaaway, buhata ang maayo ngadto kanila nga nagadumot kaninyo. 

 

 Panalangini ninyo ang mga nanagpanghimaraut kaninyo, ug manag-ampo kamo 

 alang kanila nga nagapasipala kaninyo. 

 

 Ug kon kamo magbuhat ug maayo kanila nga nagabuhat ug maayo kaninyo, 

 unsay mga pasalamat ang mainyo? Kay bisan pa ang mga makasasala nagabu 

 hat sa mao usab. 

 

 Apan higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway, ug buhata ang maayo. . .  

 (Lucas 6: 27,28,33,35) 

 

 Kamo nakadungog na sa ginaingon, higugmaa ang imong isigkatawo, ug paga 

 dumtan mo ang imong kaaway. 

 

 Apan magaingon ako kaninyo, higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway, panala 

 ngini sila nga nagapanghimaraut kaninyo, buhati ug maayo sila nga nanagdumot 

 kaninyo, ug mag-ampo alang kanila nga nagtamay kaninyo, ug nagalutos  

 kaninyo. (Mateo 5: 43-44) 
 

Kamo mohigugma sa inyong mga silingan sama sa paghigugma sa inyong kaugalingon: 

 

 ... Higugmaon mo ang imong isigkatawo ingon sa imong kaugalingon.  

 (Mateo 19:19) 
 

Si Jesus gusto nga inyong higugmaon ang uban sama sa iyang paghigugma kaninyo: 

 

 Usa ka bag-o nga sugo akong ihatag nganha kaninyo, nga maghigugmaay kamo 

 ang usa sa usa; maingon nga ako nahigugma kaninyo, nga kamo usab  maghigug 

 maay ang usa sa usa. (Juan 13:34) 

 

 Maingon nga ang Amahan nahigugma kanako, ako nahigugma usab kaninyo; 

 managpabilin kamo diha sa akong gugma. 

 

 Kini mao ang akong sugo, nga maghigugmaay kamo ang usa sa usa, sama sa 

 akong paghigugma kaninyo. (Juan 15: 9,12) 
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 Ug akong gipaila kanila ang imong ngalan, ug nagsaysay niini; nga ang gugma 

 diin gihigugma mo kanako maanaa kanila, ug ako maanaa kanila. (Juan 17:26) 
 

Pinaagi sa gugma alang sa usag usa nga kita maila ingon nga magtotoo: 

 

 Tungod niini ang tanang tawo makaila nga kamo akong mga tinun-an, kon kamo 

 maghigugmaay ang usa sa usa. (Juan 13:35) 
 

Kon kamo dili mahigugma sa ubang mga magtotoo ang gugma sa Dios wala diha kaninyo: 

 

 Siya nga nagaingon nga anaa siya sa kahayag, ug nagadumot sa iyang igsoon nga 

 lalaki, anaa sa kangitngit bisan hangtud karon. 

 

 Siya nga nagahigugma sa iyang igsoon nagapabilin diha sa kahayag, ug walay 

 kahigayonan sa pagkapangdol diha kaniya. (I Juan 2: 9-10) 
 

(Kini importante kaayo nga kamatuoran. Tun-i kini ug dugang sa Juan 13:34;14:.15,21,23,31; 

15: 9-17; 17:26; 21: 15-17). 

 

Ang inyong gugma magadagaya [magadugang]: 

 

 Ug kini ang ginaampo ko, nga ang inyong gugma magatubo ug labi pa gayud sa 

 kahibalo ug sa tanan nga paghukom. (Filipos 1: 9) 

 

 Ug ang Ginoo magadugang ug magapadagaya sa inyong gugma sa usa ug usa, 

 ug ngadto sa tanan nga mga tawo. . . (I Mga Taga Tesalonica 3:12) 
 

Kamo mopagamut ug mopasukad diha sa gugma: 

 

 Aron si Kristo magapuyo diha sa inyong mga kasingkasing pinaagi sa pagtoo; 

  aron nga kamo, gipagamot ug gipaugmad diha sa gugma, 

 

 Mangalig-on kamo sa pagsabot uban sa tanang mga balaan, kon unsa ang 

 gilapdon, ug gitas-on, ug giladmon ug gihabugon; 

 

 Ug sa pagkasayud sa gugma ni Kristo, nga nagalabaw sa kahibalo, aron kamo 

 mapuno sa tanang kahupnganan sa Dios. (Efeso 3: 17-19) 
 

Kamo "moantus" o may kalabutan ngadto sa uban diha sa gugma: 

 

 Nga may bug-os nga pagpaubos ug kaaghup uban ang pagkamapailubon, mag-

 inantusay ang usa sa usa diha sa gugma. (Efeso 4: 2) 
 

Kamo mobantay sa inyong kaugalingon diha sa gugma: 

 

 Managpadayon kamo sa inyong kaugalingon diha sa gugma sa Dios…(Judas 21) 
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 . . . Paninguhaa ang pagkamatarung, pagkadiosnon, pagtoo, paghigugma, 

 pagpailub, ug pagkaaghup. (1 Timoteo 6:11) 

 

Ang inyong buhat alang sa Ginoo mahimong paghago diha sa gugma: 

 

 Nga sa walay hunong nagahinumdum sa inyong buhat sa pagtoo, ug sa paghago 

 sa gugma. . . (I Mga Taga Tesalonica 1: 3) 

 

 Kay ang Dios walay pagkadili matarung nga mahikalimot sa inyong buhat ug sa 

 gugma nga inyong gipakita alang sa iyang ngalan, sa pagkaagi nga kamo nagaala 

 gad sa mga balaan, ug sa gihapon naga-alagad. (Hebreohanon 6:10) 
 

Samtang kita nagkaduol sa katapusan nga panahon dinhi sa yuta, ang gugma sa kadaghanan 

dili molahutay. kini "mabugnaw," nga nagpasabot nga ang mga tawo wala nay pagtagad: 

 

 Ug mosanay ang kadautan,  ug mobugnaw ang gugma sa kadaghanan.  

 (Mateo 24:12) 
 

Apan kita gihatagan sa kasiguroan nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa 

gugma sa Dios: 

 

 Kinsa ang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang kaguol ba, o 

 ang kasakit, o ang paglutos, o ang gutom, o ang kahubo, o ang katalagman, o 

 ang espada? 

 

 Kay nasayud ako, nga bisan ang kamatayon, bisan ang kinabuhi, bisan ang mga 

 manolonda, bisan mga punoan, o mga kagahum, o mga butang karon, o mga 

 butang umalabot, 
 

 O kahabugon, o giladmon, o bisan kinsa nga uban nga mga binuhat, sila dili 

 arang makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios, nga anaa kang Kristo 

 Jesus nga atong Ginoo. (Roma 8:35, 38-39) 

 

Si David misulat ug daghan mahitungod sa gugma. Tan-awa ang Salmo 31:23; 18: 1; 40:16; 

 97:10; 116: 1; 119: 97, 113, 119, 127, 132, 159, 163, 105, 167; 122: 6; 145: 20. Tun-i ang 

libro sa I Juan. Usa sa dako nga mga tema niini nga libro mao ang gugma. 

 

KALIPAY 

 

Ang kalipay maoy usa ka hiyas sa kamaya, kahimuot, ug kasadya 

. 

Ang espirituhanong bunga sa kalipay ug ang emosyon sa kalipay dili managsama. Ang matag 

usa naggikan sa lain-laing nga tinubdan. Ang kasadya naggikan sa kalibutan sa inyong pali 

bot ug nakadepende sa inyong mga kahimtang. Hingpit nga Kalipay nagagikan sa Espiritu sa 

Dios ug wala nakadepende sa panggawas nga mga kahimtang. 

 

Si Jesu-Kristo nagdala ug kalipay sa iyang pagkatawo: 
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 Ug miingon ang mga manolonda kanila, Ayaw kahadlok: kay, ania karon, 

 ginadala ko kaninyo ang maayong mga balita sa dakong kalipay, alang sa tanang 

 mga katawhan. 

 

 Kay alang kaninyo natawo karon sa lungsod ni David ang Manluluwas, nga mao 

 si Kristo ang Ginoo. (Lucas 2: 10-11) 

 

Kini mao ang tinguha sa Dios nga kamo adunay kalipay: 

 

 Kining mga butanga gisulti ko kaninyo, aron ang akong kalipay magapabilin 

 diha kaninyo, ug ang inyong kalipay mamahingpit. (Juan 15:11) 

 

 Ug karon moanha na ako kanimo; ug kining mga butanga akong gisulti sa kali 

 butan, aron sila makabaton sa akong kalipay nga mahingpit diha sa ilang 

 mga kaugalingon. (Juan 17:13) 

 

Ang mga tinun-an napuno sa kalipay ug sa Espiritu Santo: 

 

 Ug ang mga tinun-an napuno sa kalipay, ug uban sa Espiritu Santo.  

 (Buhat 13:52) 

 

Ang tinubdan sa kalipay sa magtotoo dili kalibutanon nga mga butang kondili ang Dios; 

 

 ... Sa imong presensya, anaa ang kahupnganan sa kalipay; sa imong toong 

 kamot adunay mga kalipayan nga sa walay katapusan. (Salmo 16:11) 
 

Tungod kay ang inyong hingpit nga kalipay espirituhanon ug wala nagsalig sa panggawas 

nga mga kahimtang kamo magakalipay sa tintasyon: 

 

 Mga igsoon ko, isipon ninyo ingon nga bug-os nga kalipay sa diha nga mahulog 

 kamo sa mga  nagakalainlain nga pagtintal ... (Santiago 1: 2) 

 

Kamo magakalipay sa kagul-anan [lisud nga mga panahon]: 

 

 ... Ako sa hilabihan gayud nalipay sa tanan namong mga kagul-anan.  

 (II Mga Taga Corinto 7: 4) 

 

Kamo magmapailubon sa kalipay: 

 

 ...Pag-antus uban ang kalipay. (Colosas 1:11) 

 

Ang kalipay kabahin sa Gingharian sa Dios: 

 

 Kay ang gingharian sa Dios dili kalan-on ug ilimnon; kondili pagkamatarung ug 

 pakigdait, ug kalipay diha sa Espiritu Santo. (Roma 14:17) 

 

Ang Biblia nagdasig sa mga magtotoo nga mahimong malipayon ug ipahayag kini nga 

kalipay ngadto sa Ginoo: 
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 Apan papaglipaya kadtong tanan nga nanagsalig kanimo: Sa gihapon pasinggita 

 sila sa kalipay .... sila nga mga nahagugma sa imong ngalan magmalipayon diha 

 kanimo. (Salmo 5:11) 

 

(Tan-awa usab sa Salmo 35: 9; 63: 5; 66: 1; 81: 1; 95: 1-2; 149: 5; 98: 4,6,8; 100: 1). 

 

KALINAW 

 

Ang kalinaw maoy usa ka kahimtang sa kahilum, kakalma, pakigdait, ug panag-uyon. Kini 

mao ang pagkawala sa panag-away, kaguol, ug kabalaka. Kini dili lamang pagkawalay pag 

panumbaling. Pagmintinar sa kalinaw alang sa gamhanan nga paglihok sa bahin sa mga tigpa 

siugda sa kalinaw. 

 

Ang kalibog mao ang kaatbang sa kalinaw. Ang Dios dili maoy hinungdan sa kalibog. Ang 

iyang tinguha mao ang pagdala sa kalinaw: 

 

 Kay ang Dios dili mao ang tinubdan sa kasamok, kondili sa pakigdait, ingon sa 

 tanan nga mga iglesia sa mga balaan. (I Mga Taga Corinto 14:33) 

 

Si Jesus nagdala ug kalinaw sa yuta: 

 

 Himaya sa Dios sa kahitas-an, ug sa yuta pakigdait, taliwala sa mga tawo nga 

 iyang gikahimut-an. (Lucas 2:14) 
 

Ang tanan nga tinuod nga kalinaw naggikan kang Jesu-Kristo: 

 

 ... Sa pagmantala sa Maayong Balita sa pakigdait pinaagi kang Jesu-Kristo ...  

 (Buhat 10:36) 

 

 Kay siya mao ang atong pakigdait, nga naghimo ug usa sa duruha, nga maoy 

 nagguba sa bungbong nga nagabulag sa taliwala kanato ... (Efeso 2:14) 

 

 Busa, sanglit namatarung pinaagi sa pagtoo may pakigdait kita sa Dios pinaagi 

 sa atong Ginoong Jesu-Kristo. (Roma 5: 1) 

 

Si Jesus nagbilin sa iyang mga sumusunod ug espesyal nga kalinaw: 

 

 Ako nagabilin kaninyo ug pakigdait, ug ang akong pakigdait ihatag ko kaninyo; 

  dili sama sa paghatag sa kalibutan ang akong paghatag kaninyo. dili malisang 

 ang inong mga kasingkasing ug dili usab mahadlok. (Juan 14:27) 

 

Ang mga pagtulon-an ni Jesus nagdala ug pakigdait: 

 

 Kining mga butanga gisulti ko kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton 

 kamog kalinaw. (Juan 16:33) 

 

Ang Ebanghelyo maoy usa ka mensahe sa kalinaw: 
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 Ug ang inyong mga tiil nasinapinan uban sa pagpangandam sa Maayong Balita 

 sa kalinaw. (Efeso 6:15) 

 

Adunay duha ka matang sa kalinaw. Ang una mao ang kalinaw uban sa Dios: 

 

 Busa, sanglit namatarung pinaagi sa pagtoo may pakigdait kita sa Dios pinaagi 

 sa atong Ginoong Jesu-Kristo. (Roma 5: 1) 

 

Human sa inyong pakigdait uban sa Dios, kamo makaangkon sa kalinaw sa Dios diha sa 

inyong kinabuhi: 

 

 Ug ang pakigdait sa Dios nga labaw sa tanang pagpanabot, magabantay sa 

 inyong mga kasingkasing ug mga hunahuna pinaagi kang Kristo Jesus.  

 (Filipos 4: 7) 
 

Kita gisultihan sa pagsunod sa mga butang nga moresulta sa kalinaw: 

 

 Busa, sundon ta ang mga butang nga makadugang sa pakigdait, ug ang mga 

 butang nga tungod kanila may paglinig-onay ang usag usa.  (Roma 14:19) 

 

Kita magpuyo sa kalinaw: 

 

 ... Magmahingpit kamo,  magnilipayay kamo, managhiusa kamo sa hunahuna, 

 magpuyo sa kalinaw; ug ang Dios sa gugma ug kalinaw magauban kaninyo. 

 (II Mga Taga Corinto 13:11) 

 

Kita magpuyo nga malinawon uban sa tanang mga tawo; 

 

 Paninguhaa ninyo ang pakigdait sa tanang mga tawo ... (Hebreohanon 12:14) 

 

Kita magbantay sa paghiusa sa Espiritu pinaagi sa kalinaw: 

 

 Managtinguha sa pagbantay sa paghiusa sa Espiritu diha sa gapus sa pakigdait. 

 (Efeso 4: 3) 

 

Ang kalinaw sa Dios mao ang magmando sa atong mga kasingkasing: 

 

 Ug ang pakigdait ni Kristo paharia sa inyong mga kasingkasing, nga niini kamo 

 usab gitawag diha sa usa ka lawas ... (Colosas 3:15) 

 

Kita makaplagan diha sa kalinaw sa tanan nga panahon: 

 

 ... Nga kamo makakaplag diha kaniya sa kalinaw ... (II Pedro 3:14) 

  

PAGKAMAPAILUBON 

 

Ang pagkamapailubon mao ang kalidad sa pagpailub. Kini mao ang abilidad sa malipayong 

pagpas-an sa dili mapas-an nga kahimtang ug mapailubong molahutay. Ang pagkamapailu 

bon maoy kalidad sa Dios: 
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 ... Si Jehova nga Dios, maloloy-on ug mapuanguron, mahinay sa pagkakasuko 

 ug dako sa mahigugmaong kalolot ug kamatuoran. (Exodo 34: 6) 

 

 Si Jehova mahinay sa kasuko ug madagayaon sa mahigugmaong kalolot, nga 

 nagapsaylo sa pagkadautan ug sa paglapas... (Numeros 14:18) 

 

 Apan ikaw, Oh Ginoo, mao ang Dios nga maloloy-on, ug puno sa gracia, mahi 

 nay sa kasuko ug madagayaon sa mahigugmaong-kalolot ug sa  kamatuoran.  

 (Salmo 86:15) 

 

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

 gihunahuna sa uban; apan siya may pagkamapailubon alang kaninyo, sanglit 

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

 sa paghinulsol. (11 Pedro 3:9) 

 

 Ug ilhon ninyo nga ang pagkamapailubon sa atong Ginoo mao ang kaluwasan ... 

 (II Pedro 3:15) 
 

 Kon nagatamay ka ba sa kadato sa iyang pagkamaaayo ug  pagkamainantuson 

 ug pagkamapailubon ... (Roma 2: 4) 

 

Ang pagkamapailubon maoy usa ka kalidad nga makita diha sa ministeryo ni Apostol Pablo: 

 

 Apan ikaw misunod sa akong pagtulon-an, sa gawi , sa tuyo, sa pagtoo,  sa pagka 

 mapailubon, sa gugma, sa pag-antus ... (II Timoteo 3:10) 

 

Kita gisultihan nga magmapailubon uban sa kalipay; 

 

 Nga pinalig-on kamo uban sa bug-os nga gahum, sumala sa iyang mahimayaong 

 gahum, alang sa bug-os nga pagpailub, ug pag-antus uban ang kalipay.  

 (Colosas 1:11) 

 

Kita gitawag aron magmapailubon: 

 

 Nga sa tanang pagpaubos ug kaaghup uban ang pagkamapailubon, mag-inan  

 tusay ang usa sa usa diha sa gugma. (Efeso 4: 2) 

 

Kita mowali sa Pulong sa Dios uban sa pagkamapailubon: 

 

 Magwali sa pulong; magkugi ka sa panahon ug sa dili panahon; himoa ang pag 

 pamadlong, ang pagsaway,  pagtambag uban sa tanan nga pagkamapailubon 

 ug pagpanudlo. (II Timoteo 4: 2) 

 

Ang mga magtotoo "mosul-ob" sa pagkamapailubon ingon nga espirituhanong kalidad: 

 

 Busa managsul-ob kamo, ingon nga mga pinili sa Dios, mga balaan ug mga 

 hinigugma, sa usa ka kinasingkasing nga sa kalooy, kalolot, pagpaubos, pagka 

 aghup, pagkamapailubon. (Colosas 3:12) 
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PAGKAMAPUANGURON 

 

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

o saba. Kini malinawon ug matinahuron nga kaayo. 

 

Ang Biblia nagpasidaan sa mga magtotoo nga dili makigbisog apan malumo ngadto sa tanan 

nga mga tawo: 

 

 Ug ang alagad sa Ginoo dili kinahanglan makiglalis, kondili maaghup ngadto sa 

 tanan nga mga tawo, batid sa pagtudlo, mapailubon ... (II Timoteo 2:24) 
 

Kita dili mahimong masukihon. Ang mga masukihon maoy mga tawo nga kanunay nakig-

away o nakiglalis: 

 

 Nga dili magsulti ug dautan batok kang bisan kinsa, nga dili sila magmasukihon, 

 kondili magmalumo sa pagpakita sa tanan nga kaaghup alang sa tanan nga mga 

 tawo. (Tito 3: 2) 
 

Kita dali ra nga hangyoon. Kana nagpasabot nga kita dali ra duolon sa uban tungod sa 

atong malumo nga kinaiya: 

 

  Apan ang kaalam nga gikan sa itaas, sa nahauna ulay, ug unya makigdaiton, 

 maaghup, ug mapuanguron, puno sa kalooy ug sa mga maayong bunga, walay  

 pagkabingkil ug walay pagkasalingkapaw. (Santiago 3:17) 
 

Si David misulat: 

 

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

 kamot ang nagasagang kanako, ug ang imong pagkamapuanguron nagapadako 

 kanako. (Salmo 18:35) 

 

PAGKAMAAYO 

 

Ang pagkamaayo maoy buhat sa pagkabalaan o pagkamatarung. Ang pagkamaayo mao ang 

kalidad sa Dios: 

 

 ..Ang  kaayo sa Dios nagapadayon sa walay katapusan. (Salmo 52: 1) 

 

 Oh nga unta ang mga tawo magdayeg kang Jehova tungod sa iyang kaayo, ug 

 tungod sa iyang mga katingalahang buhat alang sa mga anak sa mga tawo. 

 (Salmo 107: 8,15,21,31) 

 

 Ang akong mahigugmaong kalolot, ug ang akong kuta; ang akong hataas nga 

 torre, ug akong magbabawi; ang akong taming, ug siya nga maoy akong 

 gidangpan; ang nakadaug sa akong katawhan sa ilalum ko. (Salmo 144: 2) 

 

Ang yuta nagpakita sa kaayo sa Dios: 
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 ... Ang yuta napuno sa mahigugmaong kalolot ni Jehova. (Salmo 33: 5) 

 

Ang Dios nagapurongpurong sa mga  katuigan uban sa iyang kaayo. Kini nagpasabot nga ang 

tanan nga mga panalangin sa matag tuig gikan kaniya: 

 

 Ikaw nagapurong-purong sa tuig uban sa imong mga kaayohan ... (Salmo) 65:11 
 

Ang kaayo sa Dios gipakita sa mga makasasala sa paggiya kanila ngadto sa paghinulsol: 

 

 Kon nagatamay ka ba sa kadato sa iyang pagkamaayo ug  pagkamainantuson 

 ug pagkamapailubon, sa walay pagpanghibalo nga ang pagkamaayo sa Dios 

 magatultul kanimo sa paghinulsol? (Roma 2: 4) 

 

Si Haring David miingon nga siya naluya kon dili pa tungod sa kaayo sa Dios: 

 

 Ako napunawan, kon wala pa akoy pagtoo sa pagtan-aw sa kaayo ni Jehova sa 

 yuta sa mga buhi. (Salmo 27:13) 
 

Si David miingon nga ang pagkamaayo sa Dios gitagana alang kanato: 

 

 Oh pagkadako sa imong kaayo, nga gitagana mo sa tanang nagakahadlok 

  kanimo; nga gibuhat mo alang kanila nga nagadangup kanimo sa atubangan sa 

 mga anak nga lalaki sa mga tawo. (Salmo 31:19) 

 

Ang Dios nagtagbaw sa gigutom sa kaayohan: 

 

 Kay ginatagbaw niya ang kalag nga nagapangandoy, ug ginapuno niya sa 

 kaayohan ang kalag  nga gigutom. (Salmo 107: 9) 

 

Ingon nga magtotoo, ang kaayo ug kalooy sa Dios nagsunod kaninyo: 

 

 Sa pagkamatuod ang kaayo ug ang mahigugmaong-kalolot magasunod kanako 

 sa adlaw ngatanan sa akong kinabuhi ... (Salmo 23: 6) 

 

PAGTOO 

 

Kamo nakakat-on bahin sa pagtoo sa diha nga kamo nagtuon niini ingon nga usa ka espiritu 

hanon nga gasa. Ang konsepto nga gitudlo mahitungod sa pagtoo isip usa ka gasa magamit sa 

pagtoo isip usa ka bunga usab. 

 

Apan hinumdumi ang kalainan tali sa duha nga gipasabot na kaniadto. Ang pagtoo ingon nga 

gasa usa ka gahum. Kini usa ka aksyon. Kini maoy lig-on nga pagsalig sa Dios nga makapahi 

mo sa usa ka magtotoo sa paglihok diin ang uban dili molihok tungod sa pagkawalay pagtoo. 

Ang pagtoo ingon nga bunga maoy kinaiya. Kini usa ka kinaiya sa pagtoo ngadto sa Dios 

Kini naugmad pinaagi sa proseso sa iyang kinabuhi sa sulod kanato nga nagdala sa espirituha 

non nga pagtubo. Samtang dili ang tanan nakabaton sa gasa pagtoo, ang bunga nga pagtoo ki 

nahanglan nga makita diha sa kinabuhi sa tanan nga mga magtotoo. 
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PAGKAAGHUP 

 

Ang pagkaaghup mao ang kontrolado nga kusog. Ang kaaghup mao ang paagi nga gigamit sa 

pagpasig-uli sa nagabalik sa pagpakasala. Ang nagabalik sa pagpakasala mao ang usa nga 

mibalik ngadto sa usa ka kinabuhi sa sala human nakadawat ni Jesus ingon nga Manluluwas: 

 

 Busa managsul-ob kamo, ingon nga mga pinili sa Dios, mga balaan ug mga 

 hinigugma, sa usa ka kinasingkasing nga sa kalooy, kalolot, pagpaubos, pagka 

 aghup, pagkamapailubon.  

 

 Nga mag-inantusay kamo ang usa ug usa ug magpinasayloay kamo ang usag 

 usa, kon ang uban adunay sumbong batok sa uban: maingon nga si Kristo nag 

 pasaylo kaninyo, mao usab ang buhaton ninyo. (Colosas 3: 12-13) 
 

 Mga igsoon, bisan kon ang usa ka tawo mahup-an sa mga paglapas, kamo nga 

 mga espirituhanon, maoy magpabalik kaniya nga may espiritu  sa kaaghup;  nga 

 magmatngon ka sa imong kaugalingon, aron dili ka usab pagatintalon.  

 (Galacia 6: 1) 
 

Ang kaaghup nagabantay sa panaghiusa diha sa simbahan: 

 

 ... Managgawi kamo nga takus gayud sa pagtawag diin kamo ginatawag: 

 

 Nga may bug-os nga pagpaubos ug kaaghup uban ang pagkamapailubon, mag-

 inantusay ang usa sa usa diha sa gugma; 

 

 Managtinguha sa pagbantay sa paghiusa sa Espiritu diha sa gapus sa pakigdait. 

 (Efeso 4: 1-3) 

 

Ang kaaghup kinahanglan nga gamiton sa pagdumala sa tanan nga mga tawo: 

 

 Ug ang alagad sa Ginoo dili kinahanglan makiglalis, kondili magmaaghup 

 ngadto sa tanang mga tawo, batid sa pagtudlo, maantuson, 

 

 Sa kaaghup magtudlo kanila nga nagabatok sa ilang kaugalingon; basin da ang 

 Dios maghatag kanila ug paghinulsol sa pag-ila sa kamatuoran. 

 (II Timoteo 2: 24-25) 
 

 Nga dili magsulti ug dautan batok kang bisan kinsa, nga dili sila magmasukihon, 

 kondili magmalumo sa pagpakita sa tanan nga kaaghup alang sa tanan nga mga 

 tawo. (Tito 3: 2) 
 

Kamo modawat sa Pulong sa Dios uban sa kaaghup: 

 

 Tungod niana, sa nasalikway ang tanang kahugawan ug ang nagaawas nga kada 

 utan, dawata ninyo sa kaaghup ang pulong nga natanom  kaninyo, nga mao ang 

 makaluwas sa inyong mga kalag. (Santiago 1:21) 
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Ang usa ka manggialamon nga tawo maaghup nga tawo: 

 

 Kinsa ba ang maalam ug masinabuton sa taliwala ninyo? Magpakita siya pinaagi 

 sa iyang maayong gawi sa iyang mga buhat uban sa kaaghup sa kaalam. 

  (Santiago 3:13) 

 

Ang mga magtotoo giawhag sa pagpangita niini nga kalidad sa kaaghup: 

 

 Busa managsul-ob kamo, ingon nga mga pinili sa Dios, mga balaan ug mga 

 hinigugma, sa usa ka kinasingkasing sa kalooy, kalolot, pagpaubos, pagka 

 aghup, pagkamapailubon.  (Colosas 3:12) 
 

 Apan ikaw, O tawo sa Dios, kumalagiw ka niining mga butanga; ug paninguhaa 

 ang pagkamatarung, pagkadiosnon, pagtoo, paghigugma, pagpailub, ug kaaghup 

 (1 Timoteo 6:11). 

 

 Pangitaa ninyo si Jehova, kamong tanan nga mga maaghup sa yuta, ug nanag 

 tuman sa iyang mga tulumanon; pangitaa ang pagkamatarung, pangitaa ang 

 pagkamaaghup ... (Sofonias 2: 3) 

 

PAGPUGONG SA KAUGALINGON 

 

Ang pagpugong sa kaugalingon mao ang kasarangang sa emosyon, mga hunahuna, ug mga 

aksyon. Ang pagpugong sa kaugalingon mao ang pagkahawud sa tanang mga butang: 

 

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

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

 igasalikway. (I Mga Taga Corinto 9:27)  (Tan-awa 1 Taga-Corinto 9: 19-27). 

 

Kita gisultihan sa pagdugang ug pagpugong sa kaugalingon sa atong mga kinabuhi: 

 

 Ug ang kahibalo sangkapa sa  pagpugong sa kaugalingon; ug sa pagpugong sa 

 kaugalingon sangkapa sa pagpailub ... (II Pedro 1: 6) 

 

Ang pagpugong sa kaugalingon kabahin sa mensahe ni Pablo sa Ebanghelyo: 

 

 Ug sa nagasaysay siya mahitungod sa pagkamatarung,  ug sa pagpugong sa 

 kaugalingon, ug sa paghukom sa palaabuton ... (Buhat 24:25) 

 

ANG KAMAHINUNGDANON SA BUNGA 

 

Si Jesus naghatag ug dako nga gibug-aton sa pagpamunga. Sa usa ka sambingay siya mii 

ngon: 
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 Ug misulti siya niining sambingaya: usa ka tawo may usa ka higuera nga kahoy 

 nga gitanom sa iyang parrasan; ug siya miadto ug nangita ug bunga niini, ug 

 wala makakaplag. 

 

 Unya siya miingon sa magpaparras,  ania karon tulo na ka mga tuig nga ako 

 nagaanhian sa pagpangitag bunga niining kahoyng higuera, ug wala akoy hing 

 kaplagan; putla kini; nganong magasamok usab kini sa yuta? 

 

 Ug siya nga nagatubag miingon kaniya: Ginoo, pasagdi una kini niining tuiga 

 usab, hangtud nga ako magkalot sa palibot niini, ug magaabono kaniya 

 

 Ug kon kini maghatag ug bunga, maayo: apan kong dili, nan, pagaputlon mo 

 kini. (Lucas 13: 6-9) 
 

Sa laing panahon nakita ni Jesus ang usa ka kahoyng higuera nga walay bunga: 

 

 Karon sa pagkabuntag, sa mibalik siya sa ciudad gigutom siya. 

 

 Ug sa diha nga hingkit-an niya ang kahoy nga higuera diha sa daplin sa dalan, 

 iyang  giduol kini, ug wala siyay hingkit-an kaniya bisan unsa, apan mga dahon 

 lamang, ug miingon ngadto niini, wala na gayud ing bunga nga mogula kanimo 

 bisan kanus-a pa! (Mateo 21: 18-19) 

 

Ang pagtunglo ni Jesus sa kahoy nga higuera dili usa ka buhat sa kasuko tungod kay siya gi 

gutom ug ang kahoy walay bunga. Siya nagtudlo ug importante nga kamatuoran. Ang kahoy 

nga higuera adunay maayo nga panagway. Kini may berde nga dahon ug kon tan-awon  ingon 

nga mabungaon. Apan kini walay bunga. 

 

Ang ubang mga tawo adunay panagway sa gawas ingon nga espirituhanon, apan sa sulod sila 

wala makabaton sa espirituhanong bunga nga sama ni Kristo. Kini mao ang kahimtang sa 

mga Fariseo, usa ka relihiyosong grupo sa panahon ni Kristo. Si Jesus miingon kanila: 

 

 Alaut kamo, mga escriba ug mga Fariseo, mga salingkapaw! kay sama kamo sa 

 pinaputi nga lubnganan, nga sa gawas daw mga maanindot, apan sa sulod puno 

 sa mga bukog sa mga patay, ug sa tanan nga kahugaw. (Mateo 23:27) 
 

Ang Dios adunay pagtagad sa pagkamabungahon kay sa dagway sa pagkamabungahon. 

 

Kasagaran nga pagkasulti, mas may gibug-aton ang mga gasa kay sa bunga sa Balaang Espi    

ritu sa modernong ministeryo. Apan ang Biblia naghatag ug gibug-aton sa espirituhanon nga 

bunga: 

 

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

 

Ang bunga, o espirituhanon nga mga hiyas nga gipakita sa tawo, nagpadayag kon unsa siya 

sa sulod: 
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 Kay walay maayo nga kahoy nga magadala ug dautang bunga; wala usab ing 

 dautang kahoy nga magadala ug mga maayong bunga. 

 

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

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

 parras. 

 

 Ang maayong tawo gikan sa maayong bahandi sa iyang kasingkasing magapagu 

 la sa maayo; ug ang dautang tawo gikan sa dautang bahandi sa iyang kasingka 

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

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

 

Ang usa ka tawo mahimong adunay madanihong personalidad [karisma] nga masaypan ingon 

nga espirituhanon nga gahum. Siya tingali nagbuhat sa mga milagro diha sa ngalan sa Ginoo. 

Apan si Jesus miingon: 

 

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

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

 langit. 
 

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

 magpanagna tungod sa imong ngalan? Ug sa imong ngalan ginahinginlan namo 

 ang mga yawa? Ug sa imong ngalan ginabuhat namo ang daghang mga katinga 

 lahang mga buhat? 

 

 Ug unya pagasaysayan ko sila: Ako wala makaila kaninyo: pahilayo kamo 

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

 

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

lo sa bakak nga mga doktrina. Siya miingon nga usa sa mga paagi sa pag-ila kanila mao ang 

kakulang sa bunga sa ilang mga kinabuhi: 

 

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

 nangamatay sa makaduha, nga nangaibut sa mga gamut. (Judas 12) 

 

Ang importante nga butang sa bisan unsa nga ministeryo mao ang bunga tungod kay ... 

"Pinaagi sa ilang BUNGA kamo makaila kanila "(Mateo 7:20). 

 

Sa natural nga kalibutan ang bunga nga nagdala sa mga binhi ang mopadaghan. Diha sa espiri 

tuhanon nga kalibutan ang bunga sa Espiritu Santo ang may kapasidad alang sa espirituha 

nong pagpadaghan: 

 

 -Ang bunga sa sama-kang-Kristo nga mga hiyas sa mga kinabuhi sa mga magtotoo 

  nagpaduol sa makasasala nga mga tawo ngadto sa Dios. 

 

 -Ang bunga sa pag-ebanghelyo nagpakaylap sa Ebanghelyo sa Gingharian ug   

  moresulta sa espirituhanon nga pag-ani sa tibook kalibutan. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

1. Unsa ang panggawas nga bunga sa Espiritu? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Unsa ang sulodnon  nga bunga sa Espiritu? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Ilista ang mga hiyas sa sulodnon nga bunga sa Espiritu Santo: 

 ____________________________   _______________________________ 

 ____________________________  _______________________________ 

 ____________________________   _______________________________ 

 ____________________________  _______________________________ 

 ____________________________ 

 

4. Unsay reperensiya sa Kasulatan nga nagpadayag nga si Jesus nagpili kanato aron 

mamunga? 

 _____________________________________________________________________ 

 

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

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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6. Basaha ang listahan sa espirituhanong mga bunga sa Espiritu Santo diha sa unang 

listahan. Basaha ang kahulogan sa ikaduhang listahan. Isulat ang numero sa mga 

kahulogan nga naghulagway sa bunga sa blangko nga gihatag. 

 

 Unang Listahan   Ikaduhang Listahan  

 

 _____Pagpugong sa kaugalingon 1. Lalum nga pagbati, pag-atiman 

 

 _____Pagtoo    2. Kasadya, kamaya 

 

 _____Pagkaaghup   3. Hilum, kalma, panag-uyon 

 

 _____Pagkamapuanguron  4. Mapailubon paglahutay 

 

 _____Pagkamaayo   5. Malumo nga paagi, dili mapig-ot 

 

 _____Kalipay    6. Matarung nga mga buhat 

 

 _____Pagkamapailubon  7. Lig-on nga pagsalig sa Dios 

 

 _____Kalinaw    8. Gikontrolar nga kusog 

 

 _____Gugma    9. Pagpugong sa kaugalingon 

 

 

7. Nganong ang bunga sa Espiritu importante? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

8. Unsa ang kalainan tali sa kalinaw sa Dios ug sa kalinaw uban sa Dios? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

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

 

1. Basaha ang Mateo 5: 1-12. Pila ka mga bunga nga sama-kang-Kristo ang  inyong 

makaplagan niini nga tudling?  Pananglitan, ang bunga sa kalipay gihisgotan sa 

bersikulo 12. 

 

2. Basaha ang I Mga Taga Corinto kapitulo 13 nga may kalabutan sa espirituhanon nga 

bunga sa gugma. Pila ka espirituhanong bunga ang inyong mapahayag diha sa gug 

ma? Pananglitan, "motoo sa tanang mga butang" diha sa bersikulo 7 mao ang bunga 

pagtoo. 

 

3. Ang bunga sa Espiritu Santo maoy mga pagpadayag sa kinaiya sa Dios. ang Dios mao 

ang Dios sa: 

 

 Gugma:    Juan 4:16; Tito 3: 4 

 Kalipay:    Mateo 25:21 

 Kalinaw:    Filipos 4: 7 

 Pagkamapailubon:   II Pedro 3: 9,15 

 Pagkamapuanguron:   Mateo 11: 28-30 

 Pagkamaayo:    II Pedro 1: 3 

 Pagkamatinud-anon:   II Timoteo 2:13 

 Pagkaaghup:    Sofonias 2: 3 

 Pagpugong sa kaugalingon:  Hebreohanon 12:11 (Ang pagpanton sa Dios 

      nagpadayag sa pagkakasarangan). 

 

4. Si Jesu-Kristo adunay tanang bunga sa Espiritu Santo nga makita sa iyang kinabuhi: 

 

 Panggawas nga Bunga: Pag-ebanghelyo: Juan 10:16; Mark 1:38 

 

 Sulodnon nga Bunga: 
 Gugma:    Marcos 10:21; Juan 11: 5,36 

 Kalipay:    Juan 15:11 

 Kalinaw:    Juan 14:27 

 Pagkamapailubon:   I Pedro 3:15 

 Pagkamapuanguron:   II Mga Taga Corinto 10: 1 

 Pagkamaayo:    Roma 11:22 

 Pagtoo:    Mateo 17: 14-21 

 Pagkaaghup:    II Mga Taga Corinto 10: 1 

 Pagpugong sa kaugalingon:  Lucas 4: 1-13 

 

 Basaha ang mga libro sa Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan. Idugang niini nga latid ang 

 ubang mga pakisayran diin gipakita ni Jesus ang bunga sa Espiritu Santo. 
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KAPITULO 12 
 

ANG MGA BUHAT SA UNOD 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

     •    Pag-ila sa mga buhat sa unod. 

     •    Pagpasabot kon unsaon paglakaw diha sa Espiritu kay sa diha sa unod. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Karon mahayag ang mga buhat sa unod, nga mao kini: pagpanapaw, pakighila 

 was, kahugaw, kaulag, 

 

 Pagsimba sa mga diosdios, lumay, mga pagdinumtanay, mga panagbingkil, mga 

 pangabugho, mga kaligutgut, mga panag-away, mga pagbahinbahin, mga 

 pagbulag, 

 

 Mga kasina, mga pagpatay, mga paghuboghubog, mga hudyaka-bahakhak, ug 

 ang maingon niini; nga gipasidaan ko kaninyo kaniadto, ingon man usab sa 

 gisultihan ko kamo sa panahon nga nangagi, nga sila nga nagabuhat sa maong 

 mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. (Galacia 5: 19-21) 

 

PASIUNA 

 

Kini nga kapitulo mahitungod sa mga buhat sa unod, makasasala nga mga hiyas nga lahi sa 

bunga sa Balaang Espiritu. 

 

UNSA ANG MGA BUHAT SA UNOD? 

 

Ang mga buhat sa unod mao ang mga kinaiya sa makasasala nga kinaiyahan sa tawo tungod 

sa pangibog [makasasala nga tinguha]. Sila mao ang mga kaatbang sa mga hiyas nga gusto sa 

Espiritu Santo nga maugmad sa inyong kinabuhi. 

 

ESPIRITUHANONG GUBAT 

 

Adunay kanunay nga espirituhanong gubat diha sa kinabuhi sa magtotoo. Ang mga buhat sa 

unod mao ang nagapaningkamot sa paglaglag sa bunga sa Espiritu Santo: 

 

 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 

 butang nga buot ninyo. (Galacia 5:17) 

 

Ang unodnong mga tinguha sa natural nga tawo supak sa kinaiyahan sa Espiritu Santo. 

Ang mga buhat sa unod mao ang: 
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 ... Ang pagpanapaw, pakighilawas, kahugawan, kaulag, 

 

 Pagsimba sa mga diosdios, lumay, mga pagdinumtanay, mga panag-away, mga 

 pangabugho, mga kaligutgut, mga pagpundokpundok, mga pagbahinbahin, mga 

 pagbulag, 

 

 Mga kasina, mga pagpatay, mga paghuboghubog, mga hudyaka, ug ang ma 

 ingon niini; (Galacia 5: 19-21) 

 

Bisan tuod nga ang mga resulta niini nga mga sala makita sa sayop nga mga buhat, ang 

hinungdan mao ang dili makita. Ang hinungdan mao ang makasasala nga mga tinguha 

[pangibog] sa kasingkasing: 

 

 Ug siya miingon kanila, ingon ba usab kamo niana nga walay mga salabutan?  

 Wala ba kamo makasabot nga bisan unsa nga butang gikan sa gawas nga maka 

 sulod sa tawo, dili makapahugaw kaniya ... 

 

 Ug siya miingon, Ang nagagula gikan sa tawo, kana makahugaw sa tawo. 

 

 Kay gikan sa sulod, gikan sa kasingkasing sa tawo, nagagula ang mga dautang 

 hunahuna, mga pagpanapaw, mga pagpakighilawas, mga pagpatay, 

 

 Ang mga kahikaw, ang mga pagkadautan, ang paglimbong, ang kaulag, ang   

 dautang tinan-awan, pagpasipala, garbo, ang binuang; 

 

 Ug kining dautan nga mga butang sa sulod nagagikan, ug makapahugaw sa 

 tawo. (Marcos 7: 18,20-23) 
 

Ang mga sala nga gilista diha sa Mga Taga-Galacia 5: 19-21  dili ang tanan nga mga sala nga 

giila diha sa Biblia. Sila maoy grupo sa mga sala nga gitawag ug "mga buhat sa unod" nga 

kaatbang sa bunga sa Espiritu. Kini ang hinungdan nganong kita nagtuon niining piho nga 

mga sala. 

 

PAGPANAPAW 

 

Ang pagpanapaw maoy pakighilawas sa minyo nga tawo uban sa tawo nga dili nila kapikas. 

Usa sa unang napulo ka mga sugo gikan sa Dios mao: 

 

 Dili ka manapaw. (Exodo 20:14) 
 

Sa mga panahon sa Daang Tugon sa dihang ang tawo nakapanapaw siya pagapatyon: 

 

 Ug ang tawo nga manapaw sa asawa sa laing tawo, bisan siya nga nakapanapaw 

 sa asawa sa iyang isigkatawo, ang mananapaw nga lalaki ug ang mananapaw 

 nga babaye pagapatyon gayud . (Levitico 20:10) 

 

Parehong si Jesus ug si Pablo pabalik-balik nga nagpasidaan batok sa pagpanapaw diha sa 

Bag-ong Tugon: 
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 Ikaw nahibalo sa mga sugo, ayaw pagpanapaw ... (Marcos 10:19) 

 

 Kay kini: Dili ka manapaw ... (Roma 13: 9) 

 

Si Jesus mipalapad sa kahulogan sa pagpanapaw nga naglakip sa dautan nga seksuwal nga 

mga tinguha sa kasingkasing: 

 

 Hingdunggan ninyo nga ginaingon sa mga karaan nga panahon, dili ka mana 

 paw: 

 

 Apan magaingon ako kaninyo, nga bisan kinsa nga motan-aw sa usa ka babaye 

 sa pagkaibog kaniya, nakapanapaw na kaniya sa iyang kasingkasing. 

  (Mateo 5: 27-28) 

 

Ang pagpanapaw usab naglakip sa pagdiborsiyo sa kapikas ug pagminyo pag-usab sa walay 

Bibliyanhong hinungdan: 

 

 Apan nagaingon ako kaninyo, nga bisan kinsa nga mobulag sa iyang asawa, 

 gawas kong sa mga hinungdan sa pakighilawas, nagahimo kaniya nga mana 

 napaw; ug bisan kinsa nga mangasawa kaniya nga biniyaan sa bana nakapa 

 napaw. (Mateo 5:32) 

 

 Ug kong ang usa ka babaye mobiya sa iyang bana, ug maminyo sa lain, siya 

 nakapanapaw. (Marcos 10:12) 

 

Sa diha nga ang tawo makasala sa pagpanapaw siya nagapakasala batok sa iyang kaugali 

ngong kalag: 

 

 Siya nga makapanapaw sa usa ka babaye maoy tawong  walay salabutan: siya 

 nga nagabuhat niini aron sa paglaglag sa iyang kaugalingong kalag.  

 (Proverbio 6:32) 

 

Ang Dios naghukom sa mga tawo nga nanapaw: 

 

 Himoa nga ang pagminyo mabatonan sa  kadungganan sa ngatanan, ug himoa 

 nga ang higdaanan dili mahugawan; kay ang  mga makihilawason ug mga mana 

 napaw ang Dios magahukom. (Hebreohanon 13: 4) 
 

Kadtong manapaw dili makapanunod sa gingharian sa Dios: 

 

 Wala ba kamo manghibalo nga ang mga dili matarung dili makapanunod sa 

 gingharian sa Dios? Dili kamo magpalimbong: bisan ang mga makighilawason, 

 bisan ang mga magsisimba sa dios-dios, bisan ang mga mananapaw, bisan ang 

 mahilayon, bisan ang mga mapatuyangon sa ilang kaugalingon uban sa mga

 lalaki, 

 

 O mga kawatan, o mga masinahon, o mga palahubog o mga mapanamasta 

 mason, o mga malupigon, ang makapanunod sa gingharian sa Dios.  

 (I Mga Taga Corinto 6: 9-10) 
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Usa sa mga kinaiya nga inyong maila ang bakak nga mga magtutudlo mao ang pinaagi sa sala 

sa pagpanapaw: 

 

 ... Adunay manindog nga mga magtutudlo nga bakakon sa taliwala kaninyo ... 

 nga may mga mata nga napuno sa pagpanapaw, ug nga dili sila arang  makaun 

 dang sa pagpakasala ... (II Pedro 2: 1,14) 
 

Ang Biblia nagpasidaan: 

 

 ... Ang babayeng mananapaw mangita alang sa bililhon nga kinabuhi.  

 (Proverbio 6:26) 

 

PAKIGHILAWAS 

 

Ang pakighilawas mao ang panghilawas sa duha ka mga tawo nga dili minyo sa usag usa. 

Kini nga sala naglakip sa pagpanapaw nga mao ang panghilawas sa minyo nga tawo uban sa 

tawo nga dili ilang kapikas. Ang pakighilawas usab naglakip sa panghilawas tali sa mga tawo 

nga dili minyo. Kini naglakip sa seksuwal nga pagtipas sama sa homoseksuwalidad [sa usa ka 

tawo sa mao gihapon nga sekso] ug panag-unay. 

 

Ang pakighilawas maoy Bibliyanhong rason alang sa diborsiyo: 

 

 Apan nagaingon ako kaninyo, nga bisan kinsa nga mobulag sa iyang asawa, 

 gawas kong sa mga hinungdan sa pakighilawas, nagahimo kaniya nga mana 

 napaw; ug bisan kinsa nga mangasawa kaniya nga biniyaan sa bana nakapa 

 napaw. (Mateo 5:32) 
 

Ang mga makihilawason dili makapanunod sa gingharian sa Dios: 

 

 Wala ba kamo manghibalo nga ang mga dili matarung dili makapanunod sa 

 gingharian sa Dios? Dili kamo magpalimbong: bisan ang mga makighilawa 

 son…, dili makapanunod sa ginghariansa Dios. (I Mga Taga Corinto 6: 9-10) 
 

Ang Biblia nagsulti kanato sa paglikay [paglayo] gikan sa pagpakighilawas; 

 

 Kay kini mao ang kabubut-on sa Dios, bisan ang imong pagkabalaan, nga 

 maglikay kamo gikan sa pagpakighilawas. (I Mga Taga Tesalonica 4: 3) 

 

 Apan tungod sa mga pagpakighilawas, pasagdi nga ang tagsatagsa ka lalaki mag 

 baton sa iyang kaugalingong asawa, ug ang tagsatagsa ka babaye nga magbaton 

 sa iyang kaugalingong bana. (I Mga Taga Corinto 7: 2) 
 

 Dili kita makighilawas sama sa uban kanila nga nakighilawas ... 

 (I Mga Taga Corinto 10: 8) 

 

Ang lawas wala itagana alang sa pakighilawas tungod kay kini iya sa Ginoo. Tungod niini 

nga rason, kamo kinahanglan mokalagiw sa pagpakighilawas; 
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 ... Karon ang lawas dili alang sa pagpakighilawas, kondili alang sa Ginoo, ug ang 

 Ginoo alang sa lawas ... 

 

 Mangalagiw kamo sa pakighilawas. Ang matag sala nga pagabuhaton sa tawo 

 gawas man sa lawas; apan siya nga makasala sa pagpakighilawas nagapakasala 

 batok sa iyang kaugalingong lawas. 

 

 Unsa? Wala ba kamo manghibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espi 

 ritu Santo nga anaa kaninyo nga inyong nabatonan gikan sa Dios, ug kamo dili 

 na inyo sa inyong kaugalingon? 

 

 Kay pinalit kamo sa usa ka bili; busa himayaa ang Dios diha sa inyong lawas, ug 

 diha sa inyong espiritu, nga mga iya sa Dios. (I Mga Taga Corinto 6: 13,18-20) 
 

Kini inyong responsibilidad ang pagpatay sa pagpakighilawas; 

 

 Busa pakamatya ninyo ang mga bahin nga mga sa yuta ... pakighilawas ... 

 (Colosas 3: 5) 

 

Ang pakighilawas dili hinganlan sa taliwala sa mga magtotoo: 

 

 Apan ang pagpakighilawas ug ang tanang kahugaw, kon kaibug, ayaw gayud 

 ninyo paghisgoti, sanglit kana dili angay sa mga nangahimong balaan.  

 (Efeso 5: 3) 

 

Kon ang tawo nagpadayon sa pakighilawas, siya sa katapusan magapos niini sa hingpit. 

Sumala sa Roma l, kini bisan pa mosangpot sa homoseksuwalidad. Sa ngadto-ngadto, ang 

iyang tanlag dili na  mahasol pa niini: 

 

 Tungod niini gitugyan sila sa Dios sa ... Nga napuno sa tanan nga pagkadilima 

 tarung, pakighilawas ... (Roma 1: 26,29) 

 

KAHUGAW 

 

Ang kahugaw mao ang kaatbang sa pagkahinlo. Niini nga yugto sa mga buhat sa unod, ang 

pulong "Kahugaw" nagpasabot sa espirituhanon o moral nga kahugaw. 

 

Ang Dios dili gusto nga ang iyang mga katawhan mahugaw: 

 

 Apan ang pagpakighilawas ug ang tanang kahugaw, kon kaibug, ayaw gayud 

 ninyo paghisgoti sanglit kana dili angay sa mga nahimong balaan. (Efeso 5:3) 

 

 Kay ang Dios wala magtawag kanato sa kahugaw, kondili sa pagkabalaan.   

  (I Mga Taga Tesalonica 4: 7) 

 

Kini maoy inyong responsibilidad sa pagpatay sa kahugawan ug pagdisiplina sa inyong kauga 

lingon sa pagpuyo ug usa ka balaan nga kinabuhi: 
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 Busa pakamatya ninyo ang inyong mga bahin nga mga sa yuta: ang pagpakig 

 hilawas, pagkamahugaw, ang kaibog, ang dautang tinguha, ug ang pagkahikaw, 

 nga maoy pagsimba sa mga dios-dios. (Colosas 3: 5) 

 

 Busa mga hinigugma, sa nabatonan nato kini nga saad, managhinlo kita sa tanan 

 nga kahugawan sa unod ug sa espiritu, magmahingpit sa pagkabalaan diha sa 

 kahadlok sa Dios. (II Mga Taga Corinto 7: 1) 

 

 Nga ang tagsatagsa kaninyo manghibalo nga magbaton sa iyang sudlanan sa 

 pagkabalaan ug kadungganan ... (I Mga Taga Tesalonica 4: 4) 

 

Kon kamo dili mopatay sa kahugawan nan kamo moyukbo niini: 

 Nagasulti ako ingon nga tawo tungod sa kaluyahon sa inyong unod; kay ingon 

 nga inyong gitugyan ang inyong mga bahin sa lawas ingon nga mga ulipon sa 

 kahugawan ug sa pagkamasupilon ngadto sa pagkamasupilon; ingon usab karon 

 nga itugyan ninyo ang inyong mga bahin sa lawas , ingon nga mga ulipon sa pag 

 kamatarung ngadto sa pagkabalaan. (Roma 6:19) 

 

Kon magpadayon kamo sa pagtugyan ngadto sa kahugawan kamo sa katapusan mohatag sa 

inyong kaugalingon niini: 

 

 Nga nawad-an sa pagbati, gitugyan nila ang ilang kaugalingon ngadto sa 

 pagpatuyang, sa pagbuhat sa tanang kahugaw nga inubanan sa kahikaw. 
 

 Apan kamo wala hingkat-oni sa ingon niana si  Kristo. (Efeso 4: 19-20) 
 

Kon magpadayon kamo sa pagkinabuhi diha sa espirituhanon nga kahugaw [sa sala], ang 

Dios motugyan kaninyo niini: 

 

 Tungod niini ang Dios usab nagtugyan kanila sa kahugawan diha sa mga 

 pangibog sa ilang kaugalingong mga kasingkasing ... (Roma 1:24) 

 

Sa diha nga ang tawo itugyan sa Dios sa usa ka butang, ang iyang tanlag mohunong sa pagli 

hok ug siya sa hingpit kontrolado na niini. Siya malaglag diha sa iyang sala gawas kon siya 

maghinulsol: 

 

 Ug labi na gayud ang mga nagasunod sa unod, diha sa mga mahugaw nga kailib 

 gon…Apan kini sila , ingon sa mga mananap nga walay salabutan, pagakuhaon 

 ug pagalaglagon, nga nagapasipala sila sa mga butang nga wala nila hibaloi ; ug 

 mangamatay gayud sila diha sa ilang kaugalingon nga pagkalaglag…  

 (II Pedro 2: 10,12) 
 

Tan-awa ang mosunod nga tsart. Kamo momatikod nga sa diha nga kini nga mga bersikulo sa 

kahugawan gibutang nga managsama, ang usa ka sulondan mogawas. Kamo adunay gahum 

sa pagpatay o pagtugyan ngadto sa sala. Kung kamo mopatay sa kahugawan, kini modala 

ngadto sa pagkabalaan diha sa inyong kinabuhi. Kon kamo magpadala niini, kamo sa ngadto-

ngadto motugyan sa inyong kaugalingon niini. Sa katapusan, ang Dios motugyan kaninyo  

niini ug kamo mangamatay diha sa inyong kaugalingon nga korapsyon: 
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KAHUGAW : SULONDAN SA PAGPILI 
 

  Kung ikaw...    Kung ikaw... 

 

 

  Mopatay sa kahugawan:  Motugyan ngadto sa kahugawan: 

  Colosas 3: 5    Taga-Roma 6:19 

 

 

  Kini mohatud ngadto sa ...  Kini mohatud ngadto sa ... 

 

 

  Pagkabalaan    Pagtugyan sa inyong kaugalingon niini:  

  I Mga Taga Tesalonica 4: 7  Efeso 4:19 

 

       Nga moresulta sa ... 

 

       Pagtugyan sa Dios kaninyo niini: 

       Taga-Roma 1:24 

 

       Nga matapos sa ... 

 

       Kamatayon gayud diha sa inyong 

       kaugalingon nga kalaglagan: 

       II Pedro 2: 10,12 

 

KAULAG 

 

Ang kaulag mao ang sala sa pangibog, makasasala nga mga emosyon, ug kalaw-ay. Kini  

mao ang mahugaw ug makauulaw nga panggawi. Ang kaulag maoy usa sa mga kinaiya diin 

inyong maila ang bakak nga mga magtutudlo: 

 

 Kay may pipila ka mga tawo miyuhot lamang sa pagsulod, sila nga gitagana 

 nang daan alang niini nga pagkahinukman sa silot, mga tawo nga dili-diosnon, 

 nga ginabaylo nila ang gracia sa atong Dios sa kalaw-ayan, ug ginalimod nila 

 ang atong bugtong Ginoong Dios ug Ginoo nga si Jesu-Kristo. (Judas 4) 

 

Sa mga panahon nga miagi, kamo tingali adunay kaulag. Ingon nga magtotoo, kamo dili na  

mopadayon niini nga kinaiya: 

 

 Apan dili na kamo magpuyo sa panahon nga nahabilin diha sa  unod alang sa 

 mga kailibgon sa mga tawo, kondili alang sa kabubut-on sa Dios. 

 

 Kay igo na ang miaging panahon nga gituman alang sa kabubut-on sa mga 

 Gentil, ang gikinabuhi alang sa mga kalaw-ayan, sa mga kailibgon, sa mga pag-

 inum sa vino, hudyaka, kombira, ug pagsimbag mga diosdios ... (1 Pedro 4: 2-3) 
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Ang Biblia nagtudlo nga kon magpadayon kamo sa kaulag, kamo sa ngadto-ngadto motugyan 

na niini sa inyong kaugalingon nga walay konsiyensya: 

 

 Nga nawad-an sa pagbati, gitugyan nila ang ilang kaugalingon ngadto sa 

 pagpatuyang, sa pagbuhat sa tanang kahugaw nga inubanan sa kahikaw. 

  (Efeso 4:19) 

 

PAGSIMBAG DIOS-DIOS 

 

Ang pagsimba sa mga dios-dios mao ang pagsimba sa mga pinalangga. Kini wala lang mag 

pasabot sa pagsimba sa mga larawan nga gihimo gikan sa bato, kahoy, o bililhon nga mga 

metal.  Ang usa ka dios-dios maoy bisan unsa nga butang nga mas importante sa inyo kay sa 

Dios. Ang mga magsisimbag mga dios-dios mao ang mga tawo nga nagabuhat sa pagsimba 

sa mga dios-dios ug nagsimba sa usa ka butang kay sa tinuod nga Dios. Ang pagsimba sa 

mga dios-dios mao ang kakulang sa pag-ila sa husto nga posisyon sa Dios diha sa inyong 

kinabuhi. 

 

Usa sa unang mga sugo nga gihatag sa Dios mao ang mahitungod sa pagsimba ug mga dios-

dios: 

 

 Ayaw kamo pagliso ngadto sa mga larawan, ug dili usab kamo magbuhat alang 

 kaninyo ug mga dios nga tinunaw: Ako mao si Jehova nga inyong Dios.  

 (Levitico 19: 4) 

 

 Dili kamo magbuhat alang kaninyo ug mga dios-dios, ni magpatindog kamo ug 

 larawan nga linilok, kon larawan nga bato, ni magbutang kamo ug mga bato nga 

 sinilsilan diha sa inyong yuta aron magyukbo kamo niini: kay ako mao man si 

 Jehova nga inyong Dios. (Levitico 26: 1) 

 

Ang mga dios sa Gentil nga mga nasud gitawag ug dios-dios: 

 

 Kay ang tanang mga dios sa mga katawhan mga larawan man: Apan si Jehova 

 nagbuhat sa mga langit. (Salmo 96: 5) 

 

Kamo nalibog [o naglibog] kon kamo nag-alagad sa mga dios-dios: 

 

 Pakaulawi silang tanan nga nag-alagad sa mga larawan nga linilok, nga nanag 

 pangandak sa ilang kaugalingon tungod sa mga dios-dios ... (Salmo 97: 7) 
 

Ang mga dios-dios sa Gentil nga mga nasud binuhat sa mga tawo. Sila walay gahum o tinuod 

nga espirituhanong kahulogan: 

 

 Ang mga dios-dios sa mga nasud mga salapi ug bulawan, binuhat sa mga kamot 

 sa mga tawo.  
 

 Sila adunay baba, apan sila dili makasulti; Sila adunay mga mata, apan sila dili 

 makakita; 
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 Sila adunay mga igdulungog, apan dili sila makadungog; sila adunay mga 

 ilong; apan sila dili makapanimaho. 

 

 Sila adunay mga kamot apan sila dili makahikap; sila adunay mga tiil apan sila 

 dili makalakaw; 

 

 Sila nga nanagbuhat kanila nahisama kanila: ug ang tagsatagsa nga misalig diha  

 kanila. (Salmo 135: 15-18) (Tan-awa usab sa Salmo 115: 4-8). 
 

Ang usa ka Kristohanon dili mosimba sa mga dios-dios: 

 

 Ug unsaon man pagkaangay sa templo sa Dios uban sa mga dios-dios? 

 (II Mga Taga Corinto 6:16) 
 

Kamo dili gani mouban sa mga magsisimba sa dios-dios: 

 

 Apan karon sa ingon niini nga kahimtanga ako nagsulat kaninyo nga dili kamo 

 makighugoy-hugoy kang bisan kinsa nga ginganlang igsoon , kon siya makihila 

 wason, o masinahon, o magsisimbag mga dios-dios, o mapanamastamason, o pa 

 lahubog, o malupigon; bisan sa pagkaon dili gayud kamo makigsalo kaniya.  

 (I Mga Taga Corinto 5:11) 
 

Kamo  gipasidan-an sa paglikay sa inyong kaugalingon gikan sa mga dios-dios: 

 

 Mga anak, maglikay kamo gikan sa mga dios-dios. (1 Juan 5:21) 

 

Ang mga magsisimbag dios-dios dili kabahin sa Gingharian sa Dios: 

 

 Wala ba kamo masayud nga ang mga dili matarung dili makapanunod sa ging 

 harian sa Dios? Dili kamo magpalimbong ... ni ang mga magsisimbag dios-dios ... 

 makapanunod sa gingharian sa Dios. (I Mga Taga Corinto 6: 9-10) 
 

Ang Biblia nagpadayag sa destinasyon sa mga magsisimbag dios-dios: 

 

 Apan ang mga talawan, ug ang mga dili matinoohon, ug ang mga dulumtanan ug 

 ang mga mamumuno, ug ang mga makihilawason, ug ang mga lumayan, ug ang 

 mga magsisimbag mga dios-dios, ug ang tanan nga mga bakakon, ang ilang ba 

 hin mao ang linaw nga nagdilaab uban sa kalayo ug azufre; nga mao ang ika 

 duhang kamatayon. (Pinadayag 21: 8) 

 

 Kay sa gawas mao ang mga iro, ug ang mga lumayan, ug ang mga makighilawa 

 son, ug ang mga mamumuno, ug mga magsisimbag mga dios-dios, ug ang bisan 

 kinsa nga nahagugma ug nagabuhat sa bakak. (Pinadayag 22:15) 
 

Ang Biblia nagtawag sa pagkamasinahon ingon nga usa ka matang sa pagsimba sa mga dios- 

dios. Ang pagkamasinahon maoy pagpanghingyap sa mga butang nga adunay sayop nga ti 

nguha. Kamo mopatay ug molaglag sa pagkamasinahon: 
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 Busa pakamatya ninyo ang inyong mga bahin nga mga sa yuta: ang pagpakig  

 hilawas, pagkamahugaw, ang kaibog, ang dautang tinguha, ug ang pagkahikaw, 

 nga maoy pagsimba sa mg adios-dios. (Colosas 3: 5) 

 

Kamo tingali magsisimba sa mga dios-dios sa mga panahon nga nangagi, apan ang mga 

magtotoo dili na mopadayon niini nga buhat: 

 

 

 Apan dili na kamo magpuyo sa panahon nga nahabilin diha sa  unod alang sa 

 mga kailibgon sa mga tawo, kondili alang sa kabubut-on sa Dios. 

 

 Kay igo na ang miaging panahon nga gituman alang sa kabubut-on sa mga 

 Gentil,  ang gikinabuhi alang sa mga kalaw-ayan, sa mga kailibgon, sa mga pag-

 inum sa vino, hudyaka, kombira, ug pagsimbag mga dios-dios ... (1 Pedro 4: 2-3) 

 

 Kay sila sa ilang kaugalingon nagasugilon mahitungod kanamo kon unsa nga 

 matang ang among pagsulod diha kaninyo, ug giunsa ninyo sa pagbalik ngadto 

 sa Dios gikan sa mga dios-dios sa pag-alagad sa buhi ug matuod nga Dios.  

 (I Mga Taga Tesalonica 1: 9) 

 

LUMAY 

 

Ang lumay maoy batasan sa mga ungo lakip na ang puti ug itom nga salamangka, pang-ungo, 

astrolohiya, barang, paggamit sa mga posyon, mga panglamat, ug mga druga. Kini naglakip 

sa tanan nga buhat ug pagsimba kang Satanas. 

 

Ang kahulogan sa lumay naglakip sa bisan unsa nga pagkontrolar ug pagmaniobra sa uban. 

Bisan pa kon kamo wala nalambigit sa Satanasnong pagpanglumay, kamo mahimong sad-an 

sa "pangpanglumay" ingon  nga usa ka sala sa unod kon kamo mosulay sa pagmaniobra, pag 

pugong, o pag-ampo batok sa uban. 

 

Ang pagpanglumay mao ang espirituhanon nga pagsukol batok sa Dios. Ang Dios nag-ingon  

nga ang sala sa pagsukol sama ka dili maayo sa pagpanglumay: 

 

 Kay ang pagsukol sama ra sa sala sa lumay ... (1 Samuel 15:23) 

 

PAGDUMOT 

 

Ang pagdumot mao ang kaatbang sa gugma. Kini maoy pagbati sa grabe nga pagkadili gusto. 

Kini mao ang dautan nga mga pagbati ngadto sa uban. Ang Biblia nag-ingon nga ang pagdu 

mot nagapapukaw sa kasamok: 

 

 Ang pagdumot nagapapukaw sa mga kasamok; apan ang gugma nagatabon sa 

 tanan nga mga sala. (Proverbio 10:12) 
 

Mas maayo nga maanaa kong asa ang gugma kay sa mga tawo nga puno sa pagdumot: 
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 Maayo pa ang usa ka paniudto sa mga utanon, diin anaa ang gugma, kay sa 

 linaming nga vaca ug ang pagdumot anaa niini. (Proverbio 15:17) 
 

Ang pagdumot nga gitabonan ug limbong ipadayag sa Dios: 

 

 Ang iyang pagdumot nagatabon ug limbong,  ang iyang pagkadautan madayag 

 sa atubangan sa tibook katilingban. (Proverbio 26:26) 
 

Ang limbong dinhi nagpasabot sa pagpakaaron-ingnon nga gusto ang usa ka tawo nga sa 

pagkatinuod kamo nagdumot kanila. 

 

PANAGBINGKIL 

 

Ang panagbingkil mao ang panagsumpaki, walay panaghiusa, ug panag-away. Kini susama 

sa panagsumpaki. Kini nga pulong gigamit lamang sa usa ka lain nga higayon diha sa Biblia; 

sa diha nga si Jesus naghisgot sa "panagbingkil" sa pamilya ingon nga usa ka ilhanan sa kata 

pusan nga mga adlaw sa panahon (Mateo 10:35). 

 

MGA PANGABUGHO 

 

Ang pangabugho mao ang tinguha sa pagkopya sa uban ug motumbas o molabaw kanila. Kini 

mao ang usa ka espiritu sa indigay ug usa ka porma sa pangabugho. Kini nga teksto sa Mga 

Taga-Galacia mao lamang ang pakisayran diha sa Biblia diin ang pulong gigamit niini nga 

paagi (Galacia 5: 19-21). 

 

KALIGUTGUT 

 

Ang kaligutgut maoy mapintas nga kasuko, nasuko nga buhat, napungot. Ang Biblia nag-

ingon nga ang kaligutgut mapintas: 

 

 Ang kasuko dagmalan, ug ang kaligutgut makapalumos; apan kinsa ba ang 

 makaasdang sa atubangan sa pangabugho?. (Proverbio 27: 4) 

 

Ang tawo sa dako nga kasuko magaantus tungod niini: 

 

 Ang usa ka tawo nga anaa sa dako nga kasuko magapas-an sa silot; kay kong 

 ikaw magaluwas kaniya, kinahanglan nga ikaw magabuhat niana pag-usab.  

 (Proverbio 19:19) 

 

Ang maalamon nga mga tawo motalikod gikan sa kaligutgut: 

 

 ... Ang manggialamon nga tawo nanaglikay sa kaligutgut. (Proverbio 29: 8) 

 

Sa diha nga kamo dili pa magtotoo kamo anak sa kaligutgut: 

 

 Nga sa taliwala nila nagkinabuhi usab kita kaniadto diha sa mga kailibgon sa 

 atong mga unod ug sa mga hunahuna; ug sa kinaiya sa mga anak sa kaligutgut, 

 bisan ingon usab sa uban. (Efeso 2: 3) 
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Karon ang kaligutgut kinahanglan nga dili-maglihok diha sa inyong kinabuhi: 

 

 Ipahilayo kaninyo ang tanan nga kapaitan, ug kasuko ug kaligutgut, ug mga 

 sininggitay, ug pagpanunglo, uban ang tanan nga pagkamadinauton ... 

  (Efeso 4:31) 

 

Kamo mosalikaway sa kaligutgut: 

 

 Apan karon isalikway gayud usab ninyo kining tanan: ang kasuko, ang kaligut 

 gut, ang pagkamadinauton, ang pagpasipala, ang pulong nga malaw-ay gikan 

 sa inyong baba. (Colosas 3: 8) 

 

Kamo mobiya sa kaligutgut: 

 

 Biyaan mo ang kasuko, ug ayran mo ang kaligutgut: Dili ka magkaguol kay 

 kana nagapaingon ngadto sa  pagbuhat ug dautan. (Salmo 37: 8) 
 

Kamo magmahinay sa kaligutgut: 

 

 Busa, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, kinahanglan nga ang tagsatagsa 

 magmaabtik sa pagpatalinghug, magmahinay sa pagsulti, magmahinay sa 

 kaligutgut; 

 

 Kay ang kaligutgut sa tawo dili makabuhat sa pagkamatarung sa Dios. 

 (Santiago 1: 19,20) 

 

 Siya nga mahinay sa kasuko may dakong salabutan; apan siya nga madali-

 dalion sa espiritu nagabayaw sa kabuangan. (Proverbio 14:29) 

 

Adunay relasyon tali sa kaligutgut ug sa sunod nga buhat sa unod nga inyong tun-an nga mao 

ang pagpundokpundok. Ang Biblia naghubit niini nga relasyon: 

 

 Ang usa ka tawo nga masuk-anon nagahagit ug pagpakig-away; apan siya nga 

 mahinay sa kasuko nagapalinaw sa panagbingkil. (Proverbio 15:18) 

 

 Busa ... ang pagpugos sa kaligutgut nagadala ug pakig-away. (Proverbio 30:33) 

 

PANAG-AWAY 

 

Ang panag-away maoy panagsumpaki, pakigbisog, o panagbangi. Kini nagpasabot sa panag 

sangka o panaglalis. Dugang pa sa kaligutgut nga hinungdan sa panag-away, ang pagdumot 

usab maoy hinungdan niini: 

 

 Ang pagdumot nagapapukaw sa mga kasamok; apan ang gugma nagatabon sa 

 tanan nga mga sala. (Proverbio 10:12) 

 

Ang mapangandakon [agresibo] nga mga tawo usab maoy hinungdan sa panag-away; 
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 Ang tawo nga masukihon nagasabwag nagapugas ug kabingkilan ...  

 (Proverbio 16:28) 

 

Ang garbo maoy hinungdan sa panag-away; 

 

 Siya nga mapahitas-on sa kasingkasing nagaagda sa panag-away ...  

 (Proverbio 28:25) 
 

Ang nasuko nga mga tawo hinungdan sa panag-away; 

 

 Ang nasuko nga tawo nagapukaw sa pagkabingkil, ug ang usa ka masuk-anon

 nga tawo nahupngan sa kalapasan. (Proverbio 29:22) 

 

Ang mga mayubiton maoy hinungdan sa panag-away: 

 

 Papahawaa ang mayubiton, ug ang pagpakigbingkil mogula; oo ang pagkalalis 

 ug pagpakaulaw mohunong. (Proverbio 22:10) 

 

Aron mahimong mayubiton ang pagbiaybiay o pagpakita ug pagtamay sa usa ka butang o usa 

ka tawo. 

 

Ang mga tawo nga nagahagit, mga makiglalison, ug nag-istorya mahitungod sa uban hinung 

dan sa panag-away; 

 

 Siya nga molabay, ug magbudlay sa pagpakig-away nga dili iya, sama sa usa ka 

 tawo nga nagadakop sa usa ka iro pinaagi sa mga dalunggan ... 

 

 Tungod sa kakulang sa kahoy nga isugnod ang kalayo mapalong; ug diin walay 

 witwitan, ang panag-away mohunong. 

 

 Maingon nga ang mga uling alang sa mainit nga mga baga ug ang kahoy sa ka 

 layo; ingon niana ang usa ka makig-awayon nga tawo aron sa pagpasilaob  sa 

 away.  (Proverbio 26: 17, 20-21) 

 

Ang binuang nga mga pangutana hinungdan sa panag-away; 

 

 Apan likayi ang mga binuang ug ang binurong nga mga lantugi, sa hingbaloan 

 nga sila maoy ginikanan sa panag-away. (II Timoteo 2:23) 
 

Ang panag-away maoy kalibutanon nga buhat sa unod: 

 

 Kay mga lawasnon pa kamo: kay samtang anaa kaninyo ang kasina, ug ang 

 panag-away, ug pagkabahin-bahin, dili ba kamo mga lawasnon, ug naglakaw 

 ingon nga mga tawo? (I Mga Taga Corinto 3: 3) 
 

Diin adunay kasina ug panag-away, didto adunay kagubot: 

 

  

 

211 



 Apan kong may mapait kamo nga kasina, ug espiritu sa pagkabahin sa inyong 

 kasingkasing, dili kamo managhimaya ... Kay kong hain ang kasina ug ang espi 

 ritu sa pagkabahin, atua usab ang kagubot ug ang tanang buhat nga dautan.  

 (Santiago 3: 14,16) 
 

Ang Biblia nag-ingon nga walay angay nga buhaton pinaagi sa panag-away; 

 

 Nga dili kamo magbuhat bisan unsa pinaagi sa panag-away o pagpagarbo nga 

 walay pulos; kondili sa pagpaubos sa hunahuna, nga ang tagsatagsa mag-isip 

 unta sa uban nga labing maayo kay sa iyang kaugalingon.(Filipos 2: 3) 

 

Ang panag-away maoy usa sa mga kinaiya sa mini nga mga magtutudlo: 

 

 Siya nga nagapaburot nga walay hingbaloan bisan unsa, kondili nagakabuang 

 sa mga paglantugi ug sa mga paglalis sa mga pulong, diin nagagikan ang kasina, 

 panag-away, ang mga pagpasipala, ang mga madinautong katahap. 

 

 Ang kanunay nga panaglalisay sa mga tawo nga dunot ug hunahuna, ug nawad- 

 an sa kamatuoran ... (1 Timoteo 6: 4-5) 

 

PANAGBAHINBAHIN 

 

Ang panagbahin-bahin mao ang pagpapukaw  sa kagubot o pakiglalis. Kini nga tudling sa 

mga buhat sa unod maoy usa sa pipila diin kini nga termino gigamit diha sa Biblia. 

 

MGA PAGBULAG 

 

Ang mga pagbulag maoy mga tinoohan nga supak sa Pulong sa Dios. Sila maoy mga opinyon 

sa tawo nga anaa sa kasaypanan ug modala ngadto sa pagkabahin sa simbahan.  Ang mga 

pagbulag maoy mga kinaiya sa mini nga mga propeta: 

 

 Apan may mga bakakon nga mga manalagna usab sa taliwala sa mga katawhan, 

 ingon sa adunay mini nga mga magtutudlo taliwala kaninyo, nga sa tago magapa 

 sulod sa malaglagong mga herija ... (II Pedro 2: 1) 

 

MGA KASINA 

 

Ang kasina maoy pangabugho nga bation tungod sa kalampusan sa uban. Kini mao ang kayu 

got sa mga espirituhanon, pinansiyal, o materyal nga mga panalangin sa uban. Kini mao ang 

sayop nga pangandoy ug tinguha. 

 

Ang kasina maoy usa sa mga kinaiya sa mini nga mga magtutudlo: 

 

 Siya nga nagapaburot nga walay hingbaloan bisan unsa, kondili nagakabuang 

 sa mga paglantugi ug sa mga paglalis sa mga pulong, diin nagagikan ang kasina, 

 panag-away, ang mga pagpasipala, ang mga madinautong katahap. 

 (1 Timoteo 6: 4) 
 

Ang kasina gikan sa espiritu sa tawo: 
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 Nagadahum ba kamo nga ang kasulatan nagaingon sa walay hinungdan, ang 

 espiritu nga gipapuyo dinhi kanato nagapangandoy ba sa pagkasina?  

 (Santiago 4: 5) 

 

Ang kasina mao ang usa ka timaan sa kalibutanon nga Kristohanon: 

 

 Kay mga lawasnon pa kamo: kay samtang anaa kaninyo ang kasina, ug ang 

 panag-away, ug pagkabahinbahin, dili ba kamo mga lawasnon, ug naglakaw 

 ingon nga mga tawo? (I Mga Taga Corinto 3: 3) 

 

Kadtong nagpuyo sa sala puno sa kasina: 

 

 Nga napuno sa tanan nga pagkadilimatarung, pagkadautan, pagkahikaw, pagka 

 madinauton; napuno sa kasina, pagkamamumuno,  pagkamalalison, pagkalimbo 

 ngan, kangil-ad sa kasingkasing, tabian ...(Roma 1:29) 
 

 Kay kita usab sa ubang mga panahon nangabuang kita, dili mga masinulondon, 

 mga gipasalaag, mga ulipon sa mga nagkalainlaing mga kailibgon ug mga kali 

 ngawan,  nga nagakinabuhi kita sa pagkadautan ug sa kasina, mga madinum 

 tanon, ug nga nagadinumtanay ang usa ug usa. (Tito 3: 3) 

 

Diin adunay kasina, ang ubang mga problema motungha: 

 

 Apan kong may mapait kamo nga kasina, ug espiritu sa pagkabahin sa inyong 

 kasingkasing, dili kamo managhimaya, ug dili kamo magbakak batok sa kama 

 tuoran ... Kay hain ang kasina ug ang pagbahinbahin, atua usab ang kagubot ug 

 ang tagsatagsa ka buhat nga dautan. (Santiago 3: 14,16) 

 

Kita gipasidan-an nga dili masina sa mga makasasala: 

 

 Ayaw itugot sa imong kasingkasing sa pagkasina sa mga makasasala; apan 

 himoa  ang pagkahadlok kang Jehova sa tanang mga adlaw. (Proverbio 23:17) 

 

MGA MAMUMUNUNO 

 

Ang pagpatay maoy pagkuha sa kinabuhi sa uban sa tinuyo nga pagkamadinauton ug pagpa 

malandong. Ang pagpatay dili sama sa pagdepensa sa kaugalingon o sa dili tinuyong pagpa 

tay. Ang pagpatay dili sama sa pagpahamtang sa kamatayon nga silot sa tawo nga nakapatay.  

Kini maoy paghukom nga gitukod sa Dios sa Numeros 35. Usa sa unang mga sugo nga giha 

tag sa Dios mao ang "Dili ka magpatay." 

 

Si Jesus miingon: 

 

 ... Dili ka magpatay ... (Mateo 19:18) 

 

Dili kamo kinahanglan nga makasala sa pagpatay: 
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 Apan ayaw pag-itugot nga may  bisan kinsa kaninyo nga pagasakiton ingon nga 

 usa ka mamumuno,  o kawatan, o magbubuhat sa kadautan, o  mahilabtanon sa 

 mga butang sa ubang tawo. (I Pedro 4:15) 

 

Ang Bag-ong Tugon nagpalapad sa kahulogan sa pagpatay nga naglakip sa pagdumot. Kon 

kamo nagdumot sa uban nga mga magtotoo kini sama sa pagpatay: 

 

 Bisan kinsa nga nagadumot sa iyang igsoon mamumuno; ug hingbaloan ninyo 

 nga walay bisan kinsa nga mamumuno, nga may kinabuhi nga walay katapusan 

 nga nagapabilin kaniya. (1 Juan 3:15)  

 

PAGHUBOGHUBOG 

 

Ang paghuboghubog maoy kahimtang nga adunay panghunahuna ug pisikal nga mga pala 

mati nga apektado sa sobrang pag-inom. Kini mao ang pagkahubog tungod sa isug nga mga 

ilimnon. Ang Biblia nagpasidaan nga ang palahubog mahimong kabus: 

 

 Kay ang palahubog ug ang ulitan modangat sa kawalad-on ... (Proverbio 23:21) 
 

Kamo dili magpuyo sa palahubog nga pamaagi sa kinabuhi: 

 

 Magkinabuhi kita sa kaugdang, ingon nga sa adlaw; dili sa mga paghudyaka -

 bahakhak ug sa mga paghuboghubog, dili sa kaulag ug kalaw-ayan, dili sa pag 

 kabahinbahin ug bisan sa pangabugho. (Roma 13:13) 

 

Kamo dili makighugoy uban kanila nga mga palahubog: 

 

 Apan karon sa ingon niini nga kahimtanga ako nagsulat kaninyo nga dili kamo 

 makighugoy-hugoy kang bisan kinsa nga ginganlang igsoon , kon siya makihila 

 wason, o masinahon, o magsisimbag mga diosdios, o mapanamastamason, o pala 

 hubog, o malupigon; bisan sa pagkaon dili gayud kamo makigsalo kaniya.  

 (I Mga Taga Corinto 5:11) 
 

Ang Biblia nagpasidaan nga ang mga palahubog dili makapanunod sa gingharian sa Dios: 

 

 Wala ba kamo masayud nga ang mga dili matarung dili makapanunod sa 

 gingharian sa Dios? 

 

 Dili kamo magpalimbong; ni ... palahubog ... makapanunod sa gingharian sa 

 Dios. (I Mga Taga Corinto 6: 9-10) 

 

Kamo palahubog sa mga panahon nga nangagi, apan ingon nga magtotoo kamo dili na mobu 

hat niini: 

 

 Apan dili na kamo magpuyo sa panahon nga nahabilin diha sa  unod alang sa 

 mga kailibgon sa mga tawo, kondili alang sa kabubut-on sa Dios. 
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 Kay igo na ang miaging panahon nga gituman alang sa kabubut-on sa mga   

 Gentil,  ang gikinabuhi alang sa mga kalaw-ayan, sa mga kailibgon, sa mga pag-

 inum sa vino, hudyaka, kombira, ug pagsimbag mga diosdios ... (1 Pedro 4: 2-3) 

 

Ang Biblia nagtandi sa mga manginginom ug vino ug sa pagkapuno sa Espiritu: 

 

 Ug dili kamo maghuboghubog sa vino, diin maoy pagpatuyang; apan mapuno sa 

 Espiritu. (Efeso 5:18) 

 

Sa natural nga kalibutan, ang palahubog ... 

 

 1.    Naut-ut sa tinguha sa pag-inom. 

 2.    Mitugyan sa pagkontrolar sa iyang emosyonal, ug pisikal nga mga palamati sa 

        pag-inom. 

 3.    Ang iyang pakigpulong naapektohan sa ilimnon. 

 4.    Gawasnon sa mga kaulaw. Siya walay kahadlok ug kasagaran adunay lig-on nga 

        kusog. 

 5.    Malipayon samtang ubos sa impluwensya sa mga makahubog. 

 

MGA HUDYAKA-BAHAKHAK 

 

Ang hudyaka-bahakhak maoy pagpakigsandurot sa kalipay diha sa kalibutanon nga mga kali 

ngawan, pag-apil sa kalibutanon, sabaan nga malipayon o kasaulogan. Kini masamok ug dili 

mabadlong nga pagkinabuhi. 

 

Kamo manggugubot sa mga panahon nga nangagi, apan ingon nga magtotoo kamo dili na  

mobuhat niini nga paagi: 

 

 Apan dili na kamo magpuyo sa panahon nga nahabilin diha sa  unod alang sa 

 mga kailibgon sa mga tawo, kondili alang sa kabubut-on sa Dios. 

 

 Kay igo na ang miaging panahon nga gituman alang sa kabubut-on sa mga 

 Gentil,  ang gikinabuhi alang sa mga kalaw-ayan, ... (1 Pedro 4: 2-3) 

 

MGA BUHAT SA UNOD: ANG RESULTA 

 

Si Pablo nagpatin-aw sa mga resulta sa pagbuhat sa mga buhat sa unod: 

 

 ... Nga gipasidaan ko kaninyo, ingon nga gipasidan-an ko kamo pag-usab, nga  

 kadto sila  nga nagabuhat sa maong mga butang, dili makapanunod sa ginghari 

 an sa Dios. (Galacia 5:21) 

 

Ang Dios naghatag ug paagi sa paglikay niini nga silot: 

 

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

 saylo kanato sa atong mga sala ug mohinlo kanato gikan sa tanang pagkadili 

 makatarunganon. (Juan 1: 9) 

 

 

215 



PAGLAKAW DIHA SA ESPIRITU 

 

Unsaon sa usa paghunong sa pagbuhat sa makasasala nga mga buhat sa unod? 

 

Una: Paghinulsol sa inyong mga sala ug pagbaton ug pagtoo ngadto sa Dios pinaagi sa 

pagdawat kang Jesu-Kristo ingon nga personal nga Manluluwas: 

 

 Busa kon ang tawo anaa kang Kristo, siya bag-o nga binuhat; ang daang mga 

 butang nagpangagi na; tan-awa, ang tanan nga mga butang nangabag-o na.  

 (II Mga Taga Corinto 5:17) 
 

Ang Dios dili mokuha sa makasasala nga tawo ug mohatag kaniya sa kinaugalingon nga 

kurso sa kalamboan. Siya naglalang sa bag-o nga binuhat. Ang daan nga mga butang mila 

bay na. Ang mga buhat sa unod pulihan sa bunga sa Balaan nga Espiritu. 

 

Ikaduha: Pagpapuno sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo makapahimo kaninyo sa pagla 

kaw diha sa mga paagi sa Espiritu imbis nga sa makasasala nga mga paagi sa unod: 

 

 Busa giingon ko, maggawi kamo diha sa Espiritu, ug dili kamo magatuman sa 

 kailibgon sa unod. (Galacia 5:16) 

 

Ikatulo: Hunahunaa nga kamo dili mapahigawas gikan sa mga buhat sa unod ug maglakaw 

diha sa Espiritu pinaagi sa inyong kaugalingon nga paningkamot. 

 

Si Apostol Pablo naghulagway sa pakigbisog nga aduna siya sa iyang kaugalingon nga pa 

ningkamot sa pagpuyo sa diosnon nga kinabuhi: 

 

 Kay ang akong ginabuhat wala ko hibaloi: kay dili ang akong buot pagabuhaton, 

 kana maoy akong ginabuhat; kondili ang akong ginadumtan, kana maoy ginabu 

 hat ko. 

 

 Apan ang dili ko buot pagabuhaton mao ang akong ginabuhat,  miuyon ako sa 

 kasugoan nga kini maayo. 

 

 Busa karon dili na ako ang nagabuhat niini, kondili ang sala nga nagapuyo 

 kanako. 

 

 Kay ako nahibalo nga kanako (sa akong unod) walay nagapuyo nga maayong 

 butang; kay ang pagbuot ania man kanako; apan ang pagbuhat  ug maayo wala 

 dinhi kanako. 

 

 Kay ang maayo nga buot ko nga akong pagabuhaton,  wala ko pagabuhata: apan 

 ang dautan nga dili ko buot pagabuhaton, kana akong ginabuhat.  

 (Roma 7: 15-19) 

 

Si Pablo nakasinati sa kalisud sa pagpuyo sa balaan nga kinabuhi apan siya nagpadayon  sa 

pagpaningkamot niini nga tumong bisan pa sa iyang mga kapakyasan. 
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Hangyoa ang Dios nga ibutang ang tinguha nga mahimong balaan sa inyong kasingkasing.  

Sa matag higayon nga kamo mapakyas ug makasala, isugid kini diha-diha dayon ug mohang 

yo sa Balaan nga Espiritu sa pagtabang kaninyo sa pagbuntog niini. Kini mao ang paagi nga 

kamo makakat-on sa paglakaw diha sa Espiritu ug ... 

 

 Busa karon walay pagkahinukman sa silot niadtong mga anaa kang Kristo 

 Jesus, nga nagkinabuhi dili uyon sa unod, kondili uyon sa Espiritu. 
 

 Kay ang Kasugoan sa Espiritu sa kinabuhi diha kang Kristo Jesus nagluwas 

 kanako gikan sa kasugoan sa sala ug sa kamatayon. 

 

 Kay ang wala mahimo sa kasugoan, tungod sa iyang pagkaluya pinaagi sa unod, 

 ang Dios, nga nagpadala  sa iyang kaugalingon nga anak sa pagkasama sa unod 

 nga makasasala, ug tungod sa sala, naghukom  sa silot sa sala diha sa unod. 

 

 Aron ang gikinahanglan sa kasugoan matumman sa sulod nato, nga wala mag 

 kinabuhi uyon sa unod, kondili uyon sa espiritu. 

 

 Kay ang hunahuna sa unod mao ang kamatayon; apan ang hunahuna sa 

 espiritu mao ang kinabuhi ug pakigdait. 

 

 Tungod kay ang hunahuna sa unod maoy pagpakig-away batok sa Dios; kay kini 

 dili magpasakup sa Kasugoan sa Dios, ug dili gayud mahimo kini. 

 

 Busa sila nga anaa sa unod dili makapahimuot sa Dios. 

 

 Apan kamo wala diha sa unod, kondili sa Espiritu, kong matuod nga ang 

 Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo. (Roma 8: 1-9) 

 

Ang bunga nga sama-kang-Kristo-sama nga mga hiyas mapalambo lamang samtang kamo 

maglakaw diha sa gahum sa Espiritu Santo. Mao nga importante kaayo alang sa mga magto 

too nga makasabot sa ministeryo sa Balaang Espiritu. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Ang mga hiyas nga nagaatbang sa bunga sa Espiritu Santo gitawag nga: 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Unsa nga teksto sa Biblia ang naghatag ug yawi sa pagbuntog sa mga buhat sa unod? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. Sa mosunod nga panid, tan-awa ang mga buhat sa unod diha sa unang listahan.  Basa 

ha ang kahulogan sa ikaduhang listahan. Isulat ang numero nga naghulagway sa buhat 

sa unod diha sa blangko nga gihatag. 

 

 Unang Listahan    Ikaduhang Listahan  
 

 _____Mga hudyaka-bahakhak 1. Pakighilawas sa minyo nga tawo uban sa tawo 

          nga dili ilang mga kapikas. 

 

 _____Mga kasina   2. Pakighilawas sa duha ka mga tawo nga dili 

          minyo sa usag usa. 

 

 _____Mga mamumuno   3. Sa espirituwal ug sa moral makasasala. 

 

 _____Paghuboghubog  4. Pangibog, makasasala nga mga emosyon,  

          kaulag. 

 

 _____Kaulag    5. Pagsimba sa mga dios-dios. 
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 _____Pagpanapaw   6. Pagbansay sa mga ungo. 

 

 _____Pakighilawas   7. Kaatbang sa gugma. 

 

 _____Kahugaw   8. Dili pagsinabtanay, panagsumpaki. 

 

 _____Lumay    9. Indigay, ang tinguha sa pagkopya sa uban, 

          motumbas o molabaw pa kanila. 

 

 _____Pagsimbag dios-dios  10. Mapintas nga kasuko, kapungot. 

 

 _____Pagdumot   11. Panag-away, pakigbisog. 

 

 _____Panagbingkil   12. Pagpukaw sa pagpakiglalis. 

 

 _____Mga pagbulag   13. Pagtoo nga supak sa Pulong sa Dios. 

 

 _____Mga pangabugho  14. Pangabugho nga bation tungod sa  

                       kalampusan sa uban. 

 

 _____Panag-away   15. Pagkuha sa kinabuhi sa uban. 

 

 _____Kaligutgut   16. Ang sobrang pag-inom. 

 

 _____Pagbahinbahin   17. Kalibutanon, sabaan nga malipayon  

               o mga pagsaulog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Itandi ang bunga sa Espiritu sa Galacia 5: 22-24 uban sa mga buhat sa unod nga gilista sa 

Galacia 5: 19-21. Ang una gihimo ingon nga usa ka panig-ingnan alang kaninyo sa pagsunod: 

 

MGA PAGTANDI 

 

 

 Bunga Sa Espiritu    Mga Buhat sa Unod  

 (Galacia 5: 22-24)    (Galacia 5: 19-21) 

 _____________________________________________________________________ 

 Gugma      Pagdumot, pagpatay, kasina 

 _____________________________________________________________________ 

 Kalipay 

 _____________________________________________________________________ 

 Kalinaw 

 _____________________________________________________________________

 Pagkamapailubon 

 _____________________________________________________________________ 

 Pagkamapuanguron 

 _____________________________________________________________________ 

 Pagkamaayo 

 _____________________________________________________________________ 

 Pagtoo 

 _____________________________________________________________________ 

 Pagkaaghup 

 _____________________________________________________________________ 

 Pagpugong sa kaugalingon 

 _____________________________________________________________________ 
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KAPITULO 13 
 

PAGPALAMBO ESPIRITUHANONG BUNGA 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

     •    Pagpasabot sa lain-laing ang-ang sa produksyon sa espirituhanong bunga. 

     •    Pagamit sa susama sa natural nga produksyon sa bunga aron sa pagpatin-aw kon       

           unsaon sa pagpalambo sa bunga sa Espiritu diha sa kinabuhi sa magtotoo. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Ang tanan nga sanga kanako nga dili magabunga, iyang kuhaon; ug ang tanan 

 nga sanga nga mamunga, iyang pul-ungan, aron kini mamunga ug daghan. 

 (Juan 15: 2) 

 

PASIUNA 

 

Ang sag-ulohong bersikulo niini kapitulo nagpamatuod nga maoy tinguha sa Dios nga ang 

espirituhanon nga mga bunga makita sa inyong kinabuhi. Kini nga kapitulo naghatag ug mga 

lagda alang sa pagpalambo sa espirituhanong bunga. 

 

MGA LEBEL SA PRODUKSYON  SA BUNGA 

 

Adunay lain-laing mga lebel sa pagpamunga nga makita diha sa kinabuhi sa mga magtotoo. 

Ang Juan kapitulo 15 nagpaila sa nagkalain-laing mga lebel sa produksyon sa bunga: 

 

 -Bunga:     Juan 15: 2a 

 -Mas daghang bunga:    Juan 15: 2b 

 -Hilabihan ka daghang bunga:  Juan 15: 5,8 

 -Permanente nga Bunga:    Juan 15:16 

 

Ang tinguha sa Dios mao nga mamunga ug daghan sa espirituhanon nga mga bunga ug kini 

permanente. Siya gusto nga kamo mabungahon sa panggawas nga bunga sa pag-ebanghelyo 

ug sa sulodnon nga bunga nga sama-kang-Kristo. 

 

NATURAL UG ESPIRITUHANON NGA MGA KAMATUORAN 

 

Ang Biblia naundan sa importante nga mga baruganan nga inyong maila aron makasabot kon 

unsa ang gisulti sa Dios kaninyo pinaagi sa iyang mga Pulong. Usa  niini nga mga prinsipyo 

mao ang natural nga susama sa espirituhanon nga mga kamatuoran.  

 

Ang pulong nga "susama" nagpasabot nga mahimong sama sa usa ka butang o "itupad". Sa 

"natural nga susama sa espirituhanon nga kamatuoran" ang Dios migamit sa natural nga 

panig-ingnan sa pagpatin-aw o pagrepresentar sa espirituhanon nga kamatuoran. 
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Ang mga sambingay ni Jesus maoy natural nga mga ehemplo sa espirituhanong mga kamatuo 

ran. Pananglitan, sa usa ka sambingay siya migamit sa natural nga mga panig-ingnan sa usa 

ka babaye nga nangita pag-ayo sa nawala nga sensilyo. Siya migamit niini sa paghulagway 

sa grabe nga kabalaka nga kinahanglan atong mabatonan alang sa mga lalaki ug mga babaye 

nga nawala sa sala. Kini maoy usa lang sa daghang mga ehemplo sa mga sambingay diin giga 

mit ni Jesus ang natural nga mga ehemplo aron sa paghulagway sa espirituhanon nga mga 

kamatuoran. 

 

Kini nga prinsipyo sa natural ug espirituhanon nga susama gipatin-aw sa 1 Taga-Corinto: 

 

... Adunay usa ka kinaiyanhon nga lawas, ug may usa ka espirituhanon nga 

 lawas. 

 

Ingon man usab niini ang nahisulat, Ang nahauna nga tawo nga si Adan nahimo 

nga usa ka buhi nga kalag; ang katapusan nga Adan, usa ka espirituhanon nga 

maghahatag sa kinabuhi. 

 

Apan ang nahauna dili mao ang espirituhanon, kondili ang lawasnon; ug human 

niini ang espirituhanon. (I Mga Taga Corinto 15: 44-46) 

 

Niini nga mga bersikulo si Apostol Pablo mipakigbahin sa mga labing dako nga panig-ingnan 

sa natural nga susama sa espirituhanon nga kamatuoran. Ang unang tawo nga gilalang sa  

Dios mao ang kinaiyanhon nga tawo, si Adan. Si Jesus, nga mao ang gitawag nga katapusang 

Adan, usa ka espiritu. Si Adan maoy natural nga susama sa espirituhanon nga kamatuoran sa 

Dios nga gipadayag pinaagi ni Jesukristo. Pinaagi sa natural nga tawo miabot ang sala ug ka 

matayon. Pinaagi sa espirituhanon nga tawo miabot ang kaluwasan ug kinabuhi. 

 

Kanang natural maoy butang nga inyong mamatikdan sa inyong mga palamati; kamo makaki 

ta, makadungog o makahikap niini. Ang espirituhanon mamatikdan lamang sa espirituanon 

nga mga palamati. Ang natural nga mga ehemplo maila sa pisikal nga mga palamati. Ang 

ilang espirituhanon nga mga kaamgiran maila lamang pinaagi sa pagpadayag sa Espiritu 

Santo. Ang pagsabot niini nga prinsipyo sa natural nga susama sa espirituhanon nga mga 

kamatuoran moresulta sa bag-ong mga panabot sa pagtuon sa Pulong sa Dios. 

 

PAGPALAMBO SA BUNGA SA ESPIRITU 

 

Si Jesus migamit sa termino nga "bunga" sa Espiritu ingon nga natural nga susama sa espiri 

tuhanon nga kamatuoran. Pipila ka mga kahimtang ang gikinahanglan aron mamunga sa na 

tural nga kalibutan. Kini maoy espirituhanon nga mga kaamgiran sa mga butang nga gikina 

hanglan alang sa produksyon sa espirituhanong bunga. Sa natural nga kalibutan, ingon man 

sa espirituhanon nga hawanan, adunay piho nga mga kondisyon nga gikinahanglan sa pagse 

guro sa pagtubo. Kini naglakip sa mosunod: 

 

KINABUHI : 

 

Ang unang gikinahanglan alang sa kalamboan sa bunga sa Espiritu mao ang kinabuhi. Sama 

nga ang kinabuhi sa natural nga kalibutan moabot pinaagi sa binhi, ang kinabuhi sa espiritu 

hanon nga kalibutan miabot pinaagi sa Binhi ni Jesu-Kristo. 

 

222 



Sa unang saad sa usa ka Manluluwas sa kalibutan, si Jesus gitawag nga usa ka Binhi: 

 

 Ug ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo ug sa babaye, ug sa taliwala sa 

 imong kaliwat ug sa iyang kaliwat; siya magasamad sa imong ulo, ug ikaw 

 magasamad sa iyang tikod. (Genesis 3:15) 
 

Diha kang Kristo Jesus [ang Binhi] mao ang kinabuhi nga gikinahanglan aron makapamunga 

sa espirituhanong bunga: 

 

Diha kaniya ang kinabuhi, ug ang kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo.  

(Juan 1: 4) 

 

Kay ingon nga ang Amahan may kinabuhi diha sa iyang kaugalingon; sa maong 

pagkaagi nagahatag usab siya sa Anak aron kini makabaton sa kinabuhi diha sa 

iyang kaugalingon.  (Juan 5:26) 

 

... Ako mianhi aron sila may kinabuhi ug makabaton niana sa labing 

madagayaon.  (Juan 10:10) 

 

Kana nga Binhi sa kinabuhi, si Jesu-Kristo, kinahanglan nga buhi diha kaninyo. Kamo dili 

makapamunga sa bunga sa Espiritu kon kamo walay personal nga relasyon uban Kaniya 

tungod kay ... 

 

 Gikan kanako ang imong bunga makaplagan ... (Oseas 14: 8) 

 

TUBIG: 

 

Ang tubig gikinahanglan aron mamunga sa natural nga kalibutan. Ang tubig maoy usa sa mga 

simbolo sa Balaang Espiritu. Ang tubig sa Balaang Espiritu gikinahanglan aron mamunga sa 

espirituhanong kalibutan. Kini makapatagbaw sa inyong espirituhanon nga kauhaw ug nagda 

la sa espirituhanon nga pagtubo: 

 

Siya nga motoo kanako, sumala sa giingon sa Kasulatan, gikan sa sulod niya 

moagay ang mga sapa sa tubig nga buhi. (Juan 7:38) 

 

  (Apan kini nagsulti siya mahitungod sa Espiritu, nga pagadawaton niadtong 

 mitoo kaniya, kay ang Espiritu Santo wala pa ihatag, tungod kay si Jesus wala 

 pa himayaa) (Juan 7: 38-39.) 
 

Kay magabubo ako ug tubig kaniya nga giuhaw, ug mga sapa sa ibabaw sa 

mamala nga yuta: ug ako magabubo sa akong Espiritu sa ibabaw sa imong 

kaliwat, ug ang akong panalangin maanaa sa imong kaliwat. (Isaias 44: 3) 

 

KAHAYAG: 

 

Ang pagtubag sa kahayag maoy nagpaaghat sa pagtubo sa kinaiyanhon nga pagpamunga.  

Ang inyong tubag sa kahayag sa Pulong sa Dios ang nagdala sa bunga sa Espiritu. 
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 Kini mao ang mensahe nga among nadungog gikan kaniya, ug gimantala 

 kaninyo, nga ang Dios mao ang kahayag, ug diha kaniya wala gayud ing   

 kangitngit. 

 

 Kon kita magaingon nga may pakig-ambitay kita uban kaniya ug nagalakaw 

 diha sa kangitngit, nagabakak kita, ug wala kita magabuhat sa kamatuoran; 

 

 Apan kong magalakaw kita diha sa kahayag, maingon nga siya anaa sa kahayag, 

 nan kita adunay pakig-ambitay sa usag usa, ug ang dugo ni Jesu-Kristo nga 

 iyang  anak, nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. (1 Juan 1: 5-7) 

 

HANGIN: 

 

Ang Carbon dioxide maoy gininhawa sa natural nga mga tanom nga gikan sa hangin nga 

naglibot niini. Kini gikinahanglan alang sa pagtubo ug sa pagpamunga. Diha sa Pulong sa 

Dios ang Espiritu Santo gitandi sa hangin: 

 

Ang hangin nagahuros ngadto sa buot niyang padulngan ug ikaw nakabati sa 

iyang kinanaas: Apan dili mo mahibaloan kong diin kini gikan ug asa siya 

padulong. Ingon niana ang tawo nga gipanganak sa gininhawa sa espiritu. 

(Juan 3: 8, Knox Translation) 
 

Ang "hangin" sa Espiritu Santo nga nagahuyop sa tibook ninyong kinabuhi dako ang pagkasu 

sama sa hangin diha sa natural nga kalibutan. Kini nagpasabwag sa mga binhi sa Pulong sa 

Dios, nagalain sa mga trigo gikan sa tahop sa inyong espirituhanon nga kinabuhi, ug nagpadi 

laab sa himalatyon nga baga sa inyong espirituhanon nga kadasig aron ipahimutang kamo nga 

nagdilaab alang sa Dios. 

 

LUNA: 

 

Sa Mateo 13 diha sa sambingay sa magpupugas, ang kompetisyon alang sa luna nilumos sa 

pipila ka mga tanom. Ang magtotoo nga nagpalambo sa espirituhanong bunga makadiskobre 

nga siya kinahanglan nga malain gikan sa panggawas nga kompetisyon sa kalibutan: 

 

Ug ang nahapugas sa kasampinitan, kini mao kadtong nagapatalinghug sa Pu 

long; apan ang pag-atiman niini nga kalibutan, ug ang limbong sa mga bahandi 

magalumos sa pulong, ug mahimo siyang dili mabungahon. (Mateo 13:22) 

 

Kamo dili mopahiuyon sa mga paagi sa kalibutan. Kamo mausab [mabag-o] ngadto sa 

sa mga paagi sa Dios: 

 

 Ug dili kamo magpahiuyon niining panahona sa kalibutan; kondili pag-usab  

 kamo pinaagi sa pagbag-o sa imong hunahuna ... (Roma 12: 2a) 
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Ang Dios ang naghinlo sa luna sa inyong palibot [nagpahimutang kaninyo nga nilain gikan sa 

kalibutan] aron kamo makatubo sa espirituwal: 

 

 ... Siya mobulak ingon sa lirio, ug mopatidlom sa iyang mga gamut ingon sa 

 Libano.  

 

 Ang iyang mga sanga mosanggaka, ang iyang kaanyag maingon sa kahoy nga 

 olivo, ug ang iyang kaamyon maingon sa Libano. 

 

 Sila nga nanagpuyo ilalum sa iyang landong mangakabig sa Ginoo; sila mabuhi 

 nga daw trigo ug mobulak ingon sa balagon sa parras . 

 

 …Gikan kanako ang imong bunga makaplagan. (Oseas 14: 5-8) 

 

SISTEMA SA GAMUT: 

 

Ang mga gamut gikinahanglan aron makaangkla ug makahatag ug sustansiya sa tanom. Ang 

mga Salmo kapitulo l nagsulti kon unsaon sa pagpalambo sa sistema sa gamut diha sa inyong 

espirituhanon nga kinabuhi: 

 

Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatin 

dog sa dalan sa mga makasasala, Ni magalingkod sa mga lingkoranan sa mga 

mayubiton. 
 

Apan ang iyang kalipay anaa sa kasugoan ni Jehova; ug sa iyang kasugoan 

nagapalandong siya sa adlaw ug gabii. 

 

Ug siya mahimong sama sa usa ka kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa 

tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon; kansang dahon usab dili 

malaya, ug bisan unsa nga iyang pagabuhaton magmauswagon. (Salmo 1: 1-3) 

 

PAHULAY: 

 

Ang pagkawalay lihok [pahulay] nag-okupar sa piho nga panahon sa natural nga pagtubo sa li 

yok sa mga tanom. Ang pagkawalay lihok mao ang usa ka panahon diin ang mga tanom maki 

ta nga daw patay tungod kay walay pagtubo. Kini mao ang panahon sa pagpahulay sa mga ta 

nom. Ang pagkawalay lihok kasagaran mahitabo sa dili pa ang panahon sa paspas kaayo nga 

pagtubo. Sa natural nga kalibutan, ang Dios nagsugo ug panahon sa pagpahulay sa yuta. 

(Levitico 25: 5) 

 

Usa sa mga katuyoan sa bautismo sa Espiritu Santo mao ang pagdala sa espirituhanon nga 

pahulay ug pagpalagsik. Kining espirituhanon nga pagpalagsik moresulta sa kusog nga pag 

tubo sa bunga sa Espiritu Santo: 

 

 Busa, mangahadlok kita, kay tingali unya, sanglit may saad nga gibilin sa 

 pagpasulod sa iyang kapahulayan, may bisan kinsa kaninyo nga daw dili 

 makakab-ot  niini. 
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 Busa nagapabilin pa ang kapahulayan alang sa mga katawhan  sa Dios.  

 (Hebreohanon 4: 1, 9) 

 

 Hinonoa, sa lumalangyaw nga mga ngabil ug uban sa laing dila siya mosulti 

 niining katawhan. 

 

 Kanila miingon siya: Kini mao ang pahulay, hatagi ninyo ug pahulay siya nga 

 gikapuyan; ug kini mao ang makapahayahay ... (Isaias 28: 11-12) 
 

YUTA: 

 

Ang parehong natural ug espirituhanon nga mga kalibutan, aron makapamuunga ang yuta 

kinahanglan nga iandam sa hustong paagi. Diha sa sambingay sa magpupugas sa Mateo 13 

ang kahimtang sa yuta maoy nakaapekto sa pagtubo sa binhi. Ang inyong kasingkasing sama 

sa yuta sa natural nga kalibutan. Kon ang inyong kasingkasing gahi, ug puno sa mga butang 

sa kalibutan nga naglumos sa Pulong sa Dios, kamo dili makapamunga sa espirituhanong 

bunga. 

 

Ang inyong responsibilidad mao ang pag-andam sa espirituhanon nga yuta sa inyong kasing 

kasing sa pagtubag sa husto nga paagi ngadto sa Pulong sa Dios: 

 

 Magapugas kamo alang sa inyong kaugalingon diha sa pagkamatarung, mag- 

 ani kamo sumala sa kalolot sa Dios; dugmoka ninyo ang inyong wala matamni 

 nga yuta: kay panahon na alang sa pagpangita kang Jehova, hangtud nga siya 

 moanhi ug magpaulan sa pagkamatarung nganha kaninyo. (Oseas 10:12) 
 

KAMATAYON: 

 

Sa matag higayon nga kamo magtanom ug binhi aron mamunga, kini dili mabuhi gawas kon 

kini mamatay una: 

 

 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, gawas kon ang usa ka 

 lugas sa trigo mahulog sa yuta ug mamatay, maga-inusara lamang; apan kong 

 mamatay kini, magabunga ug daghan. (Juan 12:24) 

 

 Sa matag higayon nga kamo magtanom sa usa ka binhi, kamo nagpugas sa usa 

 ka butang nga wala pa mabuhi [nagatubo, nagagitib, ug nabuhi] gawas kon kini 

 mamatay una. (I Mga Taga Corinto 15:36, Ang Amplified Bible) 

 

Ang espirituhanon nga kinabuhi nag-agad sa kamatayon sa mga butang sa kalibutan. Kini nag 

kinahanglan sa kamatayon sa sala, sa kalibutanon nga tinguha, ug sa mga kalipayan. Ang ka 

matayon ngadto sa kalibutan moresulta sa pagpalambo sa bunga sa sama-kang-Kristo nga ki 

nabuhi. 

 

NAKALAKIP SA PUNUAN SA PARRAS: 

 

Aron makapamunga sa natural nga kalibutan ang sanga kinahanglan nga nakatapot  sa punu 

an sa tanom. Kon ang sanga maputol gikan sa punoan nga naghatag sa kinabuhi kini dili ma  
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munga. Si Jesus mao ang punoan sa parras ug kita mao ang mga sanga. Aron makapamunga 

sa espirituhanong bunga kita kinahanglan gayud nga mopadayon sa atong relasyon ngadto 

Kaniya: 

 

Ako mao ang matuod nga punoan sa parras, ug ang akong Amahan mao ang 

mag-uuma. 

 

Ang tanan nga sanga kanako nga dili mamunga iyang kuhaon, ug ang tanang 

sanga nga mamunga, pul-ungan niya, aron kini mamunga pa ug daghan.  

Karon kamo mga mahinlo na tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo. 

 

Pabilin kamo kanako, ug ako kaninyo. Ingon nga ang sanga dili makapamunga 

sa iyang kaugalingon, gawas kong kini magapabilin sa punoan sa parras; sa 

maong pagkaagi kamo dili makabunga, gawas kong kamo magapabilin kanako.  

 

 Ako mao ang punoan sa parras, kamo mao ang mga sanga: Siya nga nagapabilin 

 kanako, ug ako diha kaniya, ang mao usab mamunga ug daghan: kay gawas 

 kanako wala gayud kamoy arang mabuhat. (Juan 15: 1-5) 

 

PAGPUL-ONG: 

 

Ang pagpul-ong gikinahanglan sa natural nga kalibutan aron ang tanom magpabilin nga  ma 

bungahon. Sa diha nga ang mag-uuma mopul-ong sa tanom iyang putlon ang dili mabunga 

hon nga mga sanga aron ang tanom makapamunga pa ug daghan. Iyang putlon ang tanang 

butang nga makapugong sa pagtubo sa mga tanom. 

 

Ang pagpul-ong gikinahanglan usab sa espirituhanon nga kalibutan. Ang espirituhanon nga 

pagpul-ong  mao ang pagtul-id sa Dios. Ang Biblia nagtawag usab niini nga pagpanton. Sa 

diha nga ang Dios "mopul-ong" Siya motangtang gikan sa inyong kinabuhi sa tanang butang 

nga makababag sa inyong espirituhanong pagtubo. Kini nga proseso gikinahanglan kon kamo 

mamunga sa espirituhanon nga bunga: 

 

Ang tanan nga sanga kanako nga dili mamunga iyang kuhaon, ug ang tanang 

sanga nga mamunga, pul-ungan niya, aron kini mamunga pa ug daghan.  

(Juan 15: 2) 

 

Usahay kamo dili moani sa mga kaayohan sa pagpul-ong, tungod kay inyong gibasol si Sata 

nas sa diha nga ang Dios sa pagkatinuod maoy nagpadala sa kahimtang sa inyong kinabuhi 

aron sa pagtul-id [pagpul-ong] kaninyo. Ang katuyoan sa pagtul-id sa Dios gihatag sa Oseas: 

 

Umari kamo, ug mamalik kita ngadto kang Jehova: kay gipikas kita niya, ug 

kita paga-ayohon niya; gisamaran kita niya, ug kita pagabugkusan niya.  

(Oseas 6: 1) 

 

Ang pagpanton sa pagtul-id moresulta sa pagbalik ngadto sa Dios. Pinaagi lamang sa pagba 

lik ngadto Kaniya nga kamo mahimong mabungahon sa espirituwal ug mamunga sa bunga sa 

Balaang Espiritu. 

 

 

227 



KLIMA: 

 

Ang klima importante sa pagpalambo sa bunga. Sa natural nga kalibutan, daghang matang sa  

bunga ang  mapalambo sa mga palibot nga gikontrolar sa piho nga paagi. Sila gipatubo sa  

mga bilding nga gitawag ug "mainit nga mga balay" sa piho nga temperatura. Sila gipanalip 

dan gikan sa tinuod nga kalibutan sa gawas. Kon kamo mokuha sa tanom gikan sa "mainit 

nga balay" ug itanom kini sa gawas, kini sa dili madugay mamatay tungod  kay kini nabuhi 

lamang sa usa ka kontrolado nga palibot. Kini dili makabarug sa palibot sa tinuod nga kalibu 

tan. 

 

Sa espirituhanong pagkasulti, kita dili gusto sa mga kristohanon nga gikan sa "mainit nga ba 

lay" nga maayo tan-awon diha sa kontrolado nga mga butanganan apan dili makahimo sa pag 

pakig-uban sa tinuod nga kalibutan. Ang espirituhanong mga bunga kinahanglan nga makita 

diha sa atong pagpakig-uban sa kalibutan ingon man sa kontrolado nga nahimutangan uban sa 

kristohanong mga higala o sa simbahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

228 



KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

 

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

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Unsa ang upat ka mga lebel sa produksyon sa mga bunga nga gihisgotan diha sa Juan 

kapitulo 15? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Ilista ang napulo ug duha ka mga butang nga gikinahanglan sa natural nga kalibutan 

alang sa pagpamunga. Hinumdumi, kini natural nga susama sa espirituhanong kama 

tuoran tungod kay kini usab gikinahanglan alang sa produksyon sa espirituhanong 

bunga. 

 

 _____________________________  _____________________________ 

 _____________________________  _____________________________ 

 _____________________________  _____________________________ 

 _____________________________  _____________________________ 

 _____________________________  _____________________________ 

 _____________________________  _____________________________ 

 

 

 

 

 

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

 
1. Basaha ang Awit ni Salomon 4:12-16. Niini nga tudling kita gihatagan sa usa ka pag 

tan-aw sa tanaman sa Dios. Siya nagtawag sa iyang mga katawhan, ang Simbahan 

[mga magtotoo] nga iyang tanaman. Ang inyong kinabuhi mao ang espirituhanong 

"yuta" nga mohatag sa espirituhanong bunga, espirituhanong "mga bunglayon", o  

maapuli ug walay sulod. Unsa ang nagatubo sa espirituhanong yuta sa inyong kina 

buhi? May mga sagbot ug mga tunok ba sa: 

 

 -Mga pagtagad, mga kahadlok,  mga kabalaka, o mga interes niini nga kalibutan? 

 -Mga paglimbong sa mga bahandi? 

 -Mga tinguha sa kalibutanong mga butang? 

 

 Unsay nakakuha sa labing dakong luna diha sa inyong kinabuhi? Unsay nag-okupar  

 sa kadaghanan sa inyong panahon ug pagtagad? Unsa ang labing importante sa inyo 

 mga prayoridad? Ang "tanaman ba sa inyong kasingkasing" batoon nga yuta? Kamo 

 ba adunay gahi nga kasingkasing? Kadtong mga dapit diin kamo magahiong midumili 

 sa pagsunod sa mga sugo ni Kristo maoy mga apuli, mabato nga espirituhanong nga 

 yuta. 

 

2. Kini nga leksyon mikompleto sa inyong pagtuon sa "Ministeryo sa Balaang Espiritu." 

Alang sa dugang nga pagtuon mosugyot kami kaninyo nga mobaton sa Harvestime 

International Institute sa kurso nga nag-ulohang "Espirituhanon Nga Mga Estratihiya:. 

Usa ka Manwal Sa Espirituhanong Pakiggubat." Kini nagtagad mahitungod sa gimbu 

haton sa Espiritu Santo diha sa espirituhanon nga pakig-away, ug nagpatin-aw sa mga 

pagpangalagad sa ubang mga sakop sa Trinidad, ang Dios nga Amahan ug si Jesu-

Kristo nga Anak. 

 

3. Kompletoha ang "Pagsusi sa Espirituhanong Bunga" nga mosunod. Ang inyong mati 

nud-anon nga mga tubag makatabang sa pagtimbang-timbang sa karon ninyo nga ang-

ang sa kalamboan sa espirituhanon nga mga bunga sa inyong kinabuhi. 

 

PAGSUSI SA ESPIRITUHANONG BUNGA 

 

Basaha ang matag usa sa mga pahayag ug tubaga pinaagi sa pagpili sa numero sa mga tubag 

nga labing maayo nga naghulagway kaninyo sa karon. Tubaga ang matag pangutana pinaagi 

sa pagsulat sa bisan hain 3, 2, 1, o 0. 

 

 3 nagpasabot nga "kini siguradong tinuod diha sa inyong kinabuhi." 

 2 nagpasabot nga "kini kasagaran tinuod diha sa inyong kinabuhi." 

 1 nagpasabot nga "kini usahay tinuod." 

 0 nagpasabot nga "kini dili tinuod sa inyong kinabuhi." 

 

Pananglitan : __2__1. Ako segurado sa tinuod nga pagkontrolar sa Dios sa umaabot. 

 

(Ang tawo nga mikuha niini nga pagtuki misulat sa numero "2" sa blangko tungod kay kini 

nga pahayag kasagaran tinuod diha sa ilang mga kinabuhi). 
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_____1. Ako segurado sa tinuod nga pagkontrolar sa Dios sa umaabot. 

_____2. Ako nahibalo nga sa kinabubut-on gibuhat ni Jesus ang kabubut-on sa Dios. 

_____3.      Ako uyon nga ang akong pagtoo adunay gahum lamang kon ang Dios ang  

  saligan. 

_____4.    Ako nagahulat sa mga saad sa Dios nga matuman. 

_____5.      Ako  naghunahuna nga usahay ang Dios masuko. 

_____6.      Ako nasayud nga ang kalooy sa Dios, gipadayag pinaagi sa pagpadala ni  

  Jesus, nga nagluwas kanako gikan sa angay nga silot. 

_____7.      Ako mapasalamaton nga gihigugma sa Dios ang kalibutan nga iyang gihatag  

       ang iyang Anak, nga si Jesu-Kristo. 

_____8.      Ako nasayud nga ang presensya sa Dios mao ang akong hingpit nga kalipay. 

_____9.      Ako naga-ingon nga "dili" sa unsa ang gidili sa Dios ug "oo" ngadto sa iyang 

  mga sugo. 

_____10.    Akong pagadawaton ang saad sa pakigdait ni Jesus. 

_____11.    Ako sa kinabubut-on nagatugyan ngadto sa awtoridad sa akong kinabuhi. 

_____12.    Ako nagatoo nga si Jesu-Kristo mao sa gihapon kagahapon, karon, ug  

  hangtud sa kahangturan. 

_____13.    Ako modawat sa mga kahuyang sa uban, nga nahibalo nga ang Dios sa  

  gihapon namuhat sa ilang mga kinabuhi. 

_____14.   Ako ilalum sa kombiksyon sa usa ka estrikto apan maayo nga Dios. 

_____15.    Ako nagapasaylo sa uban sama sa pagpasaylo ni Krissto kanako. 

_____16.    Ako nasayud nga ang Dios nahigugma kanako bisan kon ako wala mahigugma 

  sa uban. 

_____17.    Ako adunay kasigurohan sa kaluwasan gikan sa pagdawat ni Jesus ingon  

  nga Ginoo. 

_____18. Ako nagakat-on sa pag-ingon nga "dili" ngadto sa mas ubos nga mga butang 

  aron sa pagsinati sa mas dako nga mga butang nga alang sa Dios. 

_____19. Ako adunay kasiguradohan sa pagpasaylo sa mga sala. 

_____20. Ako andam sa pagpasakop ngadto sa Pulong sa Dios ug sa Espiritu Santo. 

_____21. Ako kasaligan nga motuman sa mga saad. 

_____22. Ako adunay paglahutay sa kahigawad, paglutos, lisud nga mga gipangayo, ug 

  mga kapit-os. 

_____23. Ako nagpahigayon sa akong adlaw-adlaw nga mga kalihokan diha sa  

  Bibliyanhong mga pamaagi sa kinabuhi. 

_____24. Ako nagapahupay, nagapadasig, ug nagatambag sa uban. 

_____25. Ako mitagbo sa mga panginahanglan sa mga paryente ug mga higala nga  

  walay kondisyon. 

_____26. Ako nagatubo ug nagahamtong ingon sa gitinguha sa Dios. 

_____27. Ako adunay makanunayon nga kinabuhi sa pagdebosyonal. 

_____28. Ako adunay sulodnon nga pasalig ug pagsalig nga gimatarung sa Dios 

  [Pagkamatarung]. 

_____29. Ako nagpahayag ug pagtabang, pagtudlo, ug pagpaubos. 

_____30. Ako kasaligan sa gidawat nga responsibilidad. 

_____31. Ako naghulat sa Dios nga motabang kanako sa pagkahimong unsa ako  

  ingon sa iyang tuyo. 

_____32. Ako matinud-anon sa pagsulti sa kamatuoran, pagkamatinumanon, ug sa  

  pagtuman sa mga saad. 

_____33. Ako nagasulti ug positibo nga mga pulong sa paglig-on sa uban. 
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_____34. Ako nagmatuod sa maayong mga hiyas sa mga tawo nga "akong gikasuk-an." 

_____35. Ako adunay makanunayon nga katagbawan sa pagbuhat sa kabubut-on sa  

  Dios. 

_____36. Ako may kalabutan ngadto sa tawo o grupo nga magbantay kanako nga may 

  tulubagon sa pagkontrolar sa mga problema sa akong kinabuhi. 

_____37. Ako may pakigdait sa sulod pinaagi sa pagtugot sa Espiritu Santo sa pagkontro 

  lar sa akong sulodnon nga kinabuhi. 

_____38. Ako bukas sa mga sugyot gikan sa uban diin gikinahanglan ko nga ipalambo. 

_____39. Ako nagbuhat ug maayo sa akong nahibaloan nga mga abilidad. 

_____40. Akong gilangan ang mga kalihokan nga naghatag ug diha-diha nga kapit-os 

  alang sa mga katuyoan sa umaabot nga espirituhanong pagtubo. 

_____41. Akong giatubang ang ubang mga Kristohanon diha sa pag-amuma nga paagi 

  sa diha nga ang ilang panggawi sayop sa mga sukdanan sa Dios. 

_____42. Ako naminaw aron makasabot sa laing tawo. 

_____43. Ako naga-alagad sa uban nga dili moalagad kanako. 

_____44. Ako adunay dakong kalipay sa espirituhanong kalampusan. 

_____45. Ako nagalihok nga mabungahon sa akong kahibalo sa mga problema sa pag 

  kontrolar sa akong kinabuhi sama sa salapi, sekso, pagpalabig kaon, o pagli 

  bak. 

_____46. Ako adunay pagkakalma sa sulod sa dihang nakasinati ug panagbangi sa mga 

  kalainan sa uban. 

_____47. Ako maaghup sa akong pakig-istoryahanay. 

_____48. Ako nagadumala sa akong panahon, salapi, ug kaugalingon ingon nga sila  

  gipanag-iya sa Dios. 

_____49. Ako padayon nga naglaum diha sa Dios, bisan sa diha nga ako naga-antus. 

_____50. Ako mipasiga sa"akong kahayag sa atubangan sa mga tawo aron makita nila 

  ang akong maayong mga buhat ... " 

_____51. Akong gitan-aw ang panginahanglan uban sa kalooy ug gitubag kini nga mati 

  nabangon. 

_____52. Akong gipasaylo ang uban nga nag-among-among kanako. 

_____53. Ako nakakaplag ug kalipay diha sa ginabuhat sa Dios sa kinabuhi sa ubang 

  mga magtotoo. 

_____54. Ako adunay dili masamok nga kasingkasing sa taliwala sa kasakit niini nga 

  kalibutan. 

_____55. Ako naglikay sa "pagpatas" sa diha nga ang uban makabuhat ug sayop kanako. 

_____56. Ako maduolan sa mga panahon sa kagul-anan. 

_____57. Ako nagadawat sa uban nga mipalambo sa lain-laing mga panahon o lain-laing 

  mga direksyon. 

_____58. Ako mopirma ug petisyon batok sa dili-matarung nga mga buhat. 

_____59. Ako nagadawat sa laing tawo nga giisip sa uban nga nagabuhat sa  "Seryoso" 

  nga sala. 

_____60. Ako nag-ampo alang sa akong mga kaaway, ug kanila nga dili mahigugmaon. 

_____61. Ako nagamaya sa pagkompleto sa akong mga pasalig sa ministeryo. 

_____62. Ako nagalikay sa mga sitwasyon diin ako dali matintal o maadik. 
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PAG-ISKOR SA PAGSUSI 

 

1. Ibalhin ang imong mga tubag gikan sa "Pagsusi" ngadto sa mga blangko niini 

nga pahina ...Pananglitan, kon ikaw mitubag sa unang pangutana sa numero 

"3",  isulat ang "3" nga numero diha sa 1 kuwadrado. 

 

2. Human nimo mapuno ang tagsatagsa ka kuwadrado, ihapa ang kinatibuk-an 

pinaagi sa pagdugang sa tabok nga laray. 

 

 

 

       LARAY 

       NGA  BUNGA 

       TOTAL 

 

 1 10 19 28 37 46 55            KALINAW 

 

                  PAGKAMA 

 2 11 20 29 38 47 55           PUANGU- 

                  RON 

 

 3 12 21 30 39 48 57           PAGTOO 

 

                  PAGKAMA- 

 4 13 22 31 40 49 58           PAILUBON        

 

                  PAGKAMA- 

 5 14 23 32 41 50 59           AYO 

 

                  PAGKAMA- 

 6 15 24 33 42 51 60           AGHUP 

 

 

 7 16 25 34 43 52 61           GUGMA 

 

 

 8 17 26 35 44 53 62           KALIPAY 

 

                  PAGPUGONG 

 9 18 27 36 45 54 63           SA KAUGA- 

                  LINGON 
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PAGGAMIT 

 

Basi sa mga resulta sa imong Pagsusi Sa Espirituhanong Bunga, kompletoha ang mosunod 

nga mga pahayag: 

 

1. Tan-awa ang imong labing ubos nga iskor, unya kompleto ang mosunod nga pahayag: 

 

 Ang pagsusi nagsugyot nga gikinahanglan ko ang dugang nga kalamboan sa espiritu 

 hanong bunga sa: ________________________________________________ 

 

2. Ako mipili sa usa ka bunga diin itumong ang akong mga pag-ampo ug pagtagad sa 

panahon sa sunod nga bulan. Ang bunga nga iugmad ko mao ang ________________. 

 

3. Dugang pa sa pag-ampo, buhaton ko ang mosunod nga mga aksyon aron sa pagtabang 

sa kalamboan niini nga bunga: I-tsek ang usa ug unya kompletoha ang pahayag: 

 

 ____Ako magsugod sa pagbuhat sa usa ka butang nga bag-o. 

 

 Unsay imong sugdan sa pagbuhat? ________________________________________ 

 

 ____Ako moundang sa pagbuhat sa usa ka butang nga karon akong ginabuhat. 

 

 Unsay imong undangon sa pagbuhat? ______________________________________ 

 

 ____Ako mousab sa usa ka butang sa akong kinabuhi. 

 

 Unsa ang piho nga imong-usbon? _________________________________________ 
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PAKAPIN 
 

Ang Amplified Bible nga hubad sa mga tudling bahin sa espirituhanong mga gasa nagdugang 

ug pagsabot sa kahulogan sa nagkalainlaing mga gasa:  

 

Ug ang iyang mga gasa nagkalain-lain; Siya sa iyang kaugalingon nagtudlo ug nagha 

tag sa mga tawo alang kanato nga ang uban mahimong mga apostoles (espesyal nga 

mga mensahero), ang uban mga manalagna (dinasig nga mga magwawali ug ang mga 

batid), ang uban mga ebanghelista (mga magwawali sa Ebanghelyo, nagapanawng mga 

misyonaryo); ang uban mga pastor (mga magbalantay sa iyang panon sa carnero) ug 

mga magtutudlo. 
 

Ang iyang tuyo mao ang paghingpit ug sa bug-os nga pagsangkap sa mga balaan (sa 

iyang gipahinungod nga mga tawo) aron sila magbuhat sa buhat sa pag-alagad ngadto 

sa pagtukod sa lawas ni Kristo (ang simbahan), 

 

Nga kini unta mapalambo hangtud nga kitang tanan makakab-ot pagkausa sa pagtoo 

ug sa pagsabot (ang tibook ug tukmang kahibalo) sa Anak sa Dios; aron kita moabot sa 

tinuod nga pagkahamtong sa pagkatawo (ang pagkakompleto sa personalidad) nga mao 

ang sama sa sumbanan sa gitas-on sa kaugalingong kahingpitan ni Kristo (sa sukod sa 

gidak-on sa kahupnganan ni Kristo, ug ang pagkahingpit nga makita diha Kaniya). 

 

Aron kita dili na mahimong mga bata, ginaanod sama sa mga sakayan ngadto-nganhi 

sa taliwala sa kahigayonan nga kusog nga pagtudlo, ug sa pagduhaduha sa tanan nga 

pag-usab sa hangin sa pagtulon-an, (ang tukbonon sa) sa batid nga maantigo sa walay 

puangod nga mga tawo nga niapil diha sa tanang matang sa paglingla sa pag-imbento 

ug mga sayop aron sa pagpahisalaag. 

 

Hinonoa, himoa nga ang atong mga kinabuhi mahigugmaong magpahayag sa kamatuo 

ran sa tanan nga mga butang - sa pagsulti sa tinuod, pagdumala sa tinuod, pagpuyo 

sa tinuod nga pagkalambigit diha sa gugma, kita manubo sa tanang paagi ug sa tanang 

mga butang ngadto kaniya, kinsa mao ang Ulo bisan si Kristo, ang Mesias, ang  Diniho 

gan. (Efeso 4: 11-17) 

 

-Pagtuon sa pagkamaabiabihon sa usa ug usa - nga mao, kadtong anaa sa panimalay sa 

pagtoo. Magmaabiabihon, nga mao, pagkamahigugmaon sa mga dumuloong, uban sa 

inigsoong pagmahal alang sa wala mailhi nga mga dinapit, sa langyaw, ang mga kabus 

ug ang tanan nga uban nga moabot nga imong mahimamat nga anaa sa lawas ni Kristo. 

Ug sa matag higayon sa pagbuhat niini nga walay pagbagulbol - mainiton ug inubanan 

sa gracia sa walay pagbagulbol apan ingon nga nagrepresentar kaniya. 

 

Samtang ang matag usa kaninyo nakadawat ug gasa (sa usa ka piho nga espirituhanon 

nga talento, puno sa gracia ug langitnon nga paghatag) gamita kini alang sa usag usa 

ingon nga mga benepisyo sa maayong piniyalan sa daghang mga gracia sa Dios- mati 

nud-anon nga mga piniyalan sa hilabihan ka nagkalainlaing mga gahum ug mga gasa 

nga gihatag ngadto sa mga Kristohanon pinaagi sa dili-takus nga pabor. 
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Bisan kinsa nga magsulti tugoti siya sa pagbuhat niini ingon nga tawo nga nagasulti sa 

pulong sa Dios; bisan kinsa nga nag-alagad tugoti siya sa pagbuhat niini uban sa kalig-

on nga gihatag sa Dios sa madagayaon gayud; aron nga sa tanang butang ang Dios 

pagahimayaon pinaagi kang Jesu-Kristo ang Mesias ... (1 Pedro 4: 9-11) 

 

-Kay ingon sa usa ka pisikal nga lawas kita adunay daghang mga bahin (mga sakop, 

mga miyembro) ug ang tanan niini nga mga bahin dili managsama ang gimbuhaton  o 

paggamit, 

 

Busa kita, hilabihan ka daghan ingon kanato, usa lamang kita ka lawas diha kang 

Kristo, ang Mesias, ug ang tagsatagsa mga bahin sa usag usa- nga nagsinandigay sa 

usag usa. 

 

Ang pagbaton ug mga gasa (galamhan, mga talento, mga hiyas) nga managlahi sumala 

sa gracia nga gihatag kanato, atong gamiton sila: Siya kansang gasa mao ang panagna, 

siya managna sumala sa gidaghanon sa iyang mga pagtoo. 

 

Siya kansang gasa mao ang praktikal nga pag-alagad, paalagara siya; siya nga nagatud 

lo, sa iyang pagpanudlo; 

 

Siya nga nag-awhag, (nagdasig) sa iyang pag-awhag; siya nga nag-ambag, tugoti siya sa 

pagbuhat niini sa kayano ug pagkamahinatagon; siya nga nagahatag ug tabang ug mga 

pag-atiman, uban sa kakugi ug sa kaputli sa hunahuna; siya nga nagabuhat sa mga bu 

hat sa kalooy, uban sa tinuod nga kalipay ug malipayong kakugi. (Roma 12: 4-8) 

 

-Karon mahitungod sa espirituhanon nga mga gasa (ang espesyal nga mga pagtuga sa 

labaw sa kinaiyahan nga enerhiya) mga kaigsoonan, ako dili gusto nga kamo dili mahi 

balo sa tinuod ... 
 

Karon kini adunay talagsaon nga mga matang ug mga pag-apod-apod sa mga pagtuga 

(talagsaon nga mga gahum nga naga-ila sa pipila ka mga Kristohanon tungod sa gahum 

sa balaan nga gracia o aksyon sa ilang mga kalag pinaagi sa Balaan nga Espiritu) ug 

sila magkalahi, apan ang Espiritu Santo nagpabilin nga mao ra usab. 

 

Ug adunay talagsaon nga matang sa pagsilbi ug sa pag-alagad, apan mao ra nga Ginoo 

ang gialagaran. 

 

Ug adunay talagsaon nga matang sa mga kalihokan - sa pagtrabaho sa pagtuman sa 

mga butang- apan kini mao ra ang sama nga Dios nga nagdasig ug nagpalig-on sa 

kanilang tanan diha sa tanan. 

 

Apan ngadto sa matag-usa gikahatag ang pagpadayag sa Espiritu Santo - nga mao ang 

ebidensya sa espirituhanong kahayag sa Espiritu - alang sa maayo ug sa kaayohan. 

 

Sa usa gihatag diha ug pinaagi sa Espiritu Santo ang gahum sa pagsulti sa mensahe sa 

kaalam, ug sa usa, ang gahum sa pagpahayag sa usa ka pulong sa kahibalo ug pagsabot 

sumala sa sama nga Balaang Espiritu; 
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Sa lain katingalahan-pagpamuhat sa pagtoo pinaagi sa mao ra nga Espiritu Santo, 

ngadto sa usa ang talagsaon nga gahum sa pag-ayo pinaagi sa usa ra ka Espiritu; 

 

Sa usa, ang gahum sa paghimog mga milagro, ngadto sa usa matagnaon nga salabutan - 

nga mao ang gasa sa paghubad sa balaan nga kabubut-on ug katuyoan; sa usa, ang 

katakus sa pag-ila ug sa pagkasayud tali sa mga pulong sa tinuod nga mga espiritu, ug 

sa mga mini, sa usa nagkalain-laing matang sa mga wala mailhi nga pinulongan, ngadto 

sa lain ang abilidad sa paghubad sa maong mga pinulongan. 

 

Ang tanan niini nga mga kalampusan ug mga abilidad dinasig ug nahitabo sa usa ug sa 

mao ra usab nga Espiritu Santo nga nagbahin ngadto sa matag tawo sa tagsatagsa 

gayud ingon sa iyang napili .... 

 

Karon kamo (sa kinatibuk-an) mao ang lawas ni Kristo ug sa (tagsa-tagsa) kamo mga 

sakop niini, ang matag usa ka bahin sa daghan ug talagsaon - ang matag usa uban sa 

iyang kaugalingon nga dapit ug gimbuhaton. 

 

Busa ang Dios nagpahimutang sa uban diha sa simbahan alang sa iyang kaugalingon 

nga paggamit: Una apostoles (espesyal nga mga mensahero); ikaduha mga manalagna 

(dinasig nga mga magwawali ug ang mga batid); ikatulo mga magtutudlo, unya kati 

ngalahan-nga mga magbubuhat, unya kadtong adunay abilidad sa pag-ayo sa mga 

masakiton, mga pagtabang, mga pagdumala, mamumulong sa lain-lain (wala mailhi) 

nga mga pinulongan. (I Mga Taga Corinto 12, pinili nga mga bersikulo) 
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MGA TUBAG SA KINAUGALINGONG EKSAMEN 

 
KAPITULO 1: 
 

1. Ug si Jesus, sa dihang siya gibautismohan, mihaw-as gilayon gikan sa tubig; ug, ania 

karon, ang mga langit nabuksan ngadto kaniya, ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios 

nga mikunsad sama sa usa ka salampati, ug mianha sa ibabaw  kaniya; 

 

 Ug ania karon usa ka tingog gikan sa langit, nga nagaingon: Kini mao ang akong 

 Anak nga hinigugma, nga kaniya ako adunay kalipay. (Mateo 3: 16-17) 

 

2. Amahan, Anak, Espiritu Santo 

 

3. Ang Balaan nga Espiritu: 

 -Adunay hunahuna 

 -Nakasusi sa tawhanong hunahuna 

 -Adunay kabubut-on 

 -Misulti 

 -Nahigugma 

 -Nangamuyo 

 

4. Kini nagpasabot nga siya adunay mga pagbati nga maapektohan sa mga binuhatan sa 

tawo. 

 

5. -Mobakak sa Espiritu. 

 -Mosukol sa Espiritu. 

 -Mopalong sa Espiritu. 

 -Mopasubo sa Espiritu. 

 -Moinsulto sa Espiritu. 

 -Mopasipala sa Espiritu. 

 -Mosakit sa Espiritu. 

 

6. 5,3,2,1,4 

 

KAPITULO 2: 

 

1. Kamo wala ba manghibalo nga kamo mao ang templo sa Dios, ug ang Espiritu sa 

Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? (I Mga Taga Corinto 3:16) 

 

2. Ang simbolo nagrepresentar sa usa ka butang. Ang simbolo ang adunay espesyal nga 

kahulogan. 

 

3. 5,4,3,1,2 
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4. -Ang presensya sa Ginoo 

 -Pag-uyon 

 -Panalipod/Giya 

 -Nagaputli 

 -Ang gasa sa Espiritu Santo 

 -Paghukom 

 

5. -Ang Espiritu sa Dios 

 -Ang Espiritu ni Kristo 

 -Mahangturong Espiritu 

 -Espiritu sa Kamatuoran 

 -Espiritu sa Gracia 

 -Espiritu sa Kinabuhi 

 -Espiritu sa Himaya 

 -Espiritu sa Kaalam ug Pinadayag 

 -Ang Maghuhupay 

 -Espiritu sa Saad 

 -Espiritu sa Pagkabalaan 

 -Espiritu sa Pagtoo 

 -Espiritu sa Pagsagop 

 

KAPITULO 3: 

 

1. Apan ang Maglilipay, ang Espiritu Santo, nga igapadala sa Amahan sa akong 

 ngalan, siya magatudlo kaninyo sa tanang butang, ug magapahinumdom sa 

 tanang mga butang, bisan unsa nga akong gipamulong kaninyo. (Juan 14:26) 

 

2. -Siya miabot sa ibabaw sa mga pangulo sa Israel. 

 -Siya miabot sa ibabaw sa ilang mga dapit sa pagsimba. 

 -Siya naggiya kanila ngadto sa Yutang Saad. 

 -Siya miabot sa ibabaw sa Israel sa panahon sa kagul-anan. 

 -Siya moabot sa ibabaw sa Israel sa panahon sa Milenyum. 

 

3. Tinuod 

 

4. 2, 1, 3 

 

5. Juan 16: 7-11 

 

6. Ang Balaan nga Espiritu mao ang nagapugong nga espirituhanong pwersa nga 

naglimita sa gahum ni Satanas. 

 

7. Si Jesus: 

-Gipanamkon pinaagi sa Espiritu 

 -Gidihogan sa Espiritu 

 -Gipatikan sa Espiritu 

 -Gigiyahan sa Espiritu 

 -Gihatagag gahum sa Espiritu 
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 -Napuno sa Espiritu. 

 -Nasamok diha sa Espiritu. 

 -Nalipay diha  sa Espiritu. 

 -Gihalad pinaagi sa Espiritu. 

 -Gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa Espiritu. 

 -Nagsugo sa iyang mga tinun-an pinaagi sa Espiritu 

 

8. Ang Balaan nga Espiritu: 

 -Miumol niini 

 -Midasig sa iyang pagsimba 

 -Migiya sa misyonaryong mga kalihokan  

 -Mipili sa iyang mga ministro 

 -Midihog sa iyang mga magwawali 

 -Migiya sa mga desisyon niini. 

 -Mibautismo niini uban sa gahum. 

 

9. Ang Balaan nga Espiritu: 

 -Nagbadlong 

 -Nagbag-o 

 -Nagbalaan 

 -Nagbautismo 

 -Nagpuyo sa sulod 

 -Naglig-on 

 -Naghiusa 

 -Nangamuyo 

 -Naggiya 

 -Nagpadayag ug gugma 

 -Nagpahiuyon sa larawan ni Kristo 

 -Nagpadayag sa kamatuoran 

 -Naghatag ug pasalig sa kaluwasan 

 -Nagtudlo 

 -Naghatag ug kagawasan 

 -Namulong pinaagi kaniya 

 -Naghatag ug gahum alang sa pagsangyaw 

 -Naghupay 

 -Nagpadayag sa gahum sa Dios  

 -Nagpalagsik 

 

10. Sila mahimong gamhanan nga saksi sa Ebanghelyo. Buhat 1: 8 

 

KAPITULO 4 : 

 

1. Apan kamo makadawat sa gahum sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad  kaninyo,  

    ug kamo mahimo nga mga saksi alang kanako sa Jerusalem, ug sa tibook nga Judea,  

    ug sa Samaria, ug hangtud sa kinatumyan sa yuta. (Buhat 1: 8) 

 

2.   -Paghinulsol ug  magpabautismo 

 -Toohi nga kini alang kaninyo 
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 -Tinguhaa kini 

 -Dawata kini ingon nga usa ka gasa 

 -Itugyan  sa Dios 

 -Hangyo ug mga pag-ampo sa ubang mga magtotoo 

 

3.   Nagsulti sa usa ka pinulongan nga wala masabti sa mamumulong. 

 

4. Aron sa paghimo sa Kristohanon ingon nga usa ka gamhanan nga saksi alang sa 

Ebanghelyo. Buhat 1: 8. 

 

5. -Ang matag Kristohanon nakadawat sa Espiritu Santo sa diha nga siya nakabig. 

 -Ang Biblia nag-ingon nga dili ang tanan mosulti uban sa mga pinulongan. 

 -Kahadlok 

 -Kini maoy emosyonal nga kasinatian 

 

6. Dili 

 

7. Kinatibuk-ang pag-unlod o pagtuslob sa usa ka butang. 

 

8. -Buhat 2: 2-4 

 -Buhat 10: 44-46 

 -Buhat 19: 6 

 

KAPITULO 5: 

 

1. Karon mahitungod sa espirituhanon nga mga gasa, mga igsoon, ako dili buot nga 

kamo dili manghibalo. (I Mga Taga Corinto 12: 1) 

 

2. Ang talento maoy usa ka natural nga abilidad nga napanunod sa pagkatawo o  naug 

mad pinaagi sa pagbansay-bansay. Ang espirituhanong gasa maoy labaw sa kinaiya 

han nga abilidad nga wala moabot pinaagi sa panulondon o pagbansay-bansay. Kini 

labaw sa kinaiyahan nga abilidad nga gihatag sa Espiritu Santo alang sa piho nga 

espirituhanon nga mga katuyoan. 

 

3. -Paghingpit sa mga balaan. 

 -Pagpausbaw sa buhat sa pangalagad. 

 -Paglig-on sa lawas ni Kristo, ang Simbahan. 

 

4. Kita: 

 -Mahiusa sa pagtoo 

 -Maugmad ang atong kahibalo ni Kristo 

 -Maugmad diha sa kahingpitan, uban kang Kristo ingon nga atong modelo. 

 -Mahimong lig-on, dili malingla sa bakak nga mga doktrina. 

 -Mohamtong sa espirituhanon nga paagi diha kang Kristo. 

 

5. Oo. I Pedro 4:10 ug 1 Taga Corinto 12: 7 ug 11. 
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6. -Dili paggamit sa gasa nga gihatag kaninyo. 

 -Pagsulay sa paggamit sa mga gasa nga wala gihatag kanimo. 

 -Dili paggamit sa mga gasa sa hustong paagi. 

 -Nagahimaya sa inyong gasa. 

 

7. Ang Balaan nga Espiritu 

 

8. Gugma. I Mga Taga Corinto 13 

 

9. Ang mini nga mga gasa dili motuman sa Kasulatanhong mga katuyoan alang sa 

espirituhanong mga gasa nga gihatag sa Taga-Efeso 4: 12-15. Sila dili mouyon sa 

gitudlo sa Biblia bahin kang Jesus. Kadtong mga mini mopakita sa personal nga mga 

kinaiya sama sa gilista sa II Pedro 2 ug Judas. 

 

10. Ang espirituhanon nga mga gasa maoy labaw sa kinaiyahan nga mga abilidad nga 

gihatag sa Espiritu Santo sa mga magtotoo aron epektibo sa pagpangalagad. 

 

11. Ang tanang espirituhanon nga mga gasa alang sa karon tungod kay ang mga katuyoan 

diin sila gihatag wala pa matuman. Ang espirituhanon nga mga gasa molihok hangtud 

"kanang hingpit" moabot. Kini nagpasabot sa pagtukod sa gingharian ni Kristo dinhi 

sa yuta. 

 

12. Ang gasa sa Espiritu Santo gihatag sa adlaw sa Pentecostes. Ang gasa sa Espiritu 

Santo labaw sa kinaiyahan nga espirituhanon nga mga abilidad nga magamit alang sa 

mga magtotoo. 

 

13. a. T 

 b. F 

 c. F 

 d. F 

 e. F 

 f. T 

 g. T 

 h. T 

 i. T 

 

KAPITULO 6: 

 

1. Ug gihatag niya ang uban nga mga apostoles; ug ang uban mga manalagna; ug ang 

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

 

2. -Mga Apostoles 

 -Mga Manalagna 

 -Mga Ebangelista 

 -Mga Pastor 

 -Mga Magtutudlo 
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3. Tungod kay ang matag usa espesyal nga pagpangulo nga posisyon sa simbahan. 

 

4. a. Tinuod  b. Tinuod c. Tinuod 

 

5. 2,1,4,3,5 

 

6. -Espesyal nga mga gasa 

 -Pagsulti nga gasa 

 -Pag-alagad nga mga gasa 

 -Ilhanan nga mga gasa 

 

KAPITULO 7: 

 

1. Apan karon gibutang sa Dios sa lawas ang tagsatagsa kanila bahin sa lawas, ingon sa 

nahamut-an niya. (I Mga Taga Corinto 12:18) 

 

2. -Panagna 

 -Pagtudlo 

 -Pagtambag 

 -Pulong sa kaalam 

 -Pulong sa kahibalo 

 

3. 2,1,4,3,5 

 

4. C 

 

5. Sayop 

 

KAPITULO  8: 

 

1. Ug bisan kinsa kaninyo nga buot magauna mahimong ulipon sa tanan. 

 (Marcos 10:44) 

 

2. -Pag-ila sa mga espiritu 

 -Pagpangulo 

 -Pagdumala 

 -Pagtoo 

 -Paghatag 

 -Mga pagtabang 

 -Pag-alagad 

 -Kalooy 

 -Pagkamaabiabihon 

 

3. Tungod kay sila nag-alagad sa paghatag ug estruktura, organisasyon, ug suporta sa 

parehong espirituhanon ug praktikal nga mga dapit. 
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4. Ang tawo nga adunay gasa sa pagdumala adunay abilidad sa pagtultol, pag-organisar, 

ug paghimo sa mga desisyon alang sa lain. Ang gasa sa pagpangulo nagdasig ug na 

ngulo sa uban sa pagtuman sa piho nga mga tumong alang sa himaya sa Dios. 

 

5. Ang pag-alagad lahi sa mga pagtabang tungod kay kini magpahigawas sa usa ka tawo 

sa pipila ka mga katungdanan. Ang usa nga nag-alagad nidawat sa mga responsibili 

dad alang sa pipila ka mga buluhaton sa pagpahigawas sa lain nga tawo aron sa pagga 

mit sa ilang espirituhanon nga gasa. Ang usa ka tawo nga adunay gasa sa mga pagta 

bang nagpaluyo sa usa ka tawo diha sa ilang ministeryo, apan wala nagpahigawas 

kanila sa responsibilidad. 

 

6. 9,6,2,3,5,7,11,4,8 

 

7. Sayop 

 

8. Ang kahulogan sa pagtoo nga gihatag sa Hebreohanon 11: 1. 

 

9. Ang gasa alang sa gahum. Ang bunga alang sa kinaiya. 

 

10.  Pinaagi sa pagpaminaw sa Pulong sa Dios. Taga-Roma 10:17. 

 

KAPITULO  9: 

 

1. Unsaon ta sa paglikay, kong talikdan ta ang ingon nga pagkadako nga kaluwasan? 

Nga sa sinugdan gisulti pinaagi sa Ginoo, ug gipamatud-an kanato pinaagi kanila nga 

mga nagpakadungog  kaniya; 

 

 Nga gipamatud-an usab sa Dios uban kanila, pinaagi sa mga ilhanan ug sa mga kati 

 ngalahan, ug sa mga nagakalainlain nga mga milagro, ug mga gasa sa Espiritu Santo,  

 sumala sa iyang kaugalingon nga kabubut-on? (Hebreohanon 2: 3-4) 

 

2. -Mga milagro 

 -Pagpang-ayo 

 -Mga Pinulongan 

 -Paghubad sa mga pinulongan 

 

3. Aron kamo unta motoo nga si Jesus mao ang Kristo. Ug sa managpanoo kamo unta 

makabaton sa kinabuhi pinaagi sa iyang ngalan. Juan 20: 30-31. 

 

4. 2,3,4,1 

 

5. a, F;     b. T;  c.  F;           d. F;     e  T;            f. F;        g. F;         h. F 

 

KAPITULO 10: 

 

1. Tungod niini, ako magapahinumdum kanimo nga imong pasigaon ang gasa sa Dios, 

nga anaa kanimo, pinaagi sa pagpandong sa akong mga kamot.  (II Timoteo 1: 6) 
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2. -Pagtuman sa mga  katuyoan ug mga tumong 

 -Pagpahimutang sa espirituhanong pakiggubat 

 -Paglikay sa pag-abuso 

 -Paglikay sa kapakyasan 

 -Pagdawat sa responsibilidad 

 

3. Unang Lakang:   Matawo pag-usab 

 Ikaduhang Lakang:   Dawata ang bautismo sa Espiritu Santo 

 Ikatulong Lakang:   Hibaloi ang espirituhanon nga mga gasa 

 Ikaupat ngaLakang:   Matikdi ang mga modelo sa mga gasa 

 Ikalimang Lakang:   Pangitaa ang espirituhanong gasa 

 Ikaunom nga Lakang:   Pagpandong sa mga kamot 

 Ikapitong Lakang:   Susiha ang inyong espirituhanong mga interes. 

 Ikawalong Lakang:   Pagsusi pinaagi sa Kristohanong lider. 

 Ikasiyam nga Lakang:   Susiha ang nangaging Kristohanong pag-alagad. 

 Ikanapulo nga Lakang:  Kompletoha ang mga pangutana sa espirituha 

                 non nga mga gasa. 

 Ikaonse nga Lakang:   Ilha ang mga gasa nga sa inyong hunahuna  

      aduna kamo. 

 Ikadose nga Lakang:   Ilha ang espirituhanong mga panginahanglan. 

 Ikatrese nga Lakang:   Punoi ang espirituhanong panginahanglan. 

 Ikakatorse nga Lakang:  Timbang-timbanga ang inyong ministeryo. 

 

KAPITULO 11: 

 

1. Pag-ebanghelyo; mamahimong gamhanan nga saksi sa mensahe sa Ebanghelyo. 

 

2. Sulodnon nga bunga sa sama-kang-Kristo nga espirituhanong mga hiyas. 

 

3. Galacia 5: 22-23 

 

 -Gugma:    -Kalipay: 

 -Kalinaw:    -Pagkamapailubon:    

 -Pagkamapuanguron:   -Pagkamaayo:     

 -Pagkamatinud-anon:   -Pagkaaghup: 

 -Pagpugong sa kaugalingon:          

 

4. Juan 15:16 

 

5. Apan ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pagkamapailubon, 

pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagtoo, 

 

Pagkaaghup, pagpugong sa kaugalingon; nga sa maong mga butang walay  Kasugoan 

nga kabatok. (Galacia 5: 22-23) 

 

6. 9,7,8,5,6,2,4,1 
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7. Ang bunga sa Espiritu importante tungod kay dili igo nga adunay panagway sa espi 

rituwalidad. Kita kinahanglan gayud nga adunay espirituhanon nga bunga kay pina 

agi niini kita mailhan nga iya sa Dios. Ang bunga nagdala sa mga liso sa pagpadag 

han diha sa kalibutan sa espiritu. 

 

8. Ang kalinaw uban sa Dios makuha pinaagi sa pagkamatarung ug pagpasaylo sa sala.  

Ang kalinaw sa Dios madawat human niini nga kasinatian. Kini mao ang kalinaw nga 

gihatag sa Dios alang sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. (Tan-awa sa Mga Taga-Roma 

5: 1 ug Filipos 4: 7). 

 

KAPITULO 12: 

 

1.  Karon mahayag ang mga buhat sa unod, nga mao kini: pagpanapaw, pakighilawas, 

kahugaw, kaulag, 

 

 Pagsimba sa mga diosdios, lumay, mga pagdinumtanay, mga panagbingkil, mga pa 

 ngabugho, mga kaligutgut, mga panag-away, mga pagbahinbahin, mga pagbulag, 

 

 Mga kasina, mga pagpatay, mga paghuboghubog, mga hudyaka-bahakhak, ug ang 

 maingon niini; nga gipasidaan ko kaninyo kaniadto, ingon man usab sa gisultihan ko 

 kamo sa panahon nga nangagi, nga sila nga nagabuhat sa maong mga butang dili 

 makapanunod  sa gingharian sa Dios. (Galacia 5: 19-21) 

 

2. Mga buhat sa unod 

 

3. Galacia 5:16 

 

4. 17,14,15,16,4,1,2,3,6,5,7,8,13,9,11,10,12 

 

KAPITULO 13: 

 

1. Ang tanan nga sanga kanako nga dili magabunga, iyang kuhaon; ug ang tanan nga 

sanga nga mamunga, iyang pul-ungan, aron kini mamunga ug daghan. (Juan 15: 2 

 

2. Bunga,  mas daghan nga bunga, hilabihan ka daghan nga bunga, permanenteng bunga 

 

3. Kinabuhi, tubig, kahayag, hangin, luna, sistema sa gamut, pahulay, yuta, kamatayon, 

nakatapot sa parras, pagpul-ong, klima. 
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