
 

 

PAGPALIHOK NGA MGA 

METODO   
 

 

 

 

 

 

 

 

HARVESTIME INTERNATIONAL INSTITUTE 
 

 

Kini nga kurso kabahin sa Harvestime International Institute, usa ka programa nga gide 

sinyo aron sa pagsangkap sa mga magtotoo alang sa epektibo nga espirituhanong pag-ani. 

 

Ang nag-unang mga tema sa pagbansay-bansay mao ang pagtudlo kon unsa ang gipanudlo ni 

Jesus, nga mikuha sa mga tawo nga mga mangingisda, mga maniningil sa buhis, ug uban pa, 

ug mibag-o kanila ngadto sa mapuslanong mga kristohanon nga moabot sa ilang katilingban 

uban  sa Ebanghelyo nga adunay pagpakita ug gahum. 

 

 

Kini nga manwal maoy usa ka kurso sa pipila ka mga modyuls sa kurikulum nga magapali- 

hok sa mga magtotoo gikan sa paghanduraw ngadto sa pagpahimutang, pagpadaghan, 

pag-organisar, ug pagpalakaw aron sa  pagkab-ot sa tumong  sa pag-ebanghelyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

©   Harvestime International Institute 

 

 

 

 

 

1 



MGA KAUNDAN 
 

 

Unsaon Paggamit Kini Nga Manwal  . . . . . . 3 

Mga Sugyot Sa Grupo nga Pagtuon  . . . . . . 4 

Pasiuna . . . . . . . . . . 5 

Mga Tumong sa Kurso . . . . . . . . 7 

 

1.   Pagpalihok O Pagmanipula . . . . . . . 8 

2.   Ang Bibliyanhong Basihan Sa Pagpalihok . . . . . 19 

3.   Ang Kalayo Sa Dios . . . . . . . . 26 

4.   Ang Himaya Sa Dios . . . . .  . . 45 

5.   Ang Mga Katuyoan Sa Himaya Sa Dios  . . .  . 66 

6.   Unsaon Paghimaya Ang Dios  . . . . . . 75 

7.   Ang Arca Taliabot Na  . . . . . . . 88 

8.   Ang Pagtukod Pag-usab Sa Tabernaculo Ni David . . . . 99 

9.   Gipangita: Mga Magsisimba! . . . . . . . 112 

10.  Unsaon Sa Pagsimba  . . . . . . . 137 

11.  Unsa Ang Kapukawan  . . . . . . . 157 

12.  Daang Tugon Nga Mga Kapukawan . . . . . . 167 

13.  Bibliyanhong Mga Prinsipyo Sa Kapukawan  . . . . 188 

14.  Ang Tigpalihok  . . . . . . . . 196 

15.  Ang Gipalihok  . . . . . . . . 205 

16.  Mga Prinsipyo sa Pagsulod . . . . .  . 212 

17.  Human Sa Pag-angkla  . . . . . . . 224 

18.  Ang Sugilanon Sa Tulo Ka Mga Ciudad . . . . . 235 

19.  Gibasi Sa Gasa Nga Pagpalihok  . . . . . . 242 

 

Pakapin . . . . . . . . . . 253 

 

Mga Tubag Sa Kinaugalingong Eksamen . . . . . . 266 

 

 

 

 

 

2 



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:  Pagpalihok 

Kurso:   Pagpalihok Nga Mga Metodo 

 

 

PASIUNA 
 

Ang "pagpalihok" nagpasabot sa "pagbutang sa usa ka kahimtang sa pagkaandam alang sa 

aktibo nga pag-alagad, sa paggamit sa kusog sa tawo diha sa aksyon. Ang "metodo" maoy 

"sistema sa “mga pamaagi," ang tin-aw ug piho nga paagi sa pagtuman sa plano o panan- 

awon.   

 

Ang kalibutanon nga mga estratihiya sa pagdasig nagtutok sa pagmanipula sa mga tawo ug 

uban pang mga kahinguhaan alang sa katuyoan sa kahakog ug hakog nga ganansya. Aron 

"makadasig" sa uban, ang mga hangyo nakasentro sa mga butang nga makapahimuot sa unod 

o makab-ot pinaagi sa sala, kapit-os, ug kusog. Ang pagpalihok lahi, tungod kay kini gibasi 

sa mga prinsipyo sa Biblia ug ang pagdasig gikan sa Dios kay sa tawo. Ang pagpalihok resul 

ta gikan sa soberanong paghikap sa Dios kay sa walay hinungdan nga emosyonal nga hangyo 

sa unod. 

 

Niini nga kurso inyong mahibaloan ang kalainan tali sa pagpalihok ug pagmanipula. Kamo 

magtuon sa Bibliyanhong basihan sa pagpalihok ug magkat-on sa unsa nga paagi nga ang 

kalayo, himaya, ug pagsimba sa Dios nalangkit sa pagpalihok sa katawhan sa Dios. Kamo 

magtuon sa Bibliyanhong mga prinsipyo sa kapukawan ug sa pagkat-on sa ilang importansya 

sa paghupot sa pagpalihok nga kinahanglanon aron makab-ot ang espirituhanon nga panan- 

awon. 

 

Kamo usab maglakaw pinaagi sa Bibliyanhong rekord ni Josue, nga nahibalo kon giunsa niya 

pagpalihok ang katawhan sa Dios sa pagpanag-iya sa gisaad nga yuta sa Canaan. Kamo mag 

tuon mahitungod sa matang sa tawo nga gigamit sa Dios isip tigpalihok, ug unsaon sa pagda 

sig sa uban gikan sa walay pagpakabana ngadto sa aktibo nga pagkalambigit. 

 

Kamo magtuon usab sa mga prinsipyo sa pagsulod nga magamit sa pag-angkon sa nasud,  

ciudad, o balangay alang sa Dios. Kamo makakat-on kung unsay buhaton human sa kasi 

natian sa "Walog sa Pag-angkla" ug unsaon pag-atubang sa espirituhanong mga higante  

sa yuta. 

 

Kini nga kurso nagpresentar sa mga paagi (tin-aw nga paagi) sa pagpalihok sa mga magtotoo 

(pagpaambit sa ilang mga katakus alang sa pag-aksyon) aron makab-ot ang panan-awon sa 

tibook kalibutan nga espirituhanon nga pag-ani. Kini nga kurso kabahin sa Harvestime Inter- 

national Institute nga serye nga gidesinyo sa pagdala sa magtotoo kinsa buot nga magpagamit 

sa Dios ug sa pag-usab niana nga pangandoy gikan sa tinguha ngadto sa pagpasundayag. 

 

Sa unang modyul sa pagbansay nga gitawag ug "Paghanduraw," ang mga estudyante gihagit 

uban sa panan-awon sa espirituhanon nga ani sa mga kaumahan diin ang tanang matuod nga 

magtotoo gitawag. Sa ikaduhang modyul, "Pagpahimutang," daghang mga kurso ang nag-esta 

blisar sa espirituhanong pundasyon nga gikinahanglan aron mahimong tig-ani. Sa ikatulo nga 

modyul, nga nag-ulohang "Pagpadaghan," ang mga estudyante gihagit sa espirituhanon nga 

pagsanay samtang sila modaghan ug mopakigbahin sa ilang nakat-onan sa uban. 
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Ang ikaupat nga modyul, nga nag-ulohang "Pag-organisar," nagpatin-aw kon unsaon sa pag- 

organisar ang espirituhanong mga kahinguhaan nga nagaresulta gikan sa "pagpadaghan" nga 

yugto sa kalamboan. Ang sunod nga pagkahan-ay niini nga kurso mao ang "Pagpalihok" nga 

nagpresentar sa mga paagi sa pagpalihok sa espirituhanong mga pwersa alang sa Dios ug nag 

patin-aw sa praktikal nga paggamit sa panan-awon sa Harvestime ngadto sa piho nga mga 

dapit sa pagpangalagad. 

 

Ang mga kurso sa Harvestime nga nag-una niini importante kaayo. Kung mosulay kamo sa 

pagpalihok nga walay pundasyon, kamo adunay kadasig nga walay pagsabot. Kamo dili ma 

kapalihok nga walay mga tawo, nga naghimo sa kamahinungdanon sa pagpadaghan nga kla 

ro. Kung kamo mosulay sa pagpalihok nga walay organisasyon, kamo adunay lihok nga 

walay plano nga may katuyoan. 

 

Daghang mga higayon sa pag-alagad nga Kristohanon, ginahalad nato ang atong pinakamaa 

yo sa Dios ug naghunahuna nga kini igo na. Ang atong labing maayo dili gayud igo. Ang or- 

ganisasyon dili igo. Ang espirituhanong pagsanay dili igo. Bisan ang usa ka maayo nga pun 

dasyon sa pagtulon-an dili igo. Tinuod ... kinahanglan atong itanyag ang atong pinakamaayo 

... apan kita motan-aw sa Dios aron madugangan ang iyang balaan nga kalayo, ang iyang hi- 

maya, ug ang kabag-ohan sa espirituhanon. Kita magkat-on nga dili magsalig sa atong pag 

bansay, kasinatian, ug organisasyon. Hinonoa, kita mosalig sa hikap sa Dios sa kausaban sa 

buhat sa atong mga kamot. Niana lamang nga kita, isip mga mangangani, mapalihok sa buhat 

sa pag-ani. 

 

 Ug sila nanagpanlakaw, ug nagwali sa tanang dapit, ang Ginoo nagabuhat uban 

 kanila, ug nagpamatuod sa Pulong pinaagi sa mga ilhanan nga gipauban. 

 (Marcos 16:20) 

  

 Ug itugot nga ang kahimuot ni Jehova nga among Dios magapaibabaw kanamo; 

 ug lig-onon mo ang buhat sa among mga kamot; oo, ang buhat sa among mga 

 kamot lig-onon mo kini. (Salmo 90:17) 
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MGA TUMONG SA KURSO 
 

Sa pagkahuman niini nga kurso kamo makahimo sa: 

 

 Pagpatin-aw sa pagpalihok. 

 

 Pagpasabot sa kalainan tali sa pagpalihok ug sa pagmanipula. 

 

 Pagpasabot sa relasyon tali sa pagpalihok ug sa pag-ebanghelyo. 

 

 Pagtingob sa Bibliyanhong basihan sa pagpalihok. 

 

 Paghisgot sa matag usa sa mosunod nga pagpalihok sa espirituhanon nga pwersa: 

 

 Ang kalayo sa Dios 

 Ang himaya sa Dios 

 Pagsimba sa Dios 

 

 Kapukawan  gikan sa Dios 

 

 Pagpasabot kon unsa ang kahulogan sa pagsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. 

 

 Paghisgot kon sa unsang paagi kita magsimba sa Dios. 

 

 Pag-ila sa Bibliyanhong mga prinsipyo sa kapukawan. 

 

 Pagpatin-aw kung unsaon pagpalihok sa mga tawo nga wala magpakabana. 

 

 Pagpasabot kon unsaon pagdumala sa kapakyasan. 

 

 Pag-ila sa Bibliyanhong mga prinsipyo sa pagsulod nga gipadayag sa libro ni Josue. 

 

 Pag-ila sa mga hiyas nga gikinahanglan aron mahimong tigpalihok sa uban. 

 

 Pagpalihok sa inyong simbahan pinasikad sa espirituhanong mga gasa. 
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KAPITULO 1 
 

PAGPALIHOK O PAGMANIPULA? 

MGA TUMONG: 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong mga bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pagpatin-aw sa "pagmanipula." 

 Pagpatin-aw sa "pagpalihok." 

 Pagpatin-aw sa kalainan tali sa espirituhanong pagpalihok ug pagmanipula. 

 Pagpasabot sa kalainan tali sa walay pagtagad ug gipalihok nga tawo. 

 Pagtingob sa relasyon tali sa pagpalihok ug pag-ebanghelyo. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Apan gitawag sila ni Jesus ngadto kaniya, ug miingon kanila, "kamo nasayud 

 nga ang mga punoan sa mga Gentil nanagpakaagalon kanila, ug nga ang mga 

 kadagkoan nagahari kanila. 

 

 Apan kini dili mahitabo kaninyo; kondili, bisan kinsa kaninyo nga buot magpa 

 kadako, maalagad ninyo. (Mateo 20:25-26) 

 

PASIUNA 

 

Giingon nga "ang malampuson nga pagpalapad sa bisan unsang kalihokan direkta nga katug 

bang sa iyang abilidad sa pagpalihok ug pag-apil sa kinatibuk-ang pagkasakop sa makanuna 

yon nga pagpakaylap sa mga tinoohan niini, katuyoan, ug pilosopiya.” 

 

Kung ang tumong maoy kab-oton ug ang panan-awon tumanon, kamo kinahanglan molihok. 

Kung kamo mamuhat lamang uban sa mga plano ug mga programa, adunay organisasyon. 

Kon kamo nagpalihok sa mga tawo, kamo adunay organismo ug ang matag tawo sa organis 

mo mahimong kabahin sa kalampusan sa panan-awon. 

 

Ang panggawas nga pagpalihok mao ang resulta sa pangsulod nga kadasig. Ang matag usa 

gipalihok sa pagbuhat sa usa ka butang. Ang importante nga yawi sa epektibo nga pagpanga 

lagad mao ang pagdasig ug pagpalihok sa katawhan sa Dios alang sa buhat sa ministeryo. 

 

PAGMANIPULA 

 

Ang kalibutanon nga paagi sa pagpalihok nakasentro sa pagmanipula sa mga tawo alang sa  

katuyoan sa hakog nga ganansya. Ang "pagmanipula" nagkahulogan sa "kahanas sa pagdu 

mala, paggiya, o pagpugong sa usa ka tawo aron makab-ot ang hinakog nga mga katuyoan. 

Ang "tigmanipula" nagpahimulos ug naggamit sa mga butang "aron makab-ot ang gitinguha. 

 

Sa pagmanipula, ang mga paningkamot sa pagpalihok sa mga tawo nasentro sa mga butang 

nga makapahimuot sa unod. Ang tawo kombinsido nga ang pipila ka mga aksyon makatagbo 
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sa iyang kaugalingong mga tumong, mga panginahanglan, o mga tinguha. Siya mabuhi sa pag 

dayeg ug pagtagad gikan sa uban. Siya naningkamot alang sa kahimtang ug sa pagbati nga na 

hisakop. Ang pinansyal o materyal nga kita maoy kasagaran nga nalangkit. Kini ang pipila sa 

mga pangsulod nga mga motibo nga nagpalihok kaniya sa pagtrabaho. 

 

Ang pagmanipula gibasi sa panginahanglan. Ang lider nakakita sa panginahanglan ug nagma 

nipula sa mga tawo ug mga kahinguhaan aron sa pagtagbo niana nga panginahanglan. Kon 

kamo "nadasig sa panginahanglan," sa dili madugay kamo mahimong "kontrolahon sa pangi 

nahanglan." Ang mga tawo mokontrolar ug momanipula kaninyo aron matubag ang ilang 

personal nga mga panginahanglan. 

 

Sa panguna, adunay duha ka matang sa pagmanipula. Ang usa mao ang "pagduso" nga pagma 

nipula nga naggamit sa kahadlok ingon nga iyang kusog. Ang lain mao ang "pagbira" nga pag 

manipula nga naggamit sa unodnong aghat ug mga ganti. Sa dihang ang mga magtotoo madu 

so o mabira sa pag-apil sa buluhaton sa Gingharian sa Dios, klaro kini nga adunay butang nga 

sayop. 

 

Sa pagmanipula, ang mga tawo kasagaran nga gitagad uban sa pagpihig ug usahay ang mga 

lider modangop sa pagpanghulga, pagkasad-an, ug pagpugos aron mahuman ang mga butang. 

Apan ang Biblia nagpasidaan sa espirituhanong mga lider sa pagpailub (dili manggamit)... 

 

 ...Nga biyaan ninyo ang panghulga, sa hingbaloan nga ang ilang Ginoo (Dios) ug 

 ang inyo usab anaa sa Langit ug siya walay pinalabi sa mga tawo. (Efeso 6: 9) 

 

Sa laing pagkasulti, kamo kinahanglan nga adunay kalabutan niadtong inyong gigiyahan sa 

samang paagi nga ang Dios may kalabutan kaninyo. 

 

Ang "lumay" gilista sa Mga Taga Galacia 5:20 isip usa sa mga buhat sa unod. Niini nga tud- 

ling ang lumay wala lamang nagtumong sa dautan nga buhat nga gihimo sa mga lumayan kin 

sa mga sumusunod ni Satanas. Kini usab nagtumong sa unodnong "pagmanipula" sa ubang 

mga tawo alang sa inyong kaugalingon nga mga katuyoan ug mga tinguha. 

 

Si Jesus nagtudlo nga ang mga magtotoo dili mosagop sa kalibutanong paagi sa panggawi ug 

pagpangulo: 

 

 Apan gitawag sila ni Jesus ngadto kaniya, ug miingon kanila, "kamo nasayud 

 nga ang mga punoan sa mga Gentil nanagpakaagalon kanila, ug nga ang mga 

 kadagkoan nagahari kanila. 

 

 Apan kini dili mahitabo kaninyo; kondili, bisan kinsa kaninyo nga buot magpa 

 kadako, maalagad ninyo. (Mateo 20:25-26) 

 

PAGPALIHOK 

 

Ang mga magtotoo kinahanglan dili maimpluwensyahan o mahimo nga mga manipulador,  

apan sila ipalihok gayud. Ang Dios kanunay nga nagalihok pinaagi sa mga tawo nga nadasig 

sa paglihok. Sa tibook Bibliyanhong rekord siya nagtawag sa mga tawo sa pagpalihok sa  
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pisikal, espirituhanon, ug pinansyal nga mga kapanguhaan sa pagtuman sa iyang mga plano 

ug mga katuyoan. 

 

Ang "pagpalihok" nagpasabot sa "pagbutang diha sa kahimtang sa pagkaandam alang sa akti 

bo nga pag-alagad, sa paggamit sa kusog sa tawo diha sa aksyon. "Sa kinatibuk-an nga mga 

pulong, ang pagpalihok nagpasabot sa bisan unsang panghitabo diin ang katawhan sa Dios 

nahigmata ug nagpadayon sa paglihok ug nagtubo hangtud nga ilang nakita ang ilang lugar  

sa estratihikong kalambigitan sa tahas sa pagkompleto sa pagsangyaw sa kalibutan. 

 

Ang espirituhanon nga pagpalihok lahi sa pagmanipula tungod kay kini gipasukad sa Bibli 

yanhong mga prinsipyo ug ang pagdasig gitumong sa pagtagad sa Dios kay sa tawo. Kini  

wala magtutok sa unod ug sa kaugalingon. Kini dili panginahanglan nga pasinati sa pagpa 

ngalagad, apan sa sugo nga pasinati. 

 

Pananglitan, sa dihang miduaw si Jesus sa linaw sa Betesda, adunay daghang mga tawo didto 

nga mga piang, masakiton, ug balatianon. Apan si Jesus nag-ayo lamang sa usa ka tawo. Siya 

nasinati sa sugo kay sa panginahanglanon. Kini wala magpasabot nga wala siyay kalooy sa 

uban, apan siya gipangulohan sa Dios sa pag-alagad niining tawhana lamang. 

 

Kon kamo nasinati sa panginahanglan diha sa ministeryo, sa dili madugay mabug-atan kamo 

sa daghang mga panginahanglan sa inyong palibot. Sa ngadtongadto, mahimo kamo nga kon 

trolahon sa panginahanglan. Ang mga panginahanglan sa mga tawo magkontrolar sa inyong 

kinabuhi ug pangalagad. Kamo maoy manipulahon nila ug kamo mahimong tigmanipula aron 

matagbo ang dagkong gipangayo niini nga mga panginahanglan. 

 

Kon kamo nasinati sa sugo imbis nga sa gikinahanglan ang pagtagad, ang inyong pagpangala 

gad maoy gigiyahan sa Dios imbis sa tawo gitumong. Kamo madasig ug mapalihok pinaagi 

sa gahum sa Dios inay sa pagmanipula sa mga tawo ug sa ilang mga panginahanglan. 

 

ANG WALA MAGPAKABANA UG NAPALIHOK 

 

Ang kaatbang sa napalihok mao ang wala magpakabana. Importante nga mahibaloan ang 

kalainan tali sa duha kon kinahanglan ninyo nga dasigon ang dili aktibo nga mga magtotoo: 

 

WALA MAGPAKABANA NGA TAWO: 

 

Ang "wala magpakabana" nagpasabot sa "walay pagtagad, dili aktibo, dili motubag, walay 

panumbaling, dili emosyonal, o walay pagbati." Ania ang pipila ka komon nga mga kataru 

ngan ngano nga ang mga tawo wala magpakabana, nganong sila dili aktibo, walay pagtagad, 

ug wala nalangkit sa buhat sa Ginoo: 

 

 -Sila dili ubos sa pagdumala ni Jesu-Kristo. 

 -Sila wala makasabot sa kahulogan sa Dakong Sugo. 

 -Sila wala mahibalo sa ilang dapit diha sa Lawas ni Kristo. 

 -Sila walay mga tumong, panan-awon, ug direksyon. 

 -Sila nakulangan sa hiniusa nga panan-awon. 
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  (Sila nakakita sa daghang mga buluhaton ug walay klaro nga panglantaw sa ilang 

  papel, busa sila nawad-an sa kadasig ug walay gibuhat.) 

 

 -Sila nalumsan sa mga kabalaka ug mga pag-uyon sa kalibutan. 

 -Sila nahadlok nga ang ilang kaandam nga malambigit pahimuslan sa uban. 

 

 -Ang makihariharion nga pagpangulo nga naghimo sa tanan nga butang magpugong 

  sa ilang pagkalambigit. Kini "gibasi sa personalidad" nga pangalagad imbis nga   

  pangalagad sa lawas nga naglakip sa tanan nga mga miyembro diha sa buluhaton  

  sa Ginoo. (Ang pastor o espirituhanon nga lider dili mobuhat sa buluhaton sa iyang 

  kaugalingon. Siya kinahanglan nga magsangkap o magpalihok sa lawas alang sa 

  buluhaton sa ministeryo.) 

 

 -Sila nagpuyo sa nangagi. Ang Biblia nagpasidaan, "Hinumdomi ang asawa ni Lot." 

  Ang pagtan-aw balik ngadto sa "nangaging maayong mga adlaw "o" kung giunsa 

  pagbuhat ang mga butang kaniadto" nagpugong sa aksyon karon. 

 

 -Sila nagalakaw sa unod: Sa diha nga ang tawo naglakaw diha sa unod, sila dili maka 

  himo sa pagtuman sa espirituhanong mga tumong. Ang unod nagpugong kaninyo sa 

  pagbuhat sa "butang nga inyong pagabuhaton" (Roma 7:15). Ang kahigawad, pagka 

  bahinbahin, ug wala masulbad nga panagbangi maoy mga ilhanan nga ang tawo naga 

  lakaw sa unod. Kini ug ang susama nga mga kinaiya naghimo sa mga tawo nga dili 

  aktibo sa Gingharian sa Dios. 

 

 -Ang sala nagpugong sa pagdagayday sa dihog sa Dios, sa iyang kalayo, himaya, ug 

  kapukawan. Tungod kay kini mao ang nagapalihok sa mga espirituhanong pwersa, 

  ang magtotoo nga nagpadayon sa sala sa dili madugay mawad-an sa iyang kadasig. 

 

 -Ang pagkawalay kadasig maoy hinungdan sa walay pagpakabana. Ang tawo nga na

  wad-an sa kadasig sirado ang panghunahuna, nanginahanglan sa gahum, nangontro 

  lar, ug nagtuman sa iyang kaugalingong paagi. Siya naglikay sa personal nga respon- 

  sibilidad, nagbasol sa uban alang sa mga problema, ug gustong mobalos. Siya mabal 

  hinon ug dili maunongon. (Tan-awa ang seksyon sa "Alang sa Dugang nga Pagtuon" 

  niini nga leksyon). 

 

 -"Propesyonal" nga kinaiya. Kini usa ka suliran nga kanunay nga naghimo sa mga 

  tawo nga dili aktibo sa modernong panahon sa iglesia. Kining "propesyonal" nga 

  kinaiya mao ang usa nga nag-ingon "Atong suholan ang mobuhat." 

 

WALA MAGPAKABANA NGA MGA TAWO: 

 

Ang wala magpakabana nga mga indibiduwal nagresulta sa wala magpakabana nga mga tawo 

sa kinatibuk-an. Sa sukaranan ang wala magpakabana nga iglesia mao ang tukma nga gihulag 

way sa iglesia sa Sardis sa Pinadayag 3: 1. Sila adunay "ngalan nga ilang gikinabuhi, apan 

sila patay na." Ania ang usa ka "listahan alang sa wala magpakabana nga iglesia." Giunsa pag 

sukod sa inyong simbahan? 

 

 -Ang pag-atiman sa pisikal nga mga pasilidad sa simbahan ubos sa kasagaran ug   

  nagpasabot sa "bahala na" nga kinaiya. 
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 -Adunay bug-at nga pagsalig sa pastor o sinuholan nga mga kawani sa pagbuhat sa 

  buluhaton sa pangalagad. 

 

 -Adunay lig-on nga pasinati sa nangagi, nga nagatoo sa "nangaging maayong mga 

  adlaw" nga mas maayo pa kay sa karon nga panahon. 

 

 -Adunay pagkunhod sa mga miyembro. 

 -Adunay daghang dili aktibo nga mga miyembro. 

 

 -Ang gitutukan mao ang musika, mga bata, ug kabatan-onan samtang ang mga   

  hamtong nagpabilin nga dili aktibo. 

 

 -Ang ekonomiya mas importante sa paghimo ug desisyon kay sa mga lakang sa   

  pagtoo. 

 

 -Ang mga komunikasyon dili maayo sa mga miyembro, pastor, ug kawani. 

 -Ang kakulang sa pagtambong nagpadayag sa ubos nga pagtagad. 

 -Walay pagpang-ebanghelyo nga kadasig. 

 

 -Ang mga tiggama sa mga palisiya ug mga agresibo nga mga miyembro kadaghanan 

  gikan sa mga tawo kinsa mga miyembro sa panahon sa pagsugod sa kongregasyon o 

  gikan sa "nangaging maayo nga mga adlaw." 

 

 -Ang ministro naglantaw sa iyang pagpangalagad ingon sa kaniadto kay sa umaabot. 

 -Ang kongregasyon kombinsido nga kung makakita sila ug "super pastor" aron iilis 

  sa ilang ministro, ang ilang mga problema mahuman. 

 

 -Ang nagadumala sa kongregasyon (bord, konseho, ug uban pa) lagmit nga makita 

  nga ang pangunang papel niini mao ang nagdili nga kawsa sa pagsulti unsa ang dili 

  mahimo. (Sa aktibo nga iglesia, ang nagadumala nga kawsa nag-awhag sa pagkama 

  mugnaon, kabag-ohan, mga lakang sa pagtoo, ug sa bisan unsa nga mahimo, nagha 

  tag hinoon kay sa paghunong nga pagtugot). 

 

 -Ang bag-o nga mga plano gitagbo pinaagi sa mga argumento"kung nganong dili kana 

  magtrabaho dinhi." 

 

 -Ang paghatag ug gibug-aton anaa sa pagtuon kay sa pagbuhat. 

 -Ang tipikal nga miyembro dili makatawag sa kapin sa 5 ka tawo sa ngalan diha sa 

  kongregasyon. 

 

 -Ang mga tawo hilabihan ka kritikal mahitungod sa kung unsa o dili magakahitabo. 

 -Ang bag-ong mga miyembro naglisud nga makaangkon ug pagbati nga nahisakop ug 

  mobati nga gikinahanglan. 

 

Ang tanan niini nga mga butang nagpakita sa walay pagpakabana, pagkawalay pagtagad, ug 

kakulang sa pag-apil. 
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NAPALIHOK NGA TAWO: 

 

Ang tawong gipalihok daling mapasibo ug mosanong sa direksyon sa Balaang Espiritu. Siya 

wala mapahimutang sa iyang kaugalingong hinakog nga mga paagi. Siya nag-andam sa iyang 

espirituhanon nga sudlanan (ang iyang "sudlanan nga panit") aron madawat ang "bag-ong 

vino" (bag-ong mga butang nga gibuhat sa Dios). Ang tawo nga gipalihok nagdepende sa 

Dios kay sa nagsalig sa kaugalingon. Siya sa espirituwal kay sa unodnon nadasig. Siya nag 

hinamhinam mahitungod sa buluhaton sa Dios ug nalambigit sa Gingharian sa Dios. 

 

Ang napalihok nga tawo andam nga molihok - bisan pa sa pagbuhat uban sa risgo sa hugot 

nga pagtoo- ug pagdawat sa responsibilidad alang sa iyang mga aksyon. Ang napalihok nga 

tawo lig-on, maunongon, ug imbis nga manimalos sa panahon sa krisis, siya nangita ug solu  

syon. Siya napasinati sa sugo kay sa panginahanglan nga pagtagad. Siya dili magmanipula ug 

magpahimulos sa uban. Siya maloloy-on, mahigugmaon, ug malambigit ug maghinamhinam 

mahitungod sa buluhaton sa Gingharian. 

 

ANG NAPALIHOK NGA MGA KATAWHAN: 

 

Ribyuha ang mga timailhan sa wala magpakabana nga iglesia nga gihatag sa nangagi niini 

nga leksyon. Hunahunaa ang kaatbang sa matag usa niini nga mga ilhanan. Ang kaatbang sa 

matag pamatasan naghulagway sa napalihok, nadasig nga simbahan. 

 

Ang gipalihok nga simbahan nabag-o sa espirituhanon. Ang gipalihok nga simbahan dasig, 

nagdilaab ang gugma ug kalooy alang sa nawala. Kini gilangkuban sa grupo sa mga tawo nga 

aktibong miapil sa pagtuman sa Dakong Sugo. Kini adunay Gingharianon inay sa denomina 

syon nga mentalidad. Kini masimbahon, buhi nga simbahan nga puno sa pagpakita sa gahum 

ug himaya sa Dios. 

 

MGA HIYAS SA TIGPALIHOK 

 

Dihay usa ka iladong siyentipiko nga ginganlag si Isaac Newton. Iyang gitun-an ug girekord 

ang natural nga balaod sa paglihok. Ang unang balaod sa paglihok mao nga... 

 

 "Ang lawas nga naglihok adunay kahilig nga magpabilin sa paglihok ug ang lawas 

 nga adunay pahulay mahilig magpabilin sa pagpahulay." 

 

Tinuod usab kini sa espirituhanon. Ang mga tawo magpabilin nga walay pagtagad, walay pag 

pakabana, ug dili aktibo gawas kung nadasig ug napalihok alang sa buluhaton sa Gingharian. 

 

Dinhi ang ministeryo sa "tigpalihok" mosulod. Ang tigpalihok maoy usa nga makapalihok sa 

uban. Apan aron sa paghimo niini siya kinahanglan una nga naglihok sa iyang kaugalingon. 

Ang naghilok nga tawo makapalihok sa uban pinaagi sa panig-ingnan ug pag-awhag inay sa 

pagpugos ug kahadlok. 

 

Ang tigpalihok adunay pasalig sa piho nga tahas sa Dakong Sugo. Siya nagtumong sa iyang 

pagtagad gawas sa iyang kaugalingon ug sa iyang personal ug hinakog nga mga panginahang 

lan. Siya dili organisasyonal nga tawo. Siya dili denominasyonal nga tawo. Siya Gingharia 

non nga tawo. Ang iyang katuyoan, mga tumong, mga kalab-oton nakatutok sa Gingharian sa 

Dios. 
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Ang tigpalihok nagsangkap sa uban alang sa buhat sa ministeryo pinaagi sa paghagit kanila sa 

espirituhanong panan-awon, nagpabarug kanila sa mga pundasyon sa pagtoo, ug naghagit ka 

nila sa espirituhanon nga pagsanay. Siya mitabang sa mga tawo nga makadiskobre ug makapa 

gawas sa ilang potensyal nga dili mobatig kahadlok sa ilang espirituhanong paglambo ug pag 

-uswag sa Gingharian sa Dios. 

 

Sa pagkatinuod, ang espirituhanong mga lider nga gipahimutang sa Dios diha sa iglesia  

ingon nga mga apostoles, mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor, ug mga magtutudlo 

maoy mga tigpalihok. Ang ilang katuyoan mao ang "pagsangkap" sa uban alang sa buhat sa 

ministeryo (Efeso 4: 11-12). 

 

Ang tigpalihok wala gayud maghunahuna sa mga tawo ingon nga walay kinabuhi nga mga 

butang nga gamiton aron mahuman ang usa ka butang. Siya nasayud nga ang pagpalihok 

naglakip labaw pa kay sa pag-ingon nga "buhata kini" ug adunay tawo nga mobuhat niini. 

Siya nakaila nga ang ubang mga tawo gilalang sa dagway sa Dios ug dili sa "mga butang" 

nga magamit, bisan pa sa buluhaton sa Gingharian. 

 

Ang tigpalihok maisugon sa atubangan sa pagsupak ug may lawom nga espirituhanong kasina 

tian. Ang iyang kinabuhi natandog sa gahum ug himaya sa Dios. Siya naglakaw sa integridad 

ug nagpabilin sa suod, personal nga relasyon uban sa Ginoo. 

 

Si Josue, ang tawo nga gipili sa Dios aron sa pagpalihok sa Israel sa pagpanag-iya sa Yutang 

Saad, usa sa pinakamaayo nga mga ehemplo sa tigpalihok. Kamo magtuon ug dugang mahitu 

ngod kaniya ug sa mga kalidad sa usa ka tigpalihok sa Kapitulo 14 niini nga kurso. 

 

Daghang mga magtotoo patay sa espirituhanon tungod kay sila adunay mga patay nga mga 

tawo nga nagwali kanila. Sila dili aktibo, walay gugma, walay pagpakabana, ug walay pagta 

gad. Kon kamo makulangan sa nagdilaab nga kasingkasing, kadtong inyong gigiyahan maku 

langan niini. 

 

Ang walay kalooy nga relihiyon dili makapalong sa kalayo sa kaaway nga naglukop sa atong 

kalibutan karon. Ang pinakamaayo nga paagi sa pagpakig-away sa kalayo mao ang pinaagi sa 

kalayo. Ingon sa nakat-onan ni Elias, ang kahoy dili igo, ang altar dili igo ... bisan ang among 

sakripisyo dili igo. Kita kinahanglan madagkutan sa kalayo sa Dios! 

 

Ang Numeros 16: 46-48 nagrekord kon giunsa si Aaron paggamit sa Dios sa pagbarug tali sa 

mga buhi ug sa patay, nga naghatag ug tulay sa kinabuhi. Mao kini ang gibuhat sa tawo nga 

gipalihok. Siya nagbarug sa taliwala sa patay (wala magpakabana) ug sa buhi (aktibo). Siya 

gigamit sa Dios sa pagpalihok sa mga magtotoo ngadto sa pag-aksyon. Siya nagdala sa panag 

way nga puno sa kalayo sa Dios, nagpadilaab sa matag kinabuhi nga iyang gihikap uban sa 

siga niini. 

 

Daghang mga tawo ang nagtinguha sa paggiya sa katawhan sa Dios ug nagbuhat sa buluhaton 

sa Dios uban sa mga kasingkasing nga dili tinuod nga nagdilaab, o mga kasingkasing nga na 

wad-an sa ilang siga. Makahimo ba ang kalayo nga nagbutang sa sampinit sa desyerto sa pag 

padilaab sa panahon ni Moises sa pagpahimutang sa atong mga kasingkasing nga magdilaab 

hangtud nga kita magkalayo alang sa Dios? Mahimo ba nga ang kalayo nga nakita ni Eze 

quiel nga mibiya gikan sa Israel mobalik kanato karon? 
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PAGPALIHOK UG PAG-EBANGHELYO 

 

Alang sa unsang katuyoan nga kita nagpalihok sa mga tawo? Ngano nga kita kinahanglan ma 

ningkamot sa pagdasig sa tawo nga wala magpakabana? Kon ang mga tawo komportable na 

sa atong mga kongregasyon sa simbahan ug ang ilang mga panginahanglan natagbo, nganong 

lahugayon man ang mga butang? 

 

Kita kinahanglan magpakabana sa pagpalihok sa espirituhanong mga kahinguhaan tungod 

kay kini mao ang bugtong paagi nga ang dakong espirituhanon nga pag-ani sa atong kalibutan 

pagaanihon. Kita nagpalihok sa espirituhanong mga kapanguhaan alang sa katuyoan sa pag- 

ebanghelyo. 

 

Adunay kalainan tali sa pagpalihok ug uban pang pamaagi sa pag-ebanghelyo. Kasagaran  

sa mga programa sa pagpang-ebanghelyo, ang sentro sa atensyon mao kadtong adunay mga 

"gasa" (o usahay sa modernong simbahan mao ang "propesyonal") nga ebanghelista. Niining 

matanga sa pag-ebanghelyo, ang tumong mao ang pagdugang sa gidaghanon sa mga tigpami 

naw. Ang mga paanunsyo, mga imbitasyon, mga interbyu sa radyo ug telebisyon, ug uban 

pang mga paagi. Ang tanan nga posible gihimo aron mapalapad ang epekto sa ministeryo sa 

ebanghelista. 

 

Walay sayop niining mga paagiha. Importante nga atong pahimuslan sa hingpit ang mga gasa 

sa mga tawo nga nailhan nga "mga ebanghelista" nga gipahimutang sa Dios diha sa Simba 

han. Apan aron matubag ang hagit sa dakong pag-ani sa katapusan nga panahon nga ania ka 

nato, kita kinahanglan nga maghunahuna sa "gipalihok nga paagi" sa pag-ebanghelyo. 

 

Ang pagpalihok nga pamaagi sa pag-ebanghelyo nagtutok sa tanang mga magtotoo, kay sa 

mga kauban lamang sa piho nga ministeryo nga gasa sa pag-ebanghelyo. Kini nagtinguha sa 

pagpadaghan sa gidaghanon sa mga kinabig pinaagi sa pagdasig sa matag usa sa katawhan sa 

Dios sa "pagbuhat sa buluhaton sa usa ka ebanghelista" (II Timoteo 4: 5). 

 

Kini nga matang sa pagpalihok himoon sulod sa Bibliyanhong estruktura sa Simbahan. Kini 

gitawag nga "Pagpangalagad sa Lawas,"diin ang matag tawo naghupot sa iyang posisyon nga 

gibasi sa iyang espirituhanong gasa. Dayon ang tibook lawas naglihok diha sa panaghiusa 

aron makab-ot ang mga tumong sa pangtibook-kalibutan nga adunay panag-uyon sa Dakong 

Sugo. Sa pagpalihok alang sa pag-ebanghelyo, atong gigamit ang matag lehitimo nga paagi 

nga mabatonan, aron maabot ang matag lebel sa katilingban, nga nagapresentar sa tibook nga 

ebanghelyo ngadto sa tanang mga tawo. 

 

ANG PANAHON ALANG SA PAGPALIHOK 

 

Sa natural nga kasundalohan, ang mga tropa gipalihok sa panahon sa gubat ug / o dako nga 

panginahanglan. Sa espirituwal, kini maoy panahon sa pakiggubat. Kita anaa sa labing dako 

nga panagsangka alang sa mga kasingkasing, kalag, ug hunahuna sa mga lalaki ug mga baba 

ye sa tibook kalibutan. Kini mao ang panahon sa dako nga panginahanglan. Kita makakita  

niini samtang atong gitan-aw ang espirituhanong mga kaumahan sa kalibutan, nga andam  

nga pagaanihon, apan uban sa diyutay nga mga paningkamot nga nagapamuhat nga mainiton 

hangtud sa pagsalop sa adlaw. Karon mao ang panahon alang sa pagpalihok sa katawhan sa 

Dios. Sama sa giingon ni propeta Miqueas, "Pagpalihok! Ang kaaway naglibot ..." (Miqueas 

5: 1, Living Bible). 
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Apan aron mapalihok, kita mobalik ngadto sa gisugo sa Dios kay sa panginahanglan nga pag 

pangalagad. Kita mosalig sa Dios kay sa kaugalingon. Ang organisasyon, ko-operasyon, pag 

padaghan, doktrina ... tanan kini mahinungdanon. Apan ang Dios lamang ang makapadala sa 

kalayo, sa himaya, ug sa kapukawan nga nagpalihok sa iyang mga katawhan. Ingon nga la- 

was nga walay gininhawa ug kinabuhi, mao usab ang katawhan sa Dios nga giorganisar, gihi 

usa, ug gitun-an sa doktrina, apan walay gininhawa sa kinabuhi sa Balaang Espiritu. 

 

Kung kamo magsalig sa inyong edukasyon, kamo makatuman kon unsa ang mahimo sa eduka 

syon. Kung kamo magsalig sa mga kahanas ug mga kahago, kamo makaangkon sa mga resul 

ta sa inyong kahago ug kahanas. Kung kamo magsalig sa mga komite lamang, kamo makada 

wat sa daghan... apan kadto lamang mahimo sa mga komite. Apan kon kamo magsalig sa 

Dios, kamo makaangkon sa mahimo sa Dios! 

 

Ang paningkamot sa tawo dili gayud makapahuman sa trabaho. Ang dakong pag-ani sa kata 

pusan sa kapanahonan dili matapos pinaagi sa unodnong mga pamaagi: 

 

 Hilabihan ba gayud ang inyong pagkawalay-salabutan? Sa nakasugod kamo sa 

 Espiritu, karon nahinpgit ba kamo pinaagi sa unod? (Galacia 3: 3) 

 

Kini nga buhat dili mahimo pinaagi sa pagmanipula o sa tawhanong kusog o gahum. 

 

 Unya siya mitubag ug misulti kanako, nga nag-ingon ... Dili pinaagi sa kusog ni 

 pinaagi sa gahum, apan pinaagi sa akong Espiritu miingon ang Ginoo sa mga 

 panon. (Zacarias 4: 6) 

 

Daghang mga tuig na ang milabay, ang Dios naghatag sa propeta nga ginganlan ug Zacarias 

sa panan-awon sa usa ka tangkawan nga bulawan. Ang lampara naghatag ug kahayag pinaagi 

sa pabilo nga mikuha ug lana gikan sa buhi nga kahoy nga olivo. Ang lampara nagsiga sam 

tang nagdagayday ang lana. 

 

Kamo dili makahimo sa buluhaton sa Dios kung wala ang dihog sa Dios nga padayon nga 

gipadagayday sa inyong kinabuhi. Kamo kinahanglan makasumpay sa buhi nga kahoy nga 

olivo. Ingon sa usa ka sanga nga namunga kamo kinahanglan nga nasumbak ngadto sa 

punoan sa parras (Juan 15). Kini mao ang langitnon nga pagdasig. Kini mao ang pinakada 

kong pagpalihok. 

 

Si Jesus nagtandog pinaagi niining nagapalihok nga kalayo sa Balaang Espiritu (Lucas 4:18). 

Ang unang iglesia gipahimutang nga nagdilaab sa gahum sa Pentecostes (Mga Buhat 2). Si 

David nahibalo sa gahum sa Espiritu (II Samuel 23: 2). Si Ezequiel nagpamatuod niini sa 

makadaghang higayon. Si Esdras (Esdras 7: 6) ug Nehemias (Nehemias 2:18) usab mibati  

sa nagdasig, nagpalihok nga mga pwersa sa Dios sa diha nga ang kamot sa Ginoo diha  

kanila. Ang Apostol nga si Pablo nahibalo niini sa (II Mga Taga Corinto 1: 21-22).  

 

Ug kamo mahibalo usab niini! 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

2. Ipatin-aw ang "pagmanipula." 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Ipatin-aw ang "pagpalihok." 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. Ipasabot ang kalainan tali sa pagpalihok ug pagmanipula sa espirituhanon. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

5. Ipasabot ang kalainan tali sa wala magpakabana ug sa napalihok nga tawo. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

6. Itingob ang kalabutan tali sa pagpalihok ug pag-ebanghelyo. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

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

1. Basaha ang sugilanon sa kasundalohan ni David sa I Samuel 30. Panid-i kon giunsa 

niining mga tawhana pag-atubang ang paghulagway sa tawong nawad-an sa kadasig: 

 

 "Ang tawo nga nawad-an sa kadasig sirado ang panghunahua, adunay panginahanglan 

 sa gahum, pagkontrolar, ug pagpugos sa iyang kaugalingon nga dalan. Siya naglikay 

 sa personal nga responsibilidad, nagbasol sa uban alang sa mga problema, ug gusto 

 nga manimalos. Siya mabalhinon ug dili maunongon. " 

 

 Unsay gibuhat ni David aron usbon ang sitwasyon? Kamo nahibalo ba sa nawad-an 

 ug kadasig nga mga tawo? Unsaon ninyo sila sa pagdasig? 

 

2. Ang kinaiya sa tawhanong pagdasig gitun-an sa tawo nga ginganlan ug Abraham 

Maslow. Siya nag-ingon nga aron madasig ang mga tawo sa paglihok kinahanglan 

kamo moapelar sa ilang mga panginahanglan nga naglakip sa mosunod: 

 

  -Aron matuman ang potensyal sa tawo. 

  -Aron motubo ug molambo. 

  -Aron magmamugnaon. 

  -Aron sa pagtamud sa uban. 

  -Aron motamud sa kaugalingon. 

  -Aron magpasakop 

  -Aron mahigugma. 

  -Aron higugmaon. 

  -Aron adunay kasilongan. 

  -Aron mapanalipdan. 

  -Sekso. 

  -Uhaw. 

  -Makaon. 

 

 Bisan tuod kini mahinungdanon sa kinabuhi niining kalibutana, silang tanan mga 

 unodnon nga tinguha. Ang mga tawo kinsa gipalihok basi sa usa ka apelar sa maong 

 mga panginahanglan dili magdugay nga magpabilin nga madasig. Kon ang ilang 

 kaugalingong hinakog nga mga panginahanglan dili matagbo, sila mobalik sa pagka 

 walay kalihokan. 

 

 Kamo dili makapalihok sa mga katawhan alang sa espirituhanong mga katuyoan pina 

 sikad sa unodnong mga panginahanglan. Kamo kinahanglan mopalihok kanila alang 

 sa espirituhanong mga katuyoan pinasikad sa espirituhanon nga mga prinsipyo. 
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KAPITULO 2 
 

ANG BIBLIYANHONG BASIHAN SA PAGPALIHOK 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pagpatin-aw kon sa unsa nga paagi nga ang pagpalihok langitnon nga gisugo. 

 Pag-ila sa gihubit nga mga pulong sa Biblia nga nagpasabot sa pagpalihok. 

 Pag-ila sa sugo sa Biblia alang sa pagpalihok sa mga magtotoo. 

 Pagpatin-aw kon giunsa pagpraktis ang pagpalihok sa Simbahan sa Bag-ong Tugon. 

 Paglista sa Daang Tugon nga mga ehemplo sa pagpalihok. 

 Pagtingob unsay inyong nakat-onan mahitungod sa pagpalihok gikan sa kinabuhi ni 

Gideon. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Busa kadtong mga nagkatibulaag, nanagpanglangyaw nga nanagwali sa Pulong. 

 (Mga Buhat 8: 4) 

 

PASIUNA 

 

Sa tibook rekord sa Biblia, ang Dios nagbuhat sa iyang plano ug nagtuman sa iyang mga ka 

tuyoan pinaagi sa mga tawo nga gipalihok alang sa pag-aksyon. Dugang nga mga Kasulatan 

nagpadayag nga ang pagpalihok gisugo sa Dios ug gipasabot sa naghubit nga mga pulong sa 

Bibliyanhong teksto. Kini gihulagway diha sa Daang Tugon ug sa Bag-ong Tugon nga Simba 

han, ug kini nakasentro sa sugo nga gihatag ngadto sa mga magtotoo sa pagtuman sa Dakong 

Sugo. 

 

Niini nga leksyon kamo magatuon sa Bibliyanhong basihan sa pagpalihok. Kamo usab maka 

kat-on sa sentro nga kamatuoran sa Bibliyanhong pagpalihok. Kini ang kamatuoran nga ang 

maong pagpalihok wala ibasi sa pagrekrut sa dakong pisikal o pinansyal nga mga kapanguha 

an. Ang Dios nagbuhat sa gamhanan nga mga butang pinaagi lamang sa pipila ka mga tawo 

kinsa gipalihok ngadto sa pag-aksyon ug pagtubag sa iyang tawag. 

 

ANG PAGPALIHOK GISUGO SA DIOS 

 

Basaha ang Efeso 4: 11-16. Kini nga tudling nagpadayag sa rason nga ang Ginoo naghatag  

ug espesyal nga pagpangulo nga mga gasa ngadto sa Iglesia alang sa katuyoan sa pagsangkap 

(pagpalihok) sa katawhan alang sa buluhaton sa pagpangalagad. Ang mga apostoles, mga 

propeta, mga ebanghelista, mga pastor, ug mga magtutudlo mao ang tanan nga mga "tigpali 

hok." Sila mao ang espesyal nga mga gasa sa pagpangalagad nga gisugo sa Dios aron sa pag 

sangkap (pagpalihok) sa mga magtotoo alang sa buluhaton sa Ministeryo. 
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Ang kamatuoran nga ang Balaang Espiritu nagpuyo ug nagtugyan sa matag magtotoo sa espi 

rituhanong mga gasa nagpamatuod usab nga ang pagpalihok sa tibook Lawas ni Kristo langit 

non nga gimando (Roma 12: 3-8 ug 1 Mga Taga Corinto 12: 1-31). 

 

ANG PAGPALIHOK GIPAILA PINAAGI SA NAGHUBIT NGA MGA PULONG 

 

Ang naghubit nga mga pulong nga gigamit alang sa iglesia nagpasabot usab sa pagpalihok. 

Roma 12: 3-8 ug I Mga Taga Corinto 12: 1-31 nagsulti sa iglesia nga maglihok ingon nga usa 

ka "lawas," uban ang matag magtotoo nga gipalihok aron matuman ang iyang talagsaon nga 

katuyoan. Ang pagkasacerdote sa tanang magtotoo nga gihulagway sa Mga Hebreohanon 10: 

19-22, I Pedro 2: 9, ug Pinadayag 1: 6 nagpasabot sa pagpalihok sa tibook iglesia alang sa 

buluhaton sa Gingharian. 

 

ANG PAGPALIHOK NAKASENTRO SA BIBLIYANHONG MGA SUGO 

 

Ang pagpalihok mao ang sentro sa mga sugo sa Biblia nga gihatag ngadto sa mga magtotoo. 

Pananglitan, ang Kasulatan tin-aw nga nagpahayag nga ang mga magtotoo gilalang aron mo 

buhat sa maayo nga mga binuhatan. (Tan-awa sa Mga Taga-Efeso 2:10, Tito 2:14; 3: 8, San 

tiago 2:17, ug I Pedro 2:12). Kung kita makatuman niini, kita mapalihok sa pag-aksyon. 

 

Ang pagpalihok mahinungdanon usab sa katumanan sa Dakong Sugo aron ipakaylap ang 

Ebanghelyo sa mga nasud sa kalibutan: 

 

 Busa panglakaw kamo ug panudloan ninyo ang tanang mga nasud, nga magabau 

 tismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu  Santo; 

 

 Magatudlo kanila nga managbantay sa tanan nga mga butang nga akong gisugo 

 kaninyo ... (Mateo 28: 19-20) 

 

Panglakaw, pagwali, pagtudlo, pagbautismo... kining tanan aksyon nga mga pulong. Ang gipa 

lihok nga kusog sa mga magtotoo gikinahanglan aron matuman kini nga mga sugo. 

 

ANG PAGPALIHOK GIPRAKTIS DIHA SA BAG-ONG TUGON 

 

Ang Simbahan sa Bag-ong Tugon usa ka grupo sa katawhan nga gipalihok. Sila nag-alagad 

kada adlaw sa templo ug sa matag panimalay (Mga Buhat 5:42). Sila nagdayeg ug nagsimba 

sa Dios, ug ang Ginoo nagdugang sa ilang gidaghanon adlaw-adlaw (Mga Buhat 2:47). 

 

Bisan ang paglutos wala makapaluya sa ilang kadasig. Ang paglutos miresulta sa pagkatibula 

ag sa ilang ginsakopan apan... 

 

 Kadtong mga nagkatibulaag, nanagpanglangyaw nga nanagwali sa Pulong. 

 (Mga Buhat 8: 4) 

 

Ang unang iglesia nagporma sa mga grupo sa misyon ug gipadala sila sa ubang mga nasud 

(Mga Buhat 13:1-3). Sila nagministeryo gikan sa Jerusalem ngadto sa Judea, Samaria, ug sa 

kinatumyan nga bahin sa kalibutan nga nailhan kaniadto. Sila sa tinuod "nagpabalit-ad sa kali 

butan" alang sa Dios (Mga Buhat 17:10). 
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ANG PAGPALIHOK GIHULAGWAY DIHA SA DAANG TUGON 

 

Ang paglihok gihulagway usab sa Daang Tugon. Basaha kon giunsa sa Dios pagpalihok ang 

iyang katawhan alang sa... 

 

 -Pagtukod sa tabernaculo:    Exodo 35: 4-29 

 -Pagsakop sa Yutang Saad:    Josue 1: 10-15 

 -Pagtukod sa unang templo:    I Mga Hari 5: 13-18; I Cronicas 29: 1-9 

 -Pagtukod sa ikaduhang templo:   Esdras 1: 5-6; 3: 8-13; Haggeo 1: 2-15 

 -Pagtukod sa mga paril sa Jerusalem:  Nehemias 2: 17-6: 15 

 

Kamo usab makatuon sa rekord sa mga gubat sa Daang Tugon diin ang Dios nagpalihok sa 

iyang katawhan sa paglupig sa gahum sa kaaway. Usa sa makapahinam nga pananglitan mao 

ang sugilanon ni Gideon. 

 

ANG KAPASIKARAN NI GIDEON  

 

Usa sa mga mahinungdanon nga mga prinsipyo sa Biblia sa pagpalihok mao ang pagbuhat sa 

Dios sa dagkong mga butang pinaagi sa pipila ka mga tawo nga gipalihok alang sa iyang mga 

katuyoan. Atong tawgon kini nga "Ang pasikaranan ni Gideon" sa pagpalihok tungod kay 

gihulagway kini sa istorya sa usa ka tawo nga ginganlan ug Gideon. 

 

Basaha ang Mga Maghuhukom 6: 11-24. Sa dihang ang anghel nagpakita kang Gideon, ang 

tawo wala maghisgot sa pagpakig-away o pagsulod sa yuta. Siya nagbuhat sa kaatbang. Siya 

nagtago gikan sa kaaway nga miadto sa yuta human sa pagpugas sa Israel. Ang kaaway na 

gakawat sa ani ug si Gideon misulay sa pagpangani sa limitado nga pag-ani sa sekreto ug 

kahadlok. 

 

Kini usa ka hulagway sa kadaghanan sa "pag-ani" nga kalihokan nga nahitabo sa kalibutan 

karon. Ang mga tawo misulay sa pagpangani sa espirituhanon nga pag-ani alang sa Dios sam 

tang nagkurog sa kahadlok, nga nagtago gikan sa kaaway. Hangtud nga kita maghunahuna 

nga kini pagpanalipod nga posisyon, ang atong "paggiok" sa mga lugas mahimong limitado. 

Ingon sa Israel, kita mahimong "labing kabus." 

 

Sa dihang ang anghel nakigsulti kang Gideon nga naghisgot kaniya ingon nga "gamhanan nga 

tawo sa kaisug," atong mahunahuna nga si Gideon mitan-aw sa palibot ug miingon sa iyang 

kaugalingon, "Ako wala makakita ug gamhanan nga mga manggugubat." Siya wala makaila 

nga ang "Ginoo nag-uban kaniya." 

 

Ang tanan nga nakita ni Gideon mao ang makapapiog nga kahimtang nga naglibot kaniya. 

Siya nangutana, "Kung ang Ginoo uban kanato, ngano nga kining tanan nahitabo kanato? Asa 

na ang tanan niyang mga milagro nga gisulti kanamo sa among mga amahan? " 

 

Sa diha nga inyong tan-awon ang mga kondisyon sa inyong nasud ug sa kalibutan nga nagli 

bot kaninyo, kamo makapangutana "Kung ang Ginoo nag-uban kanato, ngano nga kining 

tanan nahitabo? Kini makapaluya. Kini makapalisang. Hain man ang gahum sa Dios sa paghi 

mo ug milagro? " 
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Niini nga konteksto sa kahadlok ug pagduha-duha gitawag gihapon sa Dios ang mga"Gideon" 

karon. Ang kamatuoran sa "Pasikaranan ni Gideon" mao nga gitawag sa Dios ang huyang nga 

mga tawo sa paghimo sa gamhanan nga mga butang. Ang anghel miingon kang Gideon, "La 

kaw niining imong kusog ... wala ba ako nagpadala kanimo?" Ang bugtong pagdasig nga mo 

hatag kanato ug gahum sa pagtagbo sa lisud nga mga hagit sa atong henerasyon mao ang saad 

nga ang Ginoo nagauban kanato. Kini nga saad sa iyang presensya gihatag ngadto sa mga gi 

palihok sa pag-aksyon ug pagtubag sa iyang tawag sa paglakaw: 

 

 Busa panglakaw kamo ug panudloan ninyo ang tanang mga nasud, nga magabau 

 tismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu  Santo; 

 

 Magatudlo kanila nga managbantay sa tanan nga mga butang nga akong gisugo 

 kaninyo ... (Mateo 28: 19-20) 

 

Si Gideon nangutana sa manolonda: Unsaon ko paghimo niini? Ang akong kaliwat mao ang 

pinakahuyang ug ako mao ang pinakagamay sa akong pamilya." Mao usab kanay gibati ni 

Moises. Mao usab si Jeremias ug si Apostol Pablo. Kamo usab mahimong mobati nga limita 

do ang inyong katilingbanong kahimtang, panalapi, kahimtang sa edukasyon, o mga abilidad. 

 

Apan ang Dios namuhat pinaagi sa huyang nga mga tawo nga gipalihok aron motubag sa 

iyang tawag: 

 

 Kay tan-awa ninyo ang inyong pagkatinawag, mga igsoon, nga dili daghan ang 

 mga maalam sumala sa unod, dili daghan ang gamhanan, dili daghan nga mga 

 dungganan, gitawag; 

 

 Apan gipili sa Dios ang binuang nga mga butang sa kalibutan aron sa pagpaka 

 ulaw sa maalamon; ug gipili sa Dios ang mga mahuyang nga butang sa kalibutan 

 aron sa pagpakaulaw sa mga butang nga kusganon; 

 

 Ug ang mga butang nga ubos sa kalibutan ug ang mga butang nga tinamay maoy 

 gipili sa Dios, oo ug mga butang nga wala magalungtad, aron sa pagpawala sa 

 mga butang nga nagalungtad. 

 

 Aron walay unod nga mangandak diha sa iyang atubangan. (I Corinto 1: 26-29) 

 

Ang partikular nga abilidad nga gihatag sa Dios kang Gideon dili lamang ang iyang kahanas 

sa pagsugo sa kasundalohan. Kini mao ang katakus sa pagdasig sa uban sa pag-apil kaniya sa 

buluhaton. Kita nahibalo nga sila nagmalampuson niini tungod kay 32,000 ka mga lalaki ang 

mitubag sa iyang tawag sa pagbakyaw sa ilang mga hinagiban! 

 

Apan human gidasig sa Dios si Gideon sa iyang mga paningkamot sa pagpangrekrut, iyang 

gipakita nga siya nagabuhat ug maayo sa pipila nga sama sa daghan. Ang Dios nagpatang 

tang sa 22,000 ka mga potensyal nga manggugubat. Bisan kinsa nga mahadlokon gipapauli. 

 

Ug unya ang Dios nagpadayon sa pagsala sa 9,700 ka mga tawo. Kadtong walay kabalaka ug 

dili alisto (kinsa wala magbantay samtang miinom) gipapauli usab.  
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Kini nagbilin lamang sa 300 ka mga lalaki ... usa ka porsyento sa orihinal nga mga nagbolun 

taryo. Handurawa kon unsay gibati ni Gideon, nga moatubang sa kasundalohan nga 135,000 

ka mga lalaki! Ang mga posibilidad mao ang 450 katumbas sa usa nga pabor sa mga Midian- 

hon. Apan ang Dios nakahimo sa dagkong mga butang pinaagi niining pipila ka mga tawo. 

Sila nakadaug sa gubat batok sa kaaway. Ilang gibawi pag-usab ang teritoryo nga sila adunay 

katungod. Sila nakahimo sa pag-ani sa ilang ani. 

 

Sa diha nga ang lig-on nga panag-abin sa mga Midianhon, Amalekanhon, ug ang uban pa nag 

kahiusa batok sa katawhan sa Dios, ang Espiritu sa Ginoo miabot kang Gideon. Ang Hebreo 

hanong pulong nga gihubad "miabot "sa literal nagpasabot sa "pagsul-ob." Ang gahum sa 

Dios gihatag ngadto kang Gideon sa yugto ug panahon sa panginahanglan ... dili sa una ug 

dili sa pagkahuman. Kamo makakita nga ang sama niini tinuod sa inyong kinabuhi. Ang 

gahum sa pagpalihok sa Dios dili moabot kaninyo hangtud nga kamo maminaw sa iyang 

tawag sa paglakaw. 

 

Ang kampo sa misulong nga kaaway gihulagway nga "nagpuyo sa walog ingon ka baga sa 

mga dulon." Ang ilang mga kamelyo nahisama sa "balas sa kabaybayonan." Kadto dako 

kaayo nga panon sa katawhan. Si Gideon nagpahibulong sa kaaway pinaagi sa mga budyong 

sa trumpeta ug mga sulo nga nagwarawara. Kadto tingali ang kinadak-ang pagdalagan sa mga 

kamelyo sa kasaysayan! Ang kadaugan ni Gideon naglakip sa usa ka maayo nga estratihiya 

ug maayo nga pagkahiusa, organisado nga aksyon, apan kini labaw pa niana. Kini usa ka pa 

ningkamot nga gimandoan ug gipalihok pinaagi sa gahum sa Dios. 

 

Tingali kamo mahuyang ug mahadlokon nga tawo nga nagtrabaho uban sa mga mahuyang ug 

mahadlokon nga mga tawo kinsa diyutay ra ang gidaghanon. Apan ang Dios makahatag kanin 

yo sa iyang gahum sama sa iyang gibuhat kang Gideon. Kamo ba ubos sa mga tawo, panala 

pi, ug materyal nga kahinguhaan? Pagmaya ... Ang Dios nahimuot sa pagbuhat sa mga dag 

kong butang pinaagi sa limitado nga natural nga mga paagi. Ug kung siya magabuhat, siya 

makaangkon sa himaya! 

 

Ang istorya ni Gideon nagpakita nga ang pipila ka mga manggugubat, nga gipalihok sa 

gahum sa Dios, gi-organisar sa palibot sa komon nga panan-awon ug estratihiya nahimong 

malampuson batok sa daghang kalisud. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Sa unsa nga paagi nga ang paglihok gisugo sa Dios? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

3. Unsa ang pipila ka naghulagway nga mga pulong sa Biblia nga nagpasabot sa 

pagpalihok? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

4. Ilha ang usa ka sugo sa Biblia alang sa pagpalihok sa mga magtotoo. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

5. Ipatin-aw kon giunsa pagpalihok sa Simbahan sa Bag-ong Tugon. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

6. Ilista ang mga panig-ingnan sa pagpalihok sa Daang Tugon. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

7. Itingob ang inyong nakat-onan mahitungod sa pagpalihok gikan sa kinabuhi ni 

Gideon. 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

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

Pipila sa mga sambingay sa Bag-ong Tugon nga gisulti ni Jesus nagpadayag sa kamahinung 

danon sa pagpalihok. Tun-i ang mosunod nga mga sambingay: 

 

1. Ang mga magtotoo kinahanglan mapalihok aron sa pagpangita niadtong nawala sa sala: 

 

 - Sambingay sa nawala nga carnero: Mateo 18: 12-14; Lucas 15: 4-7 

 - Sambingay sa nawala nga sensilyo: Lucas 15: 8-10 

 - Sambingay sa nawala nga anak: Lucas 15: 11-32 

 

2. Ang mga magtotoo kinahanglan mapalihok aron mahimong andam alang sa pagbalik ni  

   Jesus: 

 

 - Sambingay sa mga talento: Mateo 25: 14-30; Lucas 19: 11-27 

 - Sambingay sa tawo diha sa taas nga panaw, Marcos 13: 34-37 

 - Sambingay sa mga sulugoon: Mateo 24: 43-51; Lucas 12: 39-46 

 - Sambingay sa nagbantay nga mga sulugoon: Lucas 12: 36-38 

 - Sambingay sa napulo ka mga birhen: Mateo 25: 1-12 

 

3. Ang mga magtotoo kinahanglan mapalihok sa paghimo sa buhat sa Dios sa pagpakaylap sa 

   Ebanghelyo: 

 

 - Sambingay sa maayo nga magpupugas: Mateo 13: 3-8; Marcos 4: 3-8 

 - Sambingay sa mga bunglayon ug trigo: Mateo 13: 24-30 

 - Sambingay sa pukot: Mateo 13: 47-50 

 - Sambingay sa binhi sa mustasa: Mateo 13: 31-32; Marcos 4: 31-32; Lucas 13:19 

 - Sambingay sa mga talento: Mateo 25: 14-30; Lucas 19: 11-27 

 - Sambingay sa anihon: Mateo 9: 37-38; Lucas 10: 2 
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KAPITULO 3 
 

ANG KALAYO SA DIOS 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Paghisgot sa espirituhanon nga pagkasusama sa kaayohan sa natural nga kalayo. 

 Pagpatin-aw sa "kalayo sa Dios." 

 Pagtingob unsay gitudlo sa Biblia mahitungod sa kalayo sa Pentecostes. 

 Pag-ila sa mga katuyoan sa kalayo sa Dios. 

 Pagpasabot kon unsaon sa pagsinati sa kalayo sa Dios. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Ug sa nakahuman na si Salomon sa pag-ampo, ang kalayo miabot gikan sa langit 

 ug miut-ut sa halad-nga-sinunog ug sa mga halad, ug ang himaya ni Jehova na 

 kapuno sa balay. 

 

 Ug ang mga sacerdote dili makasulod sa balay ni Jehova, tungod kay ang himaya 

 ni Jehova nakapuno sa balay ni Jehova. 

 

 Ug ang tanang mga anak sa Israel nanagpanan-aw sa pag-abot sa kalayo, ug  

 ang himaya ni Jehova diha sa ibabaw sa balay, ug sila mingduko sa ilang kauga 

 lingon uban sa ilang mga nawong sa yuta ibabaw sa binaldosahang salog, ug 

 nanagsimba ug nanagpasalamat kang Jehova, sa pag-ingon: Kay siya maayo; 

 kay ang iyang mahigugmaong kalolot kanunay sa gihapon ngadto sa walay 

 katapusan. (II Cronicas 7: 1-3) 

 

PASIUNA 

 

Sa Kapitulo 2 inyong gisusi ang basihan sa Bibliyanhong pagpalihok, nagakat-on nga ang 

Dios naglihok pinaagi sa pagpalihok sa mga tawo, bisan sila daghan o pipila lamang. Kini 

nga kapitulo mao ang una sa daghan nga nagpunting sa espirituhanong mga butang nga nagpa 

lihok sa katawhan sa Dios. Niini ug sa sunod nga mga leksyon inyong tun-an ang kalayo sa 

Dios, ang himaya sa Dios, ug ang pagsimba sa Dios. 

 

Hunong karon ug basaha pag-usab ang sag-ulohong mga bersikulo niini nga leksyon (II Croni 

cas 7: 1-3). Kamo makamatikod nga ang kalayo sa Dios nahulog una, dayon ang himaya sa 

Dios gipadayag, ug sa katapusan ang katawhan sa Dios misulod sa matuod nga pagsimba. 

Ang kalayo sa Dios, ang himaya sa Dios, ug ang matuod nga pagsimba mao ang tanang espi 

rituhanong mga pwersa nga nagpalihok ug nagsangkap sa mga katawhan sa Dios alang sa pag 

-aksyon. 
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NATURAL NGA KALAYO 

 

Adunay daghang positibong benepisyo sa kalayo sa natural nga kalibutan. Ang kalayo nagha 

tag ug kusog ug kainit. Kini gigamit aron sa pag-andam sa pagkaon. Ang kontrolado nga pag 

sunog sa yuta naghatag ug mga abo nga maka-abono sa yuta aron makabaton ug mas maayo 

nga mga ani. 

 

Ang kalayo nagaut-ut sa hugaw nga butang. Kini nag-ugdaw sa kahugawan sa bulawan ug 

salapi. Ang kalayo nagdani sa mga tawo, nga dayag gikan sa panon sa katawhan nga kanunay 

nga nagpunsisok kon adunay butang nga nasunog.Ang kalayo nagpadilaab sa laing mga kala 

yo, apan kini mao ang kalagmitan sa kalayo, mapalong kon kini dili kanunay sugnuran. Ang 

nagaawup-awup nga kalayo nga hapit na mapalong, bisan pa, mapadilaab pag-usab ngadto sa 

usa ka sanag nga kalayo. 

 

ESPIRITUHANONG KALAYO 

 

Ang natural nga kalayo usa ka susama sa espirituhanong kalayo. Ang kalayo sa Dios nagha 

tag ug kusog alang sa buluhaton sa Dios. Kini nagpainit sa bugnaw, walay pagtagad nga 

espiritu. Kini moresulta sa espirituhanong pagkaon ug daghang espirituhanon nga pag-ani. 

Ang kalayo sa Dios nagaut-ut sa hugaw sa inyong kinabuhi, nga nagabuhat sama sa gihimo  

sa bulawan ug salapi sa natural nga kalibutan aron masunog ang mga hugaw. 

 

Ang lalaki o babaye nga nagdilaab sa kalayo sa Dios nagdani sa mga tawo sa mensahe sa 

Pulong. Ingon sa natural nga kalayo, ang espirituhanon nga kalayo magpadilaab sa ubang 

mga kalayo. Ang magtotoo nga nagdilaab uban sa gugma alang sa mga nawala ug nagpasun 

dayag sa gahum sa Dios sa dili madugay magpadilaab sa mga kinabuhi niadtong naglibot 

kaniya. 

 

Apan sama sa kalayo sa natural nga kalibutan, ang espirituhanong kalayo kinahanglan nga 

padayon ang pagsugnod. Adunay bay usa ka panahon diin kamo sa makausa mas kusog nga 

nagdilaab sa espirituhanon alang sa Dios kay sa kamo karon? Ang nagakaawup nga kalayo 

nga hapit na mapalong mapadilaab pag-usab ngadto sa usa ka sayag nga kalayo. 

 

Ingon nga ang Dios naghatag ug kalayo sa altar sa halad nga sinunog, iyang gihatag ang 

iyang kalayo gikan sa Langit aron matandog ang inyong mga kalag. Apan kamo adunay  

responsibilidad sa pagpadayon sa pagpadilaab sa kalayo (Levitico 9:24; II Cronicas 7:11). 

Kamo dali nga masunog sa espirituwal. Ang inyong espirituhanong kinaiya gimugna aron 

magdilaab sa espiritu sa Dios. Kini ang among pag-ampo alang kaninyo samtang kamo 

magtuon niini nga leksyon nga "Nagdilaab alang sa Dios." 

 

ANG DIOS UG ANG KALAYO 

 

Ang Biblia nagasulti kanunay sa kalayo sa Dios: 

 

 Kay si Jehova nga imong Dios mao ang kalayo nga nagaut-ut, Dios nga 

 abughoan... (Deuteronomio 4:24) 

 

 Kay ang atong Dios usa ka kalayo nga nagaut-ut. (Mga Hebreohanon 12:29) 
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Ang mga tawo sa kapanahonan sa Biblia nga adunay mga panan-awon sa Dios nagasulat nga 

ang iyang dagway sama sa kalayo: 

 

 Unya ako mitan-aw, ug, ania karon, ang usa ka may-ong sa panagway sa kalayo; 

 gikan sa panagway sa iyang mga hawak, ngadto sa ubos, kalayo; ug gikan sa 

 iyang mga hawak ngadto sa itaas, ingon sa panagway sa kasiga, daw ingon sa 

 kasiga sa ambar. (Ezequiel 8: 2) 

 

 Ang iyang lawas usab ingon sa batong berilo, ug ang iyang nawong ingon sa   

 dagway sa kilat, ug ang iyang mga mata sama sa mga sulo nga nagasiga, ug ang 

 iyang mga bukton ug ang iyang mga tiil ingon sa pinasinaw nga tumbaga ug ang 

 tingog sa iyang mga pulong ingon sa tingog sa panon sa katawhan.  

 (Daniel 7: 9;  10: 6) 

 

 Ang iyang ulo ug ang iyang mga buhok maputi sama sa balhibo sa carnero,  

 maputi sama sa nieve; ug ang iyang mga mata ingon sa kalayo nga nagasiga; 

 (Pinadayag 1:14) (Tan-awa usab ang Pinadayag 3:18 ug 19:12 ug Salmo 18: 8,12) 

 

UNSA ANG KALAYO SA DIOS? 

 

Sa diha nga kita maghisgot sa "kalayo sa Dios" kita wala maghisgot bahin sa natural nga 

kalayo. Si Jesus miingon: 

 

 Ako mianhi aron sa pagsalibay ug kalayo sa ibabaw sa yuta; ug unsa pay 

 pagatinguhaon ko kon kini misiga na? (Lucas 12:49) 

 

Unsa ang kalayo sa Dios? Sa diha nga kita maghisgot sa "kalayo sa Dios," kita nagahisgot 

bahin sa kalayo sa Pentecostes nga sa unang pagbubo sa Balaang Espiritu sa tinuod gipakita: 

 

 Ug dihay mipakita kanila nga mga dila nga sama sa kalayo, ug kini mitungtong 

 ibabaw sa tagsatagsa kanila; 

 

 Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo, ug nagsugod sa pagsulti uban sa 

 nagkalainlaing mga pinulongan, ingon nga ang Espiritu mihatag kanila sa 

 pagsulti. (Mga Buhat 2: 3-4) 

 

Ang kalayo sa Dios mao ang kalayo sa Pentecostal nga kasinatian. Kini maoy kalayo nga 

magbadbad sa inyong dila sa pagsulti. Kini usa ka kalayo nga makahatag ug gahum kaninyo 

sa pagtuman sa Dakong Sugo: 

 

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

 diha kaninyo; ug kamo mahimong mga saksi alang kanako ... hangtud sa kina  

 tumyan sa yuta. (Mga Buhat 1: 8) 

 

Si Jesus miingon: 

 Ako, sa pagkamatuod, nagabautismo kaninyo sa tubig sa paghinulsol, apan siya

 nga nagasunod kanako labi pa ka gamhanan kay kanako, nga sa mga sapin niya 

 dili ako takus magdala, siya magabautismo kaninyo sa Espiritu Santo, ug sa 

 kalayo. (Mateo 3:11) 
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ANG KALAYO SA PENTECOSTES 

 

Ania ang pipila ka kamatuoran bahin niining Pentecostal nga kalayo: 

 

KINI GIPADILAAB PINAAGI SA DIOS: 

 

Sa pabalik-balik diha sa Pulong, ang Dios nag-ingon "Ako magpadilaab ug kalayo" (tan-awa 

sa Jeremias 21:14; 22: 7; 49:27; 50:32; Amos 1:14; 2: 2, 5). Ang kalayo sa Dios dili emosyo 

nalismo. Kini dili mapadilaab sa kusog nga musika o kusog nga pagwali. Kini gipadilaab ug 

gipakalayo sa Dios. Ang kalayo sa Pentecostes gipadilaab sa Dios mismo: 

 

 Apan kini mao hinoon ang giingon sa manalagna nga si Joel; 

 

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

 akong Espiritu sa tanan nga unod; ug ang inyong mga anak nga lalaki ug inyong 

 mga anak nga babaye magapanagna, ug ang inyong mga batan-on makakita ug 

 mga panan-awon; ug ang inyong mga tigulang managdamgo ug mga damgo: 

 

 Ug sa akong mga ulipon nga lalaki ug sa akong mga ulipon nga babaye, niadtong 

 adlawa igabubo ko usab kanila ang akong Espiritu ... (Mga Buhat 2: 16-18) 

 

KINI WALAY SUGNOD: 

 

Basaha ang istorya ni Moises ug ang nagdilaab nga sampinit sa Exodo 3. Kini natural nga pa 

nig-ingnan sa dako nga espirituhanong kamatuoran. Ang kalayo sa Dios wala manumbaling 

sa pangsugnod nga potensyal sa sampinit ug nagpadayon sa pagdilaab. Ang milagro wala sa 

nagdilaab nga sampinit ingon man sa walay sugnod nga kalayo. 

 

Si Moises nasayud gikan sa iyang kasinatian sa pagpatay sa Ehiptohanon nga siya dili makasa 

lig sa iyang kaugalingong emosyon o gahum alang sa espirituhanong buluhaton nga gitawag 

sa Dios kaniya. Sa nagdilaab nga sampinit ang Dios naghulagway nga ang iyang kalayo nag 

dilaab bisan walay natural nga sugnod. Kamo tingali misulay ug napakyas sa buluhaton sa 

Dios. Apan ang kalayo sa Dios wala magpakabana sa "sugnod" sa inyong natural nga mga 

talento ug abilidad. 

 

KINI KANUNAY: 

 

Ang Dios naghatag sa kalayo, apan kamo adunay responsibilidad sa pagbantay niini nga mag 

dilaab: 

 

 Ang kalayo magapulaw sa kanunay gayud sa ibabaw sa halaran; kini dili pagapa 

 lungon. (Levitico 6:13) 

 

Ang Dios gusto nga pabagahon ninyo ang mga agipo sa inyong kalag. Siya gusto nga kamo 

magdilaab alang sa Gingharian sa Dios. 
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KINI ADUNAY KALABUTAN SA IYANG KINAIYAHAN: 

 

Ang pito ka mga espiritu sa Dios adunay kalabutan sa kalayo: 

 

 Ug gikan sa trono nagagula ang mga kilat ug mga dalugdog ug mga tingog; ug 

 dihay pito ka mga lamparahan nga nagadilaab sa atubangan sa trono, nga mao 

 ang pito ka mga espiritu sa Dios. (Pinadayag 4: 5) 

 

Ang pito ka espiritu sa Dios mao ang: 

 

 1.  Kamatuoran:     Juan 16:13 

 2.  Gracia:      Hebreohanon 10:29 

 3.  Kinabuhi:      Roma 8: 2 

 4.  Pagsagop:     Roma 8:15 

 5.  Pagkabalaan:    Roma 1: 4 

 6.  Kaalam ug pagpadayag:    Efeso 1:17 

 7.  Himaya:      I Pedro 4:14 

 

Sa diha nga ang inyong kinabuhi matandog sa kalayo sa Dios, ang iyang espiritu sa pagsagop 

namuhat sa sulod ninyo. Ang iyang kamatuoran, grasya, kinabuhi, pagkabalaan, kaalam, ug 

himaya magdilaab sa inyong kinabuhi. 

 

KINI ADUNAY KALABUTAN SA PAG-AMPO: 

 

Basaha ang sugilanon ni Elijah sa Bukid sa Carmel sa I Mga Hari 18. Sa dihang nag-ampo si 

Elias, ang kalayo sa Dios nahulog. Kung kita gusto nga mosinati sa Pentecostal nga kalayo, 

kita kinahanglan makat-on sa pag-ampo. Sa ibabaw nga lawak, ang mga magtotoo nag-ampo 

sulod sa pipila ka mga adlaw ug dayon nagwali sa napulo ka minuto nga mensahe. Kita mag- 

ampo sa napulo ka mga minuto ug magwali sulod sa daghang mga oras ug nahibulong kung 

nganong ang kalayo sa Dios wala moabot. 

 

KINI MAY KALABUTAN SA IYANG PULONG: 

 

Ang Pulong sa Dios gitandi ngadto sa kalayo: 

 Dili ba ang akong pulong sama sa kalayo? Nagaingon si Jehova... 

 (Jeremias 23:29) 

 

 Unya ako miingon: Ako dili na maghisgot kaniya, ni mosulti pa sa iyang ngalan, 

 apan ang iyang Pulong ania sa akong kasingkasing ingon sa nagdilaab nga kala 

 yo nga natuob sulod sa akong mga bukog, ug ako gikapoyan sa pagpugong, ug 

 dili ako makaantus. (Jeremias 20: 9) 

 

 Tungod niini, nagaingon si Jehova, ang Dios sa mga panon: Tungod kay kamo 

 mingsulti niining mga pulonga, ania karon, himoon ko nga kalayo sa imong 

 baba ang akong mga pulong, ug kining katawhan, kahoy, ug kini magalamoy 

 kanila. (Jeremias 5:14) 
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 Gitambagan ko ikaw sa pagpalit kanako ug bulawan nga inulay sa kalayo, aron 

 madato ka ... (Pinadayag 3:18) 

 

 Ang mga pulong ni Jehova maoy mga pulong nga putli; ingon sa salapi nga 

 giulay sa hudno sa yuta, giulay sa makapito ka pilo. (Salmo 12: 6) 

 

Sa diha nga ang kalayo sa Dios mitandog sa inyong kalag, ang iyang Pulong mahisama sa 

kalayo nga natuob sulod sa inyong mga bukog. Kini sa literal magdilaab sa sulod ninyo sa 

gabii ug sa adlaw. Basaha ang Jeremias 36. Niini nga sugilanon, gisulayan sa Hari ang pag 

guba sa Pulong sa Dios, apan nakaplagan nga dili niya mapahunong ang pulong nga kalayo! 

 

KINI ADUNAY KALABUTAN SA PAGTABON SA SALA: 

 

Ang kalayo sa Dios nagkinahanglan sa balaan nga sudlanan diin magsunog. Ang matag sud 

lanan nga gigamit alang sa kalayo sa tabernaculo ug sa templo balaan. Kamo mahimo lamang 

nga balaan samtang ang nagahinlo nga kalayo sa pagtabon sa sala ni Jesu-Kristo nagdilaab sa 

inyong kinabuhi. Ang kalabutan sa kalayo ngadto sa pagtabon sa sala ni Jesus gihulagway sa 

diha nga si Aaron nagtindog sa taliwala sa mga buhi ug mga patay: 

 

 Ug miingon si Moises kang Aaron: Kuhaa ang incensario, ug butangan mo kini 

 ug kalayo gikan sa halaran, ug butangan mo ug incienso ang ibabaw niini, ug 

 dad-a sa madali sa katilingban, ug pagbuhat ug pagtabon sa sala alang kanila: 

 Kay adunay kaligutgut nga migula gikan kang Jehova; ang hampak nagsugod 

 na. (Numeros 16:46) 

 

MGA KATUYOAN SA KALAYO SA DIOS 

 

Samtang kamo magtuon sa mosunod nga mga katuyoan sa kalayo sa Dios, kamo dali nga ma 

kasabot nganong kining espirituhanong kalayo importante kaayo sa pagdasig ug pagpalihok: 

 

KINI NAGHATAG UG GAHUM SA INYONG MINISTERYO: 

 

Kamo gipili sa Dios taliwala sa mga kalayo sa kasakitan. Kamo gihatagan ug gahum sa Dios 

sa pagtuman sa inyong ministeryo pinaagi sa iyang nagaut-ut nga kalayo: 

 

 Ingon nga ang kalayo nagasunog sa kasagbutan, ug ang kalayo nagapabukal sa 

 tubig; aron sa pagpaila sa imong ngalan sa imong mga kaaway, aron ang mga 

 nasud  mangurog sa imong presensya. (Isaias 64: 2) 

 

 Ania karon, giulay ko ikaw, apan dili ingon sa salapi; gipili ko ikaw sa hudno sa 

 kasakitan. (Isaias 48:10) 

 

 Nga nagahimo sa kahanginan ingon nga mga sinugo; ang iyang mga ministro 

 usa ka nagdilaab nga kalayo. (Salmo 104: 4) 

 

KINI NAGPAILA SA PRESENSYA SA DIOS: 

 

Ang simbolo sa natural nga kalayo kanunay gigamit sa pagpaila sa presensya sa Dios sa 

Daang Tugon: 
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 Ug si Jehova misulti kaninyo gikan sa taliwala sa kalayo ... (Deuteronomio 4:12) 

 

 Kay ang panganod ni Jehova diha sa adlaw sa ibabaw sa tabernaculo, ug ang 

 kalayo diha niini sa kagabhion, sa atubangan sa tibook nga balay sa Israel,  

 sulod sa tibook nila nga pagpanaw. (Exodo 40:38) (Tan-awa usab Numeros 9:15) 

 

Ang espirituhanong kalayo sa Dios nga nagdilaab sa inyong kalag nagpakita usab sa iyang 

presensya. Ang inyong ministeryo gipamatud-an sa presensya sa Dios. 

 

KINI NAGHATAG UG GIYA: 

 

Sa diha nga ang mga tawo mapalihok alang sa buluhaton sa Ginoo, sila kinahanglan adunay 

direksyon. Ang kalayo sa Dios usa ka simbolo sa direksyon nga gitagana niya alang sa iyang 

katawhan: 

 

 Ug si Jehova milakaw nga nag-una kanila sa adlaw pinaagi sa usa ka haligi nga 

 panganod, aron sa pagmando kanila sa dalan; ug sa kagabhion pinaagi sa usa ka 

 haligi nga kalayo, sa pag-iwag kanila; aron sila makalakaw sa adlaw ug sa gabii; 

 

 Siya wala mobulag sa pag-una sa katawhan pinaagi sa haligi nga panganod sa 

 adlaw, ug sa haligi nga kalayo sa gabii. (Exodo 13: 21-22) 

 

 Ug isugilon nila kini ngadto sa mga pumuluyo niini nga yuta; kay sila nakadu 

 ngog nga ikaw Ginoo anaa sa taliwala niini nga katawhan, nga ikaw Ginoo naki 

 ta sa nawong ug nawong, ug nga ang imong panganod nagabarug sa ibabaw nila, 

 ug nga ikaw nagauna kanila sa adlaw pinaagi sa usa ka haligi nga panganod, ug 

 sa haligi nga kalayo sa gabii. (Numeros 14:14) (Tan-awa usab ang Nehemias 9: 

 12, 19; Salmo 78:14; 105: 39) 

 

 Nga nag-una kaninyo sa dalan, aron sa pagsusi sa dapit kong asa kamo magapa 

 haluna sa inyong mga balong-balong pinaagi sa kalayo sa kagabhion, aron sa 

 pagpakita kaninyo sa dalan nga inyong pagalaktan, ug pinaagi sa panganod sa

 adlaw. (Deuteronomio 1:33) 

 

KINI NAGHINLO UG NAGPINO: 

 

Sa panahon sa Daang Tugon, ang kalayo gigamit aron sa paglaglag sa bisan unsa nga dili 

balaan: 

 

-Ang bisan unsa nga apektado sa sanla kinahanglan sunugon sa kalayo: Levitico 13:52 

 

-Ang mga dios-diosan sunugon sa kalayo: Deuteronomio 7: 5; 25; 9:21; 12: 3; I Mga Croni   

 cas 14:12; Isaias 37:19; Jeremias 43:13; Miqueas 1: 7 

 

-Ang mga inagaw sa kaaway pagasunogon: Deuteronomio 13:16 

 

-Ang kalayo sa Dios sa kinabuhi sa magtotoo nagapino usab, nga nagasunog sa dili balaan: 
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 Ania karon, gibuhat ko ang panday sa puthaw nga nagahuyop sa kalayo sa mga 

 baga, ug nagadala ug usa ka galamiton alang sa iyang buhat ... (Isaias 54:16) 

 

 ... Siya sama sa kalayo sa magtutunaw, ug sama sa sabon sa maglalaba... 

  (Malaquias 3: 2) 

 

 Ug dad-on ko ang ikatolo ka bahin ngadto sa kalayo, ug ulayon ko sila ingon sa 

 pag-ulay sa salapi, ug sulayan ko sila ingon sa pagsulay sa bulawan, sila magata 

 wag sa akong ngalan, ug ako makadungog kanila; ako moingon, kini mao ang 

 akong katawhan; ug sila moingon, si Jehova mao ang akong Dios.  

 (Zacarias 13: 9) 

 

Kon kamo magpagamit sa Dios, kinahanglan ninyong sunogon ang mga dulumtanan sa 

inyong kinabuhi. Kung kamo magdumili niining proseso sa paglunsay, kamo mahisama sa 

sinalikway (gidumilian) nga pilak nga wala nay pulos: 

 

 Silang tanan mga sumusukol nga hilabihan, nga nagalakaw uban ang pagbutang 

 butang; sila mga tumbaga ug puthaw; silang tanan pulos mga mahugaw. 

 

 Ang mga hasohasoan mitayhop sa hilabihan gayud, ang tingga giut-ut sa kalayo; 

 ang magtutukod nagtunaw sa walay kapuslanan; kay ang mga dautan wala man

 mangaluka. 

 

 Sinalikway nga salapi maoy igatawag sa mga tawo kanila, tungod kay gisalikway 

 sila ni Jehova. (Jeremias 6: 28-30) 

 

KINI NAGLAIN: 

 

Ang kalayo gigamit sa proseso sa paglain, sa parehong natural ug espirituhanon nga mga 

kalibutan: 

 

 Ang tanan nga butang nga makasukol sa kalayo pagapaagihon ninyo sa kalayo, 

 ug mamahinlo kini; bisan pa niana kini pagaulayon uban sa tubig tungod sa 

 kahugawan: apan ang tanan nga dili makasukol sa kalayo pagapaagihon ninyo 

 sa tubig. (Numeros 31:23) 

 

 Ang kalayo milamoy sa dagami, ang kalayo nagaut-ut sa tahop ... (Isaias 5:24) 

 

 Ug karon gidaitol na usab ang wasay sa gamut sa mga kahoy; busa ang tanan 

 nga kahoy nga wala magabaton ug maayong bunga… (paghinulsol) (Mateo 3:10) 

 (Tan-awa usab Mateo 7:19 ug 13: 40-42) 

 

 Kong ang tawo dili mopabilin kanako, igasalibay siya sama sa usa ka sanga ug 

 magamala. ug ilang pagatigumon sila, ug igasugnod sa kalayo, ug sila gisunog. 

 (Juan 15: 6) 
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Sa diha nga kamo tinuod nga napalihok alang sa Dios, kamo nahimulag gikan sa sala ug sa 

mga butang niining kalibutana. Kamo gilain alang sa iyang mga katuyoan ug buluhaton sa 

Gingharian. 

 

KINI NAGSULAY 

 

Ang kalayo sa Dios usa ka "nagasulay" nga kalayo. Ang kalayo nagasulay sa inyong pagtoo 

sa Dios: 

 

 Nga ang pagsulay sa imong pagtoo, labi ka bililhon kay sa bulawan nga maha 

 naw, bisan kini pagasulayan sa kalayo, makaplagan ngadto sa pagdayeg ug pag 

 pasidungog ug himaya sa pagpakita ni Jesu-Kristo. (I Pedro 1: 7) 

 

Ang kalayo usab nagsulay sa inyong buhat alang sa Dios: 

 

 Ang buhat sa tagsatagsa igapadayag; kay ang adlaw magapahayag niini, tungod 

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

 tagsatagsa kon unsa kini nga matang. 

 

 Kon ang buhat ni bisan kinsa nga tawo magpabilin nga gitukod sa ibabaw niini 

 siya makadawat ug ganti. 

 

 Kong ang buhat ni bisan kinsa masunog, siya magaantus sa kapildihan; apan 

 siya sa iyang kaugalingon maluwas; apan maingon nga pinaagi sa kalayo. 

 (I Corinto 3: 13-15) 

 

Ang kahoy, kumpay, ug dagami (ibabaw sa yuta) masunog sa kalayo. Ang bulawan ug salapi 

(ilalum sa yuta) dili malaglag pinaagi sa kalayo. Ang tanan nga inyong gibuhat nga makita ug 

mapasundayag sa atubangan sa tawo mao ang buhat nga malaglag sa kalayo sa Dios. Ang usa 

ka tinuod nga buhat sa malahutayon nga bili kasagaran dili makita ug wala pasidunggi sa mga 

tawo. 

 

KINI NAGPAKITA UG PAG-UYON: 

 

Basaha ang istorya sa pagrebelde ni Kore sa Numero 16. Sa diha nga ang kalayo nahulog, 

kini milaglag sa rebelyoso nga katawhan ug mipakita sa pag-uyon sa Dios sa iyang pinili  

nga mga pangulo. Diha sa II Mga Hari 1: 10-14. Si Elias napamatud-an nga usa ka tawo  

sa Dios sa diha nga ang kalayo sa Dios miabot ug milamoy sa mga kapitan ug sa ilang mga 

tawo. Bisan pa kon ang Dios dili magpadala sa aktuwal nga pisikal nga kalayo aron ipakita 

ang iyang pag-uyon, ang espirituhanong kalayo sa Dios nga anaa sa inyong kinabuhi ug 

pangalagad nagpakita sa iyang pag-uyon. 

 

KINI NAGPASUNDAYAG SA GAHUM SA DIOS: 

 

Susiha pag-usab ang sugilanon ni Elias didto sa Bukid Carmel sa I Mga Hari 18. Si Elias niini 

nga panghitabo, ang gahum sa Dios gipakita sa aktuwal nga kalayo. Ang Dios tingali dili mo 

pasundayag sa iyang gahum sa usa ka tinuod nga kalayo samtang kamo magministeryo, apan   
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iyang ipasundayag ang "kalayo" sa espirituwal. Samtang ang mga tawo nakasaksi sa Pulong 

sa gahum ug mga ilhanan nga nagasunod, sila moila sa tinuod ug buhi nga Dios. 

 

KINI ESPIRITUHNANON NGA HINAGIBAN: 

 

Ang kalayo sa Dios usa ka espirituhanong hinagiban: 

 

 Ug nahitabo nga sa pagbantay sa kabuntagon gitan-aw ni Jehova ang dapit nga 

 nahimutangan sa mga Ehiptohanon gikan sa haligi nga kalayo ug sa panganod, 

 ug gigubot niya ang panon sa mga Ehiptohanon. (Exodo 14:24) 

 

 Busa, hibaloi niiing adlawa, nga si Jehova nga imong Dios magauna kanimo sa 

 pagtabok; ingon sa kalayo nga nagaut-ut, siya magalaglag kanila, ug sila paga 

 paubson niya sa imong atubangan; ug sama niini magapapahawa ka kanila ug 

 magalaglag ka kanila sa madali, sumala sa gisulti ni Jehova kanimo. 

 (Deuteronomio 9: 3) 

 

 Nagapahunong siya sa mga gubat hangtud sa kinatumyan sa yuta; gibali niya 

 ang pana, ug gibunggo ang bangkaw; gisunog niya ang carro sa kalayo. 

 (Salmo 46: 9) 

 

 Moanhi ang atong Dios, ug dili magpakahilum: ang kalayo magaut-ut sa iyang 

 atubangan, ug kini kusog kaayo sa palibot kaniya. (Salmo 50: 3) 

 

Ang kaaway adunay nagaut-ut nga kalayo aron sa paglaglag sa tanan nga maayo ug putli sa 

inyong kinabuhi (tan-awa ang "Alang sa Dugang Pagtuon "nga seksyon niini nga leksyon.) 

Sama nga kamo makig-away sa kalayo" pinaagi sa kalayo sa natural nga kalibutan pinaagi 

sa pagpahimutang sa "kalayo sa likuran," kamo usab makig-away sa kalayo sa kaaway uban 

sa espirituhanon nga kalayo sa Dios: 

 

 Ug kadtong nanagpuyo sa mga ciudad sa Israel mangadto, ug isugnod sa kalayo 

 ug sunogon ang mga hinagiban, lakip na ang mga taming ug ang mga kalasag, 

 ang mga pana ug ang mga udyong, ug ang mga soob, ug ang mga bangkaw, ug 

 sila igasugnod sa kalayo sulod sa pito ka tuig: 

 

 Sa pagkaagi nga sila dili na mangahoy gikan sa kapatagan, ni mamutol pa sila 

 bisan unsa gikan sa kalasangan... kay ang ilang mga hinagiban igasugnod sa  

 kalayo; ug ilang pagatulisan kadtong nanagpanulis kanila ug pagakawatan 

 kadtong mga nanagpangawat kanila, nagaingon ang Ginoong Jehova. 

 (Ezequiel 39: 9-10) 

 

Ang kalayo sa Dios makapalong sa kalayo sa kaaway: 

 

 Sila nanaglibot kanako sama sa mga putyokan; sila gipalong ingon sa kalayo sa 

 mga tunok; kay sa ngalan ni Jehova akong pagalaglagon sila. (Salmo 118: 12) 

 

 Ipahulog sa ibabaw nila ang mga nanagsiga nga baga. Ipasugba sila sa kalayo; 

 ngadto sa mga halalum nga mga gahong, aron sila dili na makagula.   

 (Salmo 140: 10) 
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 Kay ikaw magatapok ug mga baga sa kalayo ibabaw sa iyang ulo, ug si Jehova

 magabalus kanimo. (Proverbio 25:22) 

 

 Ang kalayo nagalakaw sa unahan niya, ug nagasunog sa iyang mga kabatok nga 

 nanaglibot. (Salmo 97: 3) 

 

 Ug misilaub ang kalayo diha sa ilang ginsakupan; ang siga misunog sa mga 

 dautan. (Salmo 106: 18) 

 

Sama sa gibuhat ni Apostol Pablo sa natural nga kalibutan, kita kinahanglan mosawilik sa 

espirituhanon nga pag-ataki sa kaaway ngadto sa kalayo sa Dios: 

 

 Ug iyang gisawilik ang mananap sa kalayo, ug wala siya mobati ug kadautan. 

 (Mga Buhat 28: 5) 

 

Kini nagsulti mahitungod sa lalaki ug babaye nga may pagtoo sa Mga Hebreohanon 11 nga 

sila "nakapalong sa kapintasan sa kalayo ... "(Mga Hebreohanon 11:34). 

 

UNSAON PAGSINATI SA KALAYO SA DIOS 

 

Ania kung unsaon ninyo nga masinati ug sa kanunay mapadayon ang kalayo sa Dios sa 

inyong kinabuhi: 

 

MATAWO PAG-USAB: 

 

Tungod kay ang kalayo sa Dios usa ka espirituhanong kalayo, kamo mosinati niini uban sa 

inyong espirituhanong pagkatawo. Kini nagkahulogan nga kinahanglan kamo una nga mata 

wo pag-usab pinaagi sa paghinulsol sa inyong mga sala ug sa pagdawat kang Jesu-Kristo nga 

inyong personal nga Manluluwas. 

 

DAWATA ANG BAUTISMO SA ESPIRITU SANTO: 

 

Kamo nakakat-on nga ang kalayo sa Dios adunay kalabutan sa kasinatian sa Pentecostal nga 

bautismo sa Espiritu Santo. Ang Harvestime International Network adunay kurso nga nag- 

ulohang "Ministeryo Sa Balaang Espiritu" nga mogiya kaninyo sa pagsinati niining bautismo 

sa Espiritu Santo. 

 

TUGOTI ANG KALAYO NGA MOPINO SA INYONG KINABUHI: 

 

Ingon nga ang natural nga kalayo mosunog sa mga kahugawan sa bulawan ug salapi, ang kala 

yo sa Dios mosunog sa mga hugaw sa inyong espirituhanong kinabuhi. Aron padayon nga ma 

kasinati sa kalayo sa gahum sa Dios, kamo motugot sa kalayo sa Dios sa paghimo sa iyang 

pagpanghinlo nga buhat. Sa diha nga kamo mosukol sa kalayo nga nagsunog niining mga 

hugawa, kini sama sa pagbubo ug tubig sa natural nga kalayo. Ang siga mapalong. 

 

MOPADILAAB SA LAING MGA KALAYO 

 

Sa natural nga kalibutan, ang kalayo magtubo sa gidak-on ug kusog samtang kini nagpadilaab  
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sa ubang mga kalayo sa palibot niini. Ang sama tinuod usab sa espirituhanong kalibutan. Kon 

kamo gusto nga magpadayon sa pagsinati sa kalayo sa Dios, kamo kinahanglan aktibo sa pag 

padilaab sa uban sa inyong palibot. Kamo mohimo niini pinaagi sa pagtuman sa Dakong Su 

go ug mopakigbahin sa Ebanghelyo ngadto sa uban. Ang kalayo nagdani sa mga tawo, nga 

dayag gikan sa kadaghanan nga kanunay nagtigom kon adunay butang nga nasunog. Tugoti 

nga ang kalayo sa Dios nga anaa sa sulod ninyo nga makadilaab ug makapadani sa espiritu 

hanong mga siga sa uban. 

 

PADAYON SA PAGSUGNOD SA KALAYO: 

 

Sa natural nga kalibutan ang kalagmitan sa kalayo mapalong kon dili kini kanunay nga sug 

noran. Ang ingon usab tinuod diha sa espirituhanong kalibutan. Kamo kinahanglan nga mo 

sugnod kanunay sa inyong espirituhanong kalayo pinaagi sa pag-ampo ug pagtuon sa Pulong 

sa Dios. Ang nagakaawup nga kalayo nga hapit na mapalong mapadilaab pag-usab ngadto sa 

hayag nga kalayo. 

 

ANG KALAYO, ANG HIMAYA, UG ANG PAGSIMBA 

 

Ang kalayo sa Dios nalangkit sa himaya sa Dios: 

 

 Kay ako, nagaingon si Jehova, mahimo alang kaniya nga usa ka kuta nga kalayo 

 sa palibot, ug mahimong himaya sa taliwala niya. (Zacarias 2: 5) 

 

 Ug ang panagway sa himaya ni Jehova ingon sa usa ka kalayo nga nagaut-ut sa 

 kinatumyan sa bukid sa mga mata sa mga anak sa Israel.  

 (Exodo 24:17 ... Tan-awa usab Deuteronomio 5:24) 

 

 ... Ubos sa iyang himaya siya mopadilaab sama sa siga sa kalayo. (Isaias 10:16) 

 

 ... Kay sa tanan, ang himaya mahimong usa ka panalipod. (Isaias 4: 5) 

 

 Busa himayaa ninyo si Jehova diha sa kalayo, ug sa ngalan ni Jehova, ang Dios 

 sa Israel sa mga pulo sa dagat. (Isaias 24:15) 

 

Ang kalayo ug himaya sa Dios may kalabutan usab sa pagsimba. Timan-i nga ang kalayo, 

himaya, ug pagsimba nahitabo niana nga han-ay: 

 

 Ug sa diha nga gitapos na si Salomon ang pag-ampo, ang kalayo miabot gikan 

 sa langit ug sa mga halad-nga-sinunog ug sa mga halad, ug ang himaya ni Jeho 

 va nakapuno sa balay.  

 

 Ug ang mga sacerdote wala makasulod sa balay ni Jehova, tungod kay ang hima 

 ya ni Jehova nakapuno sa balay ni Jehova. 
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 Ug ang tanang mga anak sa Israel nanagpanan-aw sa pag-abot sa kalayo, ug ang 

 himaya ni Jehova diha sa ibabaw sa balay, ug sila mingduko sa ilang kaugali 

 ngon uban sa ilang mga nawong paingon sa yuta ibabaw sa binaldosahang salog,  

 ug nanagsimba ug nanagpasalamat kang Jehova, sa pag-ingon: Kay Siya maayo; 

 kay ang iyang mahigugmaong kalolot nagalungtad sa walay katapusan.  

 (II Cronicas 7: 1-3) 

 

Kita dili mapalihok alang sa buhat sa ministeryo pinaagi sa pagka-emosyonal. Kini kinahang 

lan pinaagi sa tinuod nga kalayo sa buhi nga Dios. Kita dili mapalihok pinaagi sa himaya sa 

kaugalingon, sa tawo, o niining kalibutana. Kita kinahanglan mapalihok pinaagi sa himaya sa 

Dios. Kita dili makasimba diha sa bugnaw nga pormalidad. Ang atong pagsimba kinahanglan 

gayud gitugahan sa kalayo ug himaya sa Dios. 

 

 

Ang kalayo, himaya, ug pagsimba ... Niana nga han-ay. 

 

Sa sunod nga leksyon inyong sugdan ang inyong pagtuon sa "himaya." 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Hisguti ang espirituhanong mga susama sa kaayohan sa natural nga kalayo. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Ihulagway ang "kalayo sa Dios." 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

4. Itingob ang gitudlo sa Biblia mahitungod sa kalayo sa Pentecostes. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

5. Ilha ang mga katuyoan sa kalayo sa Dios. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

6. Ipatin-aw unsaon sa pagsinati ug pagpadayon sa kalayo sa Dios sa inyong kinabuhi. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

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

1. Kamo kinahanglan nga magbantay nga dili malibog sa kalayo sa Dios ug sa kaaway. 

Pananglitan, ang mga sulugoon ni Job midagan ug misulti kaniya: 

 

 Ang kalayo sa Dios nahulog gikan sa langit ug nasunog ang mga carnero ug 

 mga sulugoon. (Job 1:16) 

 

 Kung inyong tun-an ang Job kapitulo 1 ug 2, inyong madiskobre nga kini nga kalayo 

 dili gikan sa Dios. Ania ang pipila ka mga kinaiya sa kalayo sa kaaway: 

 

KINI MAKALAGLAG NGA KALAYO: 

 

 Ug kasagaran kini (ang dautang espiritu) magtukmod kaniya ngadto sa kalayo, 

 ug sa tubig, aron sa paglaglag kaniya; apan kong ikaw makahimo bisan unsa, 

 kaloy-i kami ug tabangi kami. (Marcos 9:22) 

 

KINI GISUGNNORAN SA KAIBOG: 

 

 Makadala ba ang usa ka tawo ug kalayo sa iyang sabakan, ug ang iyang mga 

 sapot dili ba masunog? (Proverbio 6:27) 

 

KINI KALAYO SA KALISDANAN: 

 

Basaha ang istorya sa tulo ka mga Hebreohanon nga mga magtotoo sa Daniel 3. Ang mga 

Kristohanon sagad nga gibutang sa kalayo sa kalisdanan sa mga kaaway sa Dios. 

 

KINI DAUTAN: 

 

 Kay ang kadautan nagadilaab ingon sa kalayo; kini nagalamoy sa mga sampinit 

 ug mga tunok; ug nagapasiga sa mga sagbot sa kalasangan, ug sa iyang mabunga 

 hon nga baul, silang duruha ang kalag ug ang lawas: ug maingon sa usa ka mag 

 dadala sa bandila nga naugdaw. (Isaias 9:18) 

 

KINI MAKAAPEKTO SA INYONG BULUHATON: 

 

Ang kaaway buot mogun-ob sa inyong buhat alang sa Dios pinaagi sa iyang kalayo. Kung 

kamo dili mahibalo niini nga hulga, kamo mahisama kang Joab nga nangutana "kinsa ang 

nagsunog sa akong uma?" (II Samuel 14:31) 

 

KINI NAGPUNTING SA INYONG PAMILYA: 

 

Si David nakakaplag nga gilaglag sa kaaway ang Ziklag pinaagi sa kalayo ug gibihag ang 

iyang pamilya ug kadtong iya sa iyang mga tawo (I Samuel 30: 1). Si Satanas sa gihapon nag 

punting sa panimalay ug pamilya: 
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 Ug iyang gisunog ang balay ni Jehova, ug ang balay sa hari; ug ang tanan nga 

 mga balay sa Jerusalem, ug bisan ang tagsatagsa ka dagko nga balay, gisunog  

 niya sa kalayo. (II Mga Hari 25: 9) (Tan-awa usab ang Jeremias 15:13) 

 

KINI NAGPUNTING SA INYONG ESPIRITUHANON NGA MGA SALIPDANAN: 

 

Ang kaaway nagsunog sa mga salipdanan sa Israel: II Mga Hari 8:12. 

 

KINI NAGSUNOG NIANANG MATAHUM: 

 

Ang kaaway nagsunog sa tanang mga palasyo sa Jerusalem: II Mga Cronicas 36:19. 

 

KINI NAGLAGLAG SA INYONG ESPIRITUHANON NGA MGA PANALIPOD: 

 

Ang kaaway nagsunog sa mga ganghaan sa Jerusalem nga nagsimbolo sa inyong espiritu 

hanong mga ganghaan sa panalipod: Nehemias 1: 3; 2: 13, 17. 

 

KINI NAKAAPEKTO SA INYONG MGA PANALAPI: 

 

Kini ginaingon sa kalayo sa kaaway nga... 

 

 Kay mao kanay kalayo nga nagasunog hangtud sa pagkalaglag, ug arang maka  

 ibot sa tibook nakong abot.  (Job 31:12) 

 

ANG IYANG INSTRUMENTO MAO ANG INYONG KAUGALINGONG DILA: 

 

 Tungod sa kakulang sa kahoy nga isugnod ang kalayo mapalong; ug diin walay 

 witwitan, ang pagpakig-away mohunong. (Proverbio 26:20) 

 

 Ingon man usab ang dila usa ka bahin nga diyutay sa lawas, ug nagapangandak 

 sa dagko nga mga butang. Ania karon, daw unsa ka dako nga kalasangan ang 

 ginadaigan sa usa ka diyutay nga kalayo. 

 

 Ug ang dila usa ka kalayo, usa ka kalibutan sa kadautan; ingon man ang dila  

 sa atong taliwala sa mga bahin sa atong lawas, nga nagahugaw sa tibook nga  

 lawas, ug nagaduslit ug kalayo sa tibook nga kinaiya nga daan ug ginaduslitan 

 gikan sa Impiyerno. (Santiago 3:5-6) 

 

 Ang tawo nga walay kapuslanan nagalalang ug dautang buhat; ug diha sa iyang 

 mga ngabil adunay makasunog nga kalayo. (Proverbio 16:27) 

 

KINI IHALAS NGA KALAYO: 

 

Ang pipila ka mga tawo nag-ingon mahitungod sa espirituhanon nga mga butang, "Gusto ko 

nga adunay ihalas nga kalayo kay sa walay kalayo." Apan kini dili maayo. Ang kalayo nga 

dili makontrolar makuyaw sa parehong natural ug espirituhanon nga mga kalibutan: 
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 Ug ang mga anak nga lalaki ni Aaron, si Nadab ug si Abiu, ang tagsatagsa kani 

 la mikuha sa iyang incensario: ug gibutangan nila ug kalayo kini, ug gibutangan 

 nila ug incienso sa ibabaw niini, ug nanaghalad sila sa atubangan ni Jehova sa 

 lain nga kalayo, nga wala niya isugo kanila. 

 

 Ug may migula nga kalayo gikan sa atubangan ni Jehova ug milamoy kanila, ug 

 sila nangamatay sa atubangan ni Jehova. 

 

 Unya miingon si Moises kang Aaron: Kini mao ang gisulti ni Jehova, nga naga 

 ingon: Ako pagabalaanon diha kanila nga moduol kanako, ug sa atubangan  

 sa tibook nga katawhan ako pagahimayaon. Ug si Aaron mihilum.  

 (Levitico 10: 1-3) 

 

 Ug si Nadab ug si Abiu nangamatay sa atubangan ni Jehova, sa paghalad nila ug 

 kalayo nga lain sa atubangan ni Jehova... (Numeros 3: 4) 

 

 Ilang gisunog sa kalayo ang imong balaang puloy-anan, sila nagpasipala pinaagi 

 sa pagpukan sa puloy-anan sa imong ngalan sa yuta. (Salmo 74: 7) 

 

 Inyong nakita gikan niining mubo nga pagtuon nga ang kalayo sa kaaway gamhanan 

 kaayo. Apan ayaw kahadlok sa kalayo sa kaaway tungod kay ang Dios nagsaad: 

 

 Oo, ang suga sa mga dautan pagapalungon, ug ang aligato sa iyang kalayo dili 

 modan-ag. (Job 18: 5) 

 

 ... Kami minglabang pinaagi sa kalayo ug pinaagi sa tubig; apan ikaw nagdala 

 kanamo ngadto sa usa ka adunahan nga dapit. (Salmo 66:12) 

 

 Sa diha nga ikaw magaubog sa mga tubig, ako magauban kanimo; ug pinaagi sa 

 mga kasapaan, dili sila magaapaw kanimo; sa diha nga ikaw magalakaw latas sa 

 kalayo, ikaw dili masunog; ni ang kalayo mosilaub diha kanimo. (Isaias 43: 2) 

 

2. Ang kalayo sa Dios usab usa ka kalayo sa paghukom. Pagtuon sa mosunod nga mga 

pakisayran: 

 

 Genesis 19:24; 22: 6; Exodo 9: 23-24; Levitico 10: 2; 20:14; 21: 9; Numeros 11: 1-3; 

 26:10; Lamentaciones 2: 3-4; 4:11; Deuteronomio 32:22; Josue 6:24; 7:15, 25; 8:  8, 

 19; Salmo 11: 6; 78:21; 89:46; Isaias 30:27; 42:25; Ezequiel 15; Jeremias 15:14; 34: 

 2; Pinadayag 4: 5; 8: 5, 7-8; 9: 17-18; Mateo 18: 8-9; 25:41; Lucas 17:29; Pinadayag 

 20: 9-10,14-15; 21: 8. 

 

 Ang kalayo sa Dios sa paghukom mao ang: 

 

 -Nagapanimalos: II Tesalonica 1: 8 

 -Nagapakiglalis: Amos 7: 4 

 -Nagaut-ut: Isaias 29: 6; 30:30; Jeremias 17:27; Ezequiel 23:25; Amos 1:14; Nahum 

  3:15; Zacarias 9: 4; 11: 1. 

 -Nagalamoy: Ezequiel 22:31 
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 -Abughoan: Salmo 79: 5; Awit ni Solomon 8: 6; Ezequiel 36: 5; 38:19; Sofonias 1:18; 

  3: 8 

 -Kasuko: Isaias 65: 5 

 -Maligutguton: Ezequiel 21:31; 38:19; Salmo 21: 9 

 -Nagatunaw: Ezequiel 22:20 

 -Nagasaway: Isaias 66:15 

 -Dili mapalong: Jeremias 4: 4; 17:27 

 -Masuk-anon: Nahum 1: 6 

 -Walay katapusan: Jude 1: 7 

 

 Ang kalayo sa paghukom sa Dios igabubo sa katapusan sa panahon sumala sa atong 

 nasayran karon: 

 

 -Ang langit ug yuta pagahukman ug pagalaglagon pinaagi sa kalayo sa Dios: II Pedro 

  3: 7-12 

 

 -Ang impyerno maoy dapit nga adunay mahangturong paghukom ug kalayo, Marcos 

  9: 44-48 

 

 -Ang kaulahiang katapusan ni Satanas mao ang kalayo: Pinadayag 20:10 

 

 -Ang kaulahiang katapusan sa kamatayon ug impyerno mao ang kalayo: Pinadayag 

  20:14 

 

 -Bisan kinsa nga wala diha sa basahon sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga   

  kalayo: Pinadayag 20:15 ug 21: 8 

 

 Ania ang uban pang mga kamatuoran mahitungod sa kalayo sa paghukom sa Dios: 

 

 -Kamo dili makatago gikan sa kalayo sa paghukom. Walay kapanalipdan: Nahum 

  3:13 

 

 -Dili kamo makaluwas sa inyong kaugalingon: 

 

 Ania karon, sila mahisama sa mga tuod sa balili; ang kalayo magasunog kanila; 

 sila dili moluwas sa ilang mga kaugalingon gikan sa gahum sa siga...  

 (Isaias 44:16) 

 

 -Kamo makalikay niini: Pinaagi sa paghinulsol kamo malalin ingon nga usa ka   

  "agipo" gikan sa kalayo: Zacarias 3: 2. 

 

 -Kamo makapugong sa kalayo sa paghukom: 

 

 Pangitaa si Jehova, ug kamo mabuhi, aron siya dili mosilaub ingon sa kalayo sa 

 balay ni Jose, ug lamyon kini, ug walay makapalong niini... (Amos 5: 6) 

 

 -Kamo gisugo sa pagluwas sa uban gikan sa kalayo sa paghukom sa Dios: 
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 Ug ang uban maluwas uban sa kahadlok, sa pag-agaw kanila gikan sa kalayo, 

 nga nagadumot bisan sa bisti nga nabulingan sa unod. (Judas 1:23) 

 

3. Pagtuon sa tulo ka mga kalayo ni Apostol Pedro: 

 

 -Juan 18:18: Sa palibot sa kalayo sa kaaway; nagpainit ug naghunahuna sa pagkadili 

  masulundon. 

 

 -Juan 21: 9: Ang kalayo sa pasalig: Si Jesus nagtawag kaniya sa pagpakaon sa iyang 

  mga carnero ug sa kamatayon ingon nga usa ka martir. 

 

 -Buhat 2: 3: Ang kalayo sa Balaang Espiritu. 

 

4. Kung kamo wala makasinati sa Bautismo sa Balaang Espiritu, kamo kinahanglan 

makaangkon sa kurso sa Harvestime International Institute nga nag-ulohang "Ang 

Ministeryo Sa Balaang Espiritu." Kini nga kurso nagpatin-aw unsaon nga mapuno sa 

"Pentecostal nga kalayo." 
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KAPITULO 4 
 

ANG HIMAYA SA DIOS 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pagpatin-aw sa "himaya." 

 Pag-ila sa tinubdan sa himaya. 

 Pagtingob sa mga kinaiya sa himaya sa Dios. 

 Paghisgot diin ang Dios nagpadayag sa iyang himaya. 

 Pagdawat sa "himaya" ingon nga usa ka gasa gikan sa Dios. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Tindog, sidlak; kay ang imong kahayag miabot na; ug ang himaya ni Jehova 

 misubang sa ibabaw kanimo. 

 

 Kay ania karon, ang kangitngit motabon sa yuta, ug ang mabaga nga kangitngit 

 motabon sa mga katawhan; apan si Jehova mosidlak sa ibabaw nimo, ug ang 

 iyang himaya makita sa ibabaw nimo. (Isaias 60: 1-2) 

 

PASIUNA 

 

Sa sinugdanan niining serye sa mga pagtulon-an, among gipasabot nga ang kalayo sa Dios, 

ang iyang himaya, ug ang tinuod nga pagsimba maoy mga espirituhanong pwersa nga nagpa 

lihok ug nagsangkap sa katawhan sa Dios alang sa pagbuhat (II Mga Cronicas 7: 1-3). Sa 

miaging kapitulo kamo nagtuon sa kalayo sa Dios ug ang kaimportante niini sa pagpalihok 

kaninyo alang sa buluhaton sa ministeryo pinaagi sa pagpasundayag sa presensya, gahum, ug 

pag-uyon sa Dios, nga nagapalihok sa inyong ministeryo, nagahinlo, nagadalisay, nagalain, 

nagasulay, ug nagahatag ug giya. Kamo usab nakakat-on bahin sa iyang bili isip usa ka espiri 

tuhanong hinagiban nga gamiton batok sa inyong kaaway, si Satanas. 

 

Kini nga kapitulo mao ang una sa upat ka leksyon mahitungod sa himaya sa Dios. Kini nga 

leksyon nagpaila sa sukaranang mga kamatuoran mahitungod sa iyang himaya. Sa Kapitulo 5 

kamo magtuon sa "Mga Katuyoan sa Himaya sa Dios" ug sa Kapitulo 6 kamo makakat-on 

"Unsaon Paghimaya ang Dios." Sa Mga Kapitulo 7 ug 8 kamo makakat-on kung unsaon sa 

himaya sa Dios sa pagpahiuli kung kini nawala na. 

 

Kamo tingali nahigawad ug nawad-an sa paglaum ug mibati sa kabugnaw ug walay kinabuhi 

sa espirituwal. Apan ang Pulong sa Ginoo alang kaninyo mao ang... 
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 Tindog gikan sa kahigawad ug paghapa diin ang mga sirkumstansya nagbu 

 tang kanimo; bangon ngadto sa bag-ong kinabuhi. Sidlak, pagdan-ag uban sa 

 himaya ni Jehova; kay ang imong kahayag miabot na, ug ang himaya ni Jehova 

 anaa sa ibabaw kanimo. (Isaias 60: 1-2, Ang Amplified Version) 

 

Kini nga mga bersikulo kabahin sa panagna mahitungod sa Israel, ang nasud nga maoy usa  

ka tipo sa Simbahan. Kamo kabahin sa Simbahan, ug busa kining bersikuloha nagapakita nga 

ang himaya sa Dios anaa sa ibabaw kanimo (usa) ingon man usab ninyo (daghan... ang Sim 

bahan). Ang Ginoo usab misaad: 

 

 Ug ang himaya ni Jehova igapadayag, ang tanan nga unod sa tingob makakita 

 niini; kay ang baba ni Jehova nagsulti niini. (Isaias 40: 5) 

 

Kini nga bersikulo nagpakita nga "ang tanang unod" makakita sa himaya sa Ginoo. Ang 

"unod" halos sama sa pagkawala sa kwalipikasyon nga nalangkit sa himaya sa Dios, apan 

kini ang saad sa Dios! Kung kamo motan-aw sa himaya ug kini igapadayag diha kaninyo, nan 

kamo makasabot kon unsa kini, ang iyang katuyoan, ug kung unsaon sa paghimaya ang Dios. 

 

ANG KATIN-AWAN SA HIMAYA 

 

Ang "Himaya" maoy usa sa labing dato nga mga pulong sa Iningles nga pinulongan. Walay 

bisan usa ka pulong nga mahimong magsilbing usa ka maayo nga kaamgid, apan ania ang 

pipila ka mga pulong nga naghulagway sa "himaya": 

 

 Kadungganan, pagdayeg, kahalangdon, kahayag, gahum, kahimayaan, katakus,  

 pagkasama, katahum, kabantog, ranggo. 

 

Sa diha nga ang pulong nga "himaya" gigamit sa Dios kini usa ka pagpadayag sa iyang 

balaan nga diwa. Ang himaya sa Dios mao ang iyang gipakita nga kahamili, katahum, 

kahalangdon, kagahum, ug kahingpit sa iyang kinatibuk-ang pagkatawo. Ug hinumdomi ... 

kining kahibulongang himaya maoy anaa sa ibabaw kaninyo. 

 

ANG TINUBDAN SA HIMAYA 

 

Ang Dios mao ang tinubdan sa himaya nga atong gisulti. Siya gitawag nga "ang himaya sa 

Dios " (Mga Buhat 7: 2). Ang Dios mao ang naghatag ug himaya sa mga tawo. Si propeta 

Daniel miingon sa Hari... 

 

 Kay ang Ginoo naghatag kanimo sa gingharian, gahum, ug kusog ug himaya. 

 (Daniel 2:37) 

 

MGA KINAIYA SA HIMAYA SA DIOS 

 

Ania ang pipila ka mahinungdanong kamatuoran mahitungod sa himaya sa Dios: 

 

KINI WALAY KATAPUSAN: 

 

 Ang himaya ni Jehova magalungtad sa walay katapusan ... (Mga Salmo 104: 31) 
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 Karon alang sa Hari nga walay katapusan, dili mamatay, dili makita, ang 

 bugtong maalamon nga Dios, kaniya ang kadungganan ug himaya hangtud  

 sa kahangturan. Amen. (I Timoteo 1:17) 

 

 Kaniya ang himaya ug gahum hangtud sa kahangturan. (I Pedro 5:11) 

 

(Tan-awa usab ang II Timoteo 2:10; I Pedro 5:10; Mga Taga Galacia 1: 5; ug Mga Hebreo 

hanon 13:21) 

 

KINI MAY KALABUTAN SA IYANG PAGKAHALANGDON UYAMOT: 

 

Ako mosulti sa imong mahimayaong kadungganan ug sa imong kahibulongan nga mga buhat. 

(Salmo 145: 5) 

 

"Ang himaya sa iyang pagkahalangdon" gihisgutan sa Isaias 2: 10, 19, ug 21. 

 

KINI MAY KALABUTAN SA IYANG TINGOG: 

 

 Ug himoon ni Jehova nga ang iyang mahimayaon nga tingog madungog...  

 (Isaias 30:30) 

 

KINI MAY KALABUTAN SA IYANG MGA MATA: 

 

Si Isaias naghisgot sa "mga mata sa iyang himaya" (Isaias 3: 8). 

 

KINI TALAGSAON: 

 

Ang himaya sa Dios dili igahatag ngadto sa lain: 

 

 Ako mao ang Ginoo; kana ang akong ngalan; ug ang akong himaya dili nako iga 

 hatag sa uban, ni ang akong pagdayeg sa linilok nga mga larawan. (Isaias 42: 8) 

 

 ... Dili ko ihatag ang akong himaya ngadto sa lain. (Isaias 48:11) 

 

KINI MAY KALABUTAN SA IYANG PAGKABALAAN: 

 

 Kinsa man ang sama kanimo, Oh Jehova, sa taliwala sa mga dios? Kinsa ang 

 sama kanimo, mahimayaon sa pagkabalaan, kahadlokan sa mga pagdayeg, 

 magbubuhat sa mga katingalahan? (Exodo 15:11) 

 

 Ang mga kalangitan nanagmantala sa iyang pagkamatarung, ug ang tanang mga 

 katawhan nakakita sa iyang himaya. (Mga Salmo 97: 6) 

 

KINI MAY KALABUTAN SA IYANG NGALAN: 

 

 Amahan, himayaa ang imong ngalan. Unya dihay tingog gikan sa Langit nga 

 nag-ingon, Ako nang gihimaya kini ug pagahimayaon kini pag-usab.  

 (Juan 12:28) 
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 Kita gipahimangnoan nga "Pagakahadlokan kining mahimayaon ug makalilisang, 

 nga ngalan, si Jehova nga imong Dios.” (Deuteronomio 28:58) 

 

KINI LABAW PA SA MGA LANGIT: 

 

 Oh Jehova nga Ginoo namo, pagkadako sa imong ngalan sa tibook nga yuta: 

 nga gibutang mo ang imong himaya ibabaw sa mga langit. (Salmo 8: 1) 

 

 Si Jehova labing labaw sa tanang mga nasud, ug ang iyang himaya ibabaw sa 

 kalangitan. (Salmo 113: 4) 

 

KINI LABAW PA SA YUTA: 

 

 Pagabayawon ka, Oh Dios, ibabaw sa kalangitan; ug ang imong himaya ibabaw 

 sa tibook nga yuta. (Mga Salmo 108: 5 ug 57: 5) 

 

KINI MAY KALABUTAN SA IYANG GINGHARIAN: 

 

Ang Gingharian sa Dios mahimayaon: 

 

 Sila managsulti mahitungod sa himaya sa imong gingharian, ug managhisgot 

 mahitungod sa imong gahum; (Salmo 145: 11) 

 

Ang bersikulo 12 nagsulti usab sa mahimayaong kahalangdon sa iyang Gingharian (tan-awa 

usab ang Daniel 7:14). 

 

KINI MAY KALABUTAN SA IYANG TRONO: 

 

Ang trono sa Dios gitawag nga "trono sa himaya" (I Samuel 2: 8; Jeremias 14:21; 17:12). 

 

KINI MAY KALABUTAN SA IYANG BULUHATON: 

 

Ang Biblia nagpahayag nga ang buhat sa Dios dungganon ug mahimayaon (Salmo 111: 3). 

 

KINI MAY KALABUTAN SA IYANG GAHUM: 

 

Ang Pulong naghisgot sa himaya sa iyang gahum (II Tesalonica 1: 9). 

 

KINI DAKO: 

 

 Oo, manag-awit sila sa mga dalan ni Jehova; kay dako ang himaya ni Jehova. 

 (Salmo 138: 5) 

 

Kini nga mga tudling nagpaila nga ang Dios gitiman-an sa himaya, gilarawan sa himaya, ug 

gilibutan sa himaya. Ang himaya maoy ilhanan sa iyang kinaiyahan. Ang pagkaila sa Dios sa 

tukma mao ang pagkaila kaniya diha sa iyang himaya. 
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DIIN GIPAGAYAG SA DIOS ANG IYANG HIMAYA 

 

Dugang pa sa pagpatin-aw sa pangunang mga kamatuoran mahitungod sa himaya sa Dios, 

ang Biblia nagpaila kung asa gipadayag sa Dios ang iyang himaya: 

 

DIHA SA PAGLALANG: 

 

Ang unang paagi nga gipadayag sa Dios ang iyang himaya sa tawo anaa sa paglalang sa mga 

langit ug yuta: 

 

 Ang mga langit nagpahayag sa himaya sa Dios; ug ang hawan nagapahayag sa 

 buhat sa iyang mga kamot. (Salmo 19: 1) 

 

Si Job naghatag ug ubay-ubay nga mga kapitulo nga naghisgot kung giunsa pagpadayag sa 

Dios ang iyang kaugalingon sa paglalang (tan-awa ang Job 38-41). Bisan sa pangunang mga 

butang sama sa dalugdog ug sa tubig, ang himaya sa Dios gipadayag (Mga Salmo 29: 3). 

 

Si Satanas nakig-away sa kamatuoran sa langitnong mga paglalang sa hilabihan gayud sa 

mga bakak sama sa teyorya sa ebolusyon tungod kay siya nasayud nga ang Dios gipadayag 

diha sa paglalang: 

 

 Kay ang iyang dili makita nga mga butang sukad sa pagtukod sa kalibutan 

 makita sa dakong katin-aw, nga masabot pinaagi sa mga butang nga binuhat, 

 bisan pa ang iyang walay kinutubang gahum ug pagka-Dios, aron sila wala nay 

 ikabalibad. (Roma 1:20) 

 

SA LANGIT UG YUTA: 

 

Ang himaya sa Dios gipakita sa langit ug sa yuta, samtang ang mga magtotoo nagpadayag 

kaniya pinaagi sa pagdayeg, pagsimba, ug pagpaambit sa Ebanghelyo ngadto sa uban: 

 

 Igatuboy ka, Oh Dios, ibabaw sa mga langit; ibutang ang imong himaya sa

 ibabaw sa tibook nga yuta. (Salmo 57:11) 

 

 Ug dalayegon ang iyang mahimayaong ngalan hangtud sa kahangturan; ug paga 

 pun-on ang tibook yuta sa iyang himaya. Amen, ug Amen. (Salmo 72:19) 

 

 ... Ang iyang himaya milukop sa kalangitan, ug ang yuta napuno sa iyang 

 pagdayeg. (Habacuc 3: 3) 

 

 Kay ang kalibutan mapuno sa kahibalo sa himaya sa Ginoo, ingon nga ang 

 katubigan nagatabon sa dagat. (Habacuc 2:14) 

 

 ... Sa atubangan sa tanang katawhan ako mahimaya ... (Levitico 10: 3) 

 

 Apan ingon nga ako buhi, ang tibook yuta mapuno sa himaya ni Jehova. 

 (Numeros 14:21) 
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 Ipahayag ang iyang himaya sa taliwala sa mga katawhan, ug ang iyang katinga 

 lahang mga buhat sa taliwala sa tanang mga nasud.  

 (I Mga Cronicas 16:24) 

 

 Ug ang usa misinggit sa usa, ug miingon: Balaan, balaan, balaan, si Jehova sa 

 mga panon; ang tibook nga yuta napuno sa iyang himaya. (Isaias 6: 3) 

 

 Sa pagkamatay ni Esteban, iyang nakita ang mga Langit nga naabli ug nakita 

 ang himaya sa Dios sa Langit ... (Mga Buhat 7:55) 

 

PINAAGI SA IYANG MGA BUHAT: 

 

Ang mga buhat sa Dios nagdan-ag sa iyang himaya: 

 

 Ang tanan mong mga buhat managpasalamat kanimo, Oh Jehova; ug ang imong 

 mga balaan managdayeg kanimo. 

 

 Sila managsulti mahitungod sa himaya sa imong gingharian, ug managhisgot 

 mahitungod sa imong gahum; 

 

 Aron nga ang imong mga buhat nga gamhanan igapadayag ngadto sa mga anak 

 sa mga tawo, ug ang himaya sa pagkahalangdon sa iyang Gingharian. 

 (Salmo 145: 10-12) 

 

DIHA KANG JESUS: 

 

Ang himaya sa Dios nagdan-ag diha kang Jesus, kinsa naghupot sa himaya sa Dios sa wala pa 

ang sinugdanan: 

 

 Ug karon, Amahan, himayaa ako uban gayud kanimo sa himaya nga akong 

 nabatonan uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. (Juan 17: 5) 

 

Ang Dios mao ang tinubdan sa iyang himaya. Si Jesus wala mangita sa iyang kaugalingong 

himaya. Siya naghimaya sa Dios (Juan 8:50). Si Jesus wala maghimaya sa iyang kaugalingon. 

Ang Dios mao ang naghimaya kaniya (Mga Hebreohanon 5:5). 

 

 ... Si Jesus miingon, karon ang Anak sa tawo pagahimayaon, ug ang Dios 

 pagahimayaon pinaagi kaniya.  

 

 Ug ang Dios magahimaya kaniya, ang Dios magahimaya usab kaniya diha sa 

 iyang kaugalingon, ug magahimaya siya gilayon kaniya. Juan 13: 31-32 

 (Tan-awa usab ang Juan 17: 1) 

 

 Kay gidawat niya gikan sa Dios nga Amahan ang kadungganan ug himaya, sa 

 diha nga miabot kaniya ang usa ka tingog gikan sa halangdon nga himaya, Kini 

 mao ang akong Anak nga hinigugma, nga kaniya may kalipay ako. 

 (II Pedro 1:17) 
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Kini mao ang gitudlo sa Kasulatan mahitungod sa himaya sa Dios ingon nga kini gipadayag 

diha kang Jesus: 

 

-Ang mga tinun-an nagsulti mahitungod kang Jesus, "among nakita ang iyang himaya":  

 Juan 1:14 

-Ang mga buhat ni Jesus nagpadayag sa iyang himaya: Juan 2:11 

-Siya gibanhaw gikan sa mga patay diha sa himaya, I Pedro 1:21; I Pedro 1:11 

-Siya gidawat ngadto sa himaya: I Timoteo 3:16 

-Siya moabot uban sa himaya: Mateo 16; 27; 24:30; 25:31; Marcos 8:38; 13:26; Lucas 9:26;  

 21:27; Tito 2:13 

-Siya milingkod sa trono sa himaya: Mateo 19:28; 25:31; Marcos 10:37 

-Siya purongpurongan uban sa himaya: Mga Hebreohanon 2: 9 

-Siya gitawag nga "Ginoo sa himaya": Santiago 2: 1 

-Ang himaya ipasidungog kaniya bisan ngadto sa Dios: II Pedro 3:18 

-Pinaagi sa pag-antus, si Jesus midala kanato ngadto sa himaya: Mga Hebreohanon 2:10 

-Pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw, si Jesus misulod sa iyang katapusang mahima 

 yaong kahimtang: Juan 12:23; Lucas 24:26; Juan 7:39; 12:16 

-Ang Dios nagpadayag sa iyang mga saad ug himaya diha kang Jesus: II Corinto 1:20 

-Kita mohatag ug himaya sa Dios pinaagi kang Jesus: Efeso 3:21; Roma 16:27 

 

SA KALUWASAN: 

 

Ang himaya sa Dios gipadayag sa plano sa kaluwasan: 

 

 Ang iyang himaya dako sa imong kaluwasan ... (Salmo 21: 5) 

 

PIHO NGA MGA DAPIT: 

 

Ang Dios nagpadayag sa iyang himaya sa piho nga mga dapit. Sa nangaging mga panahon, 

gipadayag niya kini sa piho nga heyograpikanhong mga dapit. Siya nagpadayag sa iyang 

himaya diha sa Daang Tugon sa tabernaculo ug sa templo. Ang Dios nagpadayag sa iyang 

himaya sa Israel, ug karon iyang gipadayag kini diha sa Simbahan sa kinatibuk-an ug sa mga 

magtotoo sa indibiduwal: 

 

1. Heyograpikanhong mga dapit: 

 

Ang Dios ni Ezequiel moadto didto (ngadto sa kapatagan) ug iyang ipadayag ang iyang 

himaya, sama sa iyang gibuhat sa suba sa Chebar; 

 

 Unya ako mitindog, ug miadto sa kapatagan; ug ania karon, ang himaya ni  

 Jehova didto man ingon sa himaya nga akong nakita sa daplin sa suba sa 

 Chebar; ug ako miyaub. (Ezequiel 3:23) 

 

 Ug ania karon, ang himaya sa Dios sa Israel DIDTO man, sumala sa panagway 

 nga akong nakita sa kapatagan. (Ezequiel 8: 4) 

 

Si Moises gisultihan nga motindog sa ibabaw sa bato ug DIDTO ipahayag sa Dios ang iyang 

himaya (Exodo 33:22). 
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2. Sa Tabernaculo: 

 

Ang himaya sa Dios gipadayag sa tabernaculo sa Daang Testamento: 

 

 Ug didto (sa tabernaculo) ako makigtagbo sa mga anak sa Israel, ug ang balong- 

 balong pagabalaanon pinaagi sa akong himaya. (Exodo 29:43) 

 

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

 ni Jehova mipuno sa tabernaculo.  

 

 Ug si Moises wala makahimo sa pagsulod sa balong-balong nga pagatiguman, 

 kay ang panganod nagpabilin sa ibabaw niini, ug ang himaya sa Ginoo naka 

 puno sa tabernaculo. (Exodo 40: 34-35) 

 

 ... Ug ang himaya ni Jehova nagpakita diha sa balong-balong nga tigumanan 

  taliwala sa tanan nga mga anak sa Israel. (Numeros 14:10) 

 

3. Sa Templo: 

 

Ang Dios nagpadayag usab sa iyang himaya sa templo atol sa Daang Tugon nga mga 

panahon: 

 

 Ug giagaw ako sa Espiritu ug gidala ako ngadto sa sulod nga sawang; ug ania 

 karon, ang balay napuno sa himaya ni Jehova. (Ezequiel 43: 5) 

 

 Unya gidala ako niya sa alagianan sa ganghaan sa amihanan sa atubangan sa 

 balay, ug ako mitan-aw, ug, ania karon, ang himaya ni Jehova mipuno sa balay 

 ni Jehova: ug ako mihapa. (Ezequiel 44: 4) 

 

 Tungas kamo sa bukid, ug pagdalag kahoy, ug tukora ang balay; ug ako mahi 

 muot niana, ug ako pagahimayaon, miingon si Jehova. (Haggeo 1: 8) 

 

 ... Akong pun-on kining balaya sa himaya ... (Hageo 2: 7) 

 

 Sa pagkaagi nga ang mga sacerdote wala na makapadayon sa pag-alagad tungod 

 sa panganod; kay ang balay ni Jehova napuno sa himaya ni Jehova.  

 (I Mga Hari 8:11) 

 

 Ug sa nakahuman na si Salomon sa pag-ampo, ang kalayo miabot gikan sa langit 

 ug miut-ut sa halad-nga-sinunog ug sa mga halad, ug ang himaya ni Jehova na 

 kapuno sa balay. 

 

 Ug ang mga sacerdote dili makasulod sa balay ni Jehova, tungod kay ang himaya 

 ni Jehova nakapuno sa balay ni Jehova. 
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 Ug ang tanang mga anak sa Israel nanagpanan-aw sa pag-abot sa kalayo, ug  

 ang himaya ni Jehova diha sa ibabaw sa balay, ug sila mingduko sa ilang kauga 

  lingon uban sa ilang mga nawong sa yuta ibabaw sa binaldosahang salog, ug 

 nanagsimba ug nanagpasalamat kang Jehova, sa pag-ingon: Kay siya maayo; 

 kay ang iyang mahigugmaong kalolot kanunay sa gihapon ngadto sa walay 

 katapusan. (II Cronicas 7: 1-3) (Tan-awa usab ang Exodo 40: 34; 14: 4, 17; 

 16:10; Ezequiel 1:28; 8: 4; 10: 30-34; 11: 22-23; II Cronicas 5: 13-14; 7: 1-3) 

 

4. Diha sa Israel: 

 

Ang Israel gipili aron sila.... 

 

 ... Mahimo alang kanako nga usa ka katawhan, ug usa ka ngalan, ug usa ka pag 

 dayeg, ug usa ka himaya; apan sila wala managpatalinghug. (Jeremias 13:11) 

 

Kini gikaingon nga ang Dios mao ang "himaya sa imong katawhang Israel" (Lucas 2:32). 

Ang Dios miingon sa Israel... 

 

 ... Ikaw mao ang akong alagad, O Israel, diin ako pagahimayaon. (Isaias 49: 3) 

 

 ... Kay si Jehova naglukat kang Jacob, ug maghimaya sa iyang kaugalingon diha 

 sa Israel. (Isaias 44:23) 

 

Apan ang Israel napakyas sa pagpadayag sa himaya sa Dios nga gipadayag diha kanila sa 

kinatibuk-an niini: 

 

 Nagailis ba ang usa ka nasud sa iyang mga dios, nga dili man mga dios?  

 Apan ang akong katawhan nanag-ilis sa ilang himaya alang niadtong walay 

 kapuslanan.  (Jeremias 2:11) 

 

5. Sa Simbahan: 

 

Sa panahon sa Bag-ong Tugon, ang Dios nagsugod sa pagpadayag sa iyang himaya diha ug 

pinaagi sa bag-o nga grupo sa mga tawo nga nailhan nga Simbahan: 

 

 ... Kinsa ang mga Israelihanon; kang kinsa ang pagkainak-anak, ug ang himaya, 

 ug ang mga tugon, ug ang paghatag sa kasugoan, ug ang pag-alagad sa Dios, ug 

 ang mga saad. (Roma 9: 4) 

 

 Busa dili na kamo mga dumuloong ug mga umalagi, kondili mga tagilungsod 

 kamo uban sa mga balaan, ug sa panimalay sa Dios; 

 

 Ug sa mga tinukod kamo sa ibabaw sa patukoranan sa mga apostoles ug mga 

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

 

 Nga kaniya ang tagsatagsa nga tinukod gipahaum aron mabalay nga magatubo 

 sa pagkausa ka templo diha sa Ginoo. 
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 Diha kaniya, kamo usab ginatukod sa tingob sa pagkausa ka puloy-anan sa Dios 

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

 

Ang Dios nagtinguha sa mahimayaong Iglesia, usa nga puno sa iyang himaya: 

 

 Aron itugyan niya ngadto sa iyang kaugalingon usa ka mahimayaon nga iglesia, 

 nga walay buling, o kunot, o bisan unsang butanga nga sama niini; kondili nga 

 siya magmaputli ug walay ikasaway. (Efeso 5:27) 

 

6. Sa Indibiduwal Nga Mga Magtotoo: 

 

Ang Iglesia naglangkob sa indibiduwal nga mga magtotoo. Aron ang himaya sa Dios maipa 

dayag sa Iglesia sa kinatibuk-an, kini kinahanglan madayag sa tagsatagsa ka magtotoo: 

 

 Wala ba kamo masayud nga KAMO mao ang templo sa Dios ug nga ang 

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

 

 Unsa? Wala ba kamo masayud nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu 

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

 inyo sa inyong kaugalingon? 

 

 Kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaa ang Dios sa inyong lawas, ug 

 sa inyong espiritu nga mga iya sa Dios. (I Corinto 6: 19-20) 

 

Hunong sa makadiyot sa inyong pagtuon ug basaha ang Haggeo 2: 3-9. Kini anaa sa "ulahing 

balay" (ang atong mga lawas ingon nga mga templo) nga ang labing dako nga himaya sa 

Ginoo ipadayag: 

 

 Apan aduna kami niini nga bahandi sa mga sudlanan nga yuta, nga ang pagkaha 

 langdon sa gahum maiya sa Dios, ug dili kanato. (II Corinto 4: 7) 

 

Ang himaya (bahandi) anaa sa mga sudlanang kulonon; kung kini anaa sa mga sudlanan nga 

bulawan, ang mga tawo madani ngadto sa sudlanan inay sa sulod: 

 

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

 ka salamin sa himaya sa Ginoo, ginausab kita sa mao gihapon nga dagway gikan 

 sa himaya ngadto sa himaya ingon nga pinaagi sa Espiritu sa Ginoo. 

 (II Corinto 3:18) 

 

 Ug hinghibaloan nato nga ang tanan nga mga butang masigtabang alang sa 

 ikaayo niadtong mga nahigugma sa Dios, bisan kanila nga gitawag sumala sa 

 iyang  katuyoan. 

 

 Kay kadtong mga giila niya nga daan, aron mahisama sa dagway sa iyang Anak, 

 aron siya mahimong panganay sa daghang mga igsoon. 
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 Labut pa kadtong iyang gipili nga daan, kini sila gitawag usab niya, ug ang mga 

 gitawag usab niya, kini sila gipakamatarung usab niya, ug ang mga gipakamata 

 rung, kini sila gihimaya usab niya. (Roma 8: 28-30) 

 

ANG HIMAYA NI KRISTO 

 

Kamo nakakat-on na mahitungod sa himaya sa Dios nga gipadayag diha kang Kristo Jesus, 

apan KAMO wala masayud nga kamo mamahimong himaya ni Kristo usab: Tun-i ang mosu 

nod nga mga bersikulo: 

 

 ... Siya naghimaya kanimo. (Isaias 55: 5) 

 

 Ang tagsatagsa nga gitawag pinaagi sa akong ngalan; ug nga akong gikuha alang 

 sa akong himaya. Nga akong giumol; oo, nga akong gibuhat. (Isaias 43: 7) 

 

Kita maglakaw nga takus sa Dios nga "nagtawag kanato ngadto sa iyang gingharian ug 

himaya" (1 Taga Tesalonica 2:12). 

 

Kita mao ang mga mensahero sa iglesia ug ang himaya ni Kristo (II Corinto 8:23). Ang Dios 

nagpili na nga kita mahimong pagdayeg sa iyang himaya (Efeso 1:12). 

 

 Ikaw usab mahimong usa ka purongpurong sa himaya diha sa kamot ni Jehova, 

 ug usa ka harianong purongpurong sa kamot sa imong Dios. (Isaias 62: 3) 

 

 Ug aron ikapaila niya ang mga pagkadato sa iyang himaya sa ibabaw sa mga 

 sudlanan sa kalooy, nga iyang gitagana nga daan alang sa himaya. (Roma 9:23) 

 

 Si Kristo midawat kanato ngadto sa himaya sa Dios ... (Roma 15: 7) 

 

 Aron kamo magalakaw nga takus sa Dios, kinsa nagtawag kaninyo ngadto sa 

 iyang Gingharian ug himaya. (I Mga Taga Tesalonica 2:12) 

 

Kita "gitawag ngadto sa iyang walay katapusang himaya pinagi ni Kristo Jesus" (I Pedro 

5:10). 

 

 Sumala sa iyang diosnon nga gahum gihatag kanato ang tanang mga butang nga 

 mahitungod sa kinabuhi ug pagkadiosnon, pinaagi sa pag-ila kaniya nga nagta 

 wag kanato sa iyang himaya ug hingpit nga batasan. (II Pedro 1: 3) 

 

 Apan ginasulti namo ang kaalam sa Dios diha sa usa ka tinago, bisan ang kaalam 

 nga gitago, nga gitagana nang daan sa Dios sa wala pa ang kalibutan alang sa 

 atong  himaya. (I Corinto 2: 7) 

 

 Aron ang ngalan ni Ginoong Jesu-Kristo pagahimayaon diha kaninyo...  

 (II Tesalonica 1:12) 
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 Nga niini iyang gitawag kamo pinaagi sa among Maayong Balita, sa pagpahia 

 gum sa himaya sa atong Ginoong Jesu-Kristo. (II Tesalonica 2:14) 

 

Kita maoy mahimong "pagdayeg sa iyang himaya" (Mga Taga-Efeso 1:12). 

 

 ... Ibutang ko ang himaya sa yuta sa mga buhi. (Ezequiel 26:20) 

 

Ang Dios gusto nga kita masayud sa mga bahandi sa himaya (Colosas 1:27). 

 

Kita maoy mga mensahero sa himaya. Ang unang mga magtotoo gitawag nga "mga mensa 

hero sa iglesia ug himaya ni Kristo "(II Mga Taga Corinto 8:23). 

 

 Ipahayag ang iyang himaya sa mga nasud, ug ang iyang katingalahang mga 

 buhat molungtad sa tanang mga katawhan.  (I Mga Cronicas 16:24) 

 

Sa karon kamo nakasabot nga kamo kinahanglan modan-ag sa himaya sa Dios, apan tingali 

kamo mangutana, "Asa ug unsaon namo pag-angkon kini nga himaya?” 

 

ANG GASA SA HIMAYA 

 

Kining kahibulongang himaya sa Dios gireserba isip gasa alang KANINYO. Si Jesus 

miingon: 

 

 Ang himaya nga imong gihatag kanako, akong gihatag kanila. (Juan 17:22) 

 

Kini mao ang tinguha sa Ginoo nga kamo makadawat sa sama nga himaya diin siya gihimaya 

sa Amahan. Kini usa ka gasa. Ang inyong buhaton lamang mao ang pag-angkon niini: 

 

 Kay si Jehova nga Dios mao ang adlaw ug taming. Si Jehova mohatag sa grasya 

 ug himaya; walay bisan unsa nga maayo nga butang nga iyang pagapugngan 

 gikan kanila nga nagalakaw nga matinud-anon. (Salmo 84:11) 

 

Samtang kamo mausab sa Pulong sa Dios, pag-ampo, ug mga kasinatian sa kinabuhi nga 

inyong masugatan, kamo anaa sa proseso sa pagdawat niini nga himaya: 

 

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

 ka salamin sa himaya sa Ginoo, ginausab kita sa mao gihapon nga dagway gikan 

 sa himaya ngadto sa himaya ingon nga pinaagi sa Espiritu sa Ginoo. 

 (II Corinto 3:18) 

 

Ang himaya modan-ag gikan sa salamin (ang Pulong) ngadto sa inyong kinabuhi. Ang Dios 

buot mokuha nianang dili hingpit ug walay kapuslanan sa iyang himaya ug mousab niini 

ngadto sa instrumento nga mopadayag sa iyang himaya. 

 

Kamo magagikan sa "himaya ngadto sa himaya," dili sa kapildihan ngadto sa kapildihan! 

Ang himaya sa Dios mao ang magpalihok sa gahum diha kaninyo. Ang mga tawo nagasulti 

karon nga wala pa sukad, "Kita makakita ni Jesus." Ang Dios maghatag... 
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 Si Jehova mao ang kahayag nga walay katapusan kanimo, ug ang imong Dios 

 mao ang imong himaya. (Isaias 60:19) 

 

 Kay ang Dios, mao ang nagsugo sa kahayag nga magasidlak gikan sa kangitngit, 

 sa among mga kasingkasing, sa paghatag sa kahayag sa pag-ila sa himaya sa 

 Dios diha sa nawong ni Jesu-Kristo. (II Mga Taga Corinto 4: 6) 

 

Unta ang inyong pagtuaw sama sa kang Moises. 

 

 ... Gipangaliyupo ko kanimo, ipakita kanako ang imong himaya. (Exodo 33:18) 

 

Ug kini mahisama unta sa kang David, kinsa nangandoy... 

 

 ... Aron sa pagtan-aw sa imong gahum ug imong himaya, sa ingon nga ako 

 nakakita kanimo sa balaang puloy-anan. (Salmo 63: 2) 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

  

2. Ipatin-aw ang "himaya." 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

3. Kinsa ang tinubdan sa himaya? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

4. Itingob ang mga kinaiyahan sa himaya sa Dios. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

5. Asa gipadayag sa Dios ang iyang himaya? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

6. Kini ba nga pahayag tinuod o bakak: Kamo kinahanglan magbuhat ug mga maayong 

buhat aron makadawat sa himaya gikan sa Dios. Kini dili usa ka gasa. Ang pahayag 

__________. 

 

 

 

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

 

1. Niini nga kapitulo kamo nasayud mahitungod sa himaya sa Dios. Ang Biblia naghulag 

way ug lain nga himaya nga gitawag sa "kawang nga himaya." Kini nga matang sa himaya 

mao... 
 

ANG HIMAYA SA TAWO: 

 

Ang tanan nga mga tawo nagtinguha sa usa ka matang sa himaya. Kon kini dili mao ang hima 

ya sa Dios, nan kini kawang nga himaya. Ang uban nahigugma sa himaya sa mga tawo labi 

kay sa himaya sa Dios: 

 

 Busa, kong ikaw magahatag ug limos, dili ka magpatunog ug budyong sa imong 

 atubangan; ingon sa ginabuhat sa mga salingkapaw diha sa mga sinagoga ug sa 

 kadalanan, aron sila pagahimayaon sa mga tawo. Sa pagkamatuod, nagaingon 

 ako kaninyo nga sila nakadawat na sa ilang balus. (Mateo 6: 2) 

 

Ang bisan unsa nga inyong buhaton aron makadawat sa himaya gikan sa mga tawo, ang ilang 

pagdayeg mao ang inyong ganti. Si Pablo naghisgot niini nga "himaya sa panagway" apan 

dili sa kasingkasing (II Corinto 5:12). Ang himaya sa tawo dili molungtad: 

 

 Kay ang tanan nga unod sama sa balili, ug ang tanan nga himaya sa tawo sama 

 sa bulak sa balili; ang balili malaya, ang bulak malawos; (I Pedro 1: 24) 

 

Kamo dili motinguha sa himaya sa tawo: 

 

 Kay kong buot ako magahimaya, dili ako magpakabuang; kay nagasulti ako sa 

 kamatuoran; apan karon, gipasagdan ko, tingali ang uban maghunahuna ug 

 labaw sa ilang nakita kanako, o sa hingdunggan kanako. (II Corinto 12: 6) 

 

 Ako nagpakabuang sa paghimaya... kay sa bisan unsa dili ako ubos niadtong 

 mga labing dagko nga mga apostoles, bisan ako dili unsa man. (II Corinto 12:11) 

 

 Busa, walay bisan kinsa nga magahimaya diha sa mga tawo; kay ang  tanang 

 mga butang inyo. (I Mga Taga Corinto 3:21) 

 

Si Pablo miingon  

 

 "Ni magapangita sa himaya sa mga tawo"... (I Tesalonica 2: 6) 

 

Ang bisan unsang himaya nga inyong nadawat kinahanglang ihatag ngadto sa Dios. Si Pablo 

miingon: 

 

 Ug gihimaya nila ang Dios tungod kanako. (Mga Taga Galacia 1:24) 
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ANG HIMAYA SA KAUGALINGON: 

 

Kamo mahimo usab nga sad-an sa kawang nga himaya pinaagi sa paghimaya sa inyong 

kaugalingon: 

 

 Dili maayo nga mokaon sa hilabihan ka daghan nga dugos; busa alang sa mga 

 tawo nga nagapangita sa ilang kaugalingong himaya mabug-at sa hilabihan 

 (Proverbio 25:27) 

 

 Kay kinsa ba ang nagapabalhin kanimo? Ug unsay anaa kanimo nga wala mo 

 madawat? Karon, kong kini imong nadawat, nganong nagahimaya ka nga daw 

 ingon sa wala mo kini pagdawata? (1 Corinto 4:7) 

 

 Ang inyong panaghimaya dili maayo. Wala ba kamo mahibalo nga ang diyutay 

 nga levadura nagapatubo sa tibook nga minasa? (I Mga Taga Corinto 5: 6) 

 

 Ang nagasulti gikan sa iyang kaugalingon nagapangita sa iyang kaugalingon nga 

 himaya; apan siya nga nagapangita sa himaya sa nagsugo kaniya, kana matuod, 

 ug walay dili pagkamatarung diha kaniya. (Juan 7:18) 

 

Daghan ang naghimaya diha sa unod (II Mga Taga Corinto 12: 6). Adunay mga "naghimaya 

sa ilang kaugalingong kaulawon" o sala (Mga Taga-Filipos 3:19) Siya miingon nga ang ilang 

katapusan mao ang kalaglagan! Ang Santiago 3:14 nag-ingon kon kita adunay mapait nga 

kasina ug panag-away diha sa atong mga kasingkasing, dili kita angay magpasidungog ug 

"dili mamakak batok sa kamatuoran." 

 

 Kay kon ginamantala ko ang Maayong Balita, wala akoy igahimaya kay gitug 

 yan kanako ang kinahanglan sa pagmantala, kay alaut ako, kon dili ko igaman 

 tala ang Maayong Balilta! (I Mga Taga Corinto 9:16) 

 

 Apan gipili sa Dios ang binuang nga mga butang sa kalibutan aron sa pagpaka 

 ulaw sa maalamon, ug gipili sa Dios ang mga maluya nga butang sa kalibutan 

 aron sa pagpakaulaw sa mga butang nga kusganon. 

 

 Ug ang mga butang nga ubos sa kalibutan ug ang mga butang nga tinamay maoy 

 gipili sa Dios, ug ang mga butang nga wala magalungtad, sa pagpawala sa mga 

 butang nga nagalungtad. 

 

 Aron walay unod nga mangadak diha sa atubangan sa Dios.  

 (I Corinto 1: 27-29) 

 

Ingon kang David, ang inyong pagtu-aw mao: 

 

 Dili kanamo, Oh Jehova, dili kanamo, kondili sa imong ngalan ihatag ang 

 himaya, tungod sa imong mahigugmaong kalolot, ug tungod sa imong 

 kamatuoran. (Salmo 115: 1) 

 

Ang "himaya sa kinabuhi" mao ang dili hakog nga kinabuhi: 
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 Ako wala mangita sa akong kaugalingong himaya ... Ang akong amahan ang 

 naghimaya kanako. (Juan 8:50) 

 

Ang bisan unsang paghimaya nga inyong pagabuhaton dili sa kaugalingon kondili sa Ginoo: 

 

 Aron nga, sumala sa nahisulat na: Kadtong magahimaya, pahimayaa siya diha 

 sa Ginoo. (I Mga Taga Corinto 1:31 ug II Corinto 10:17) 

 

Kamo makahimo usab sa paghimaya sa mga butang nga may kalabutan sa Ginoo: 

 

 Busa, ang paghimaya ko diha kang Kristo Jesus sa mga butang nga iya sa Dios. 

 (Roma 15:17) 

 

Kamo mahimo usab nga mohimaya sa krus ug sa tanan nga nagrepresentar niini: 

 

 Apan halayo gayud kanako ang paghimaya, gawas diha sa krus sa atong Gino 

 ong Jesu-Kristo, nga pinaagi kaniya ang kalibutan gilansang sa krus alang kana 

 ko, ug ako alang sa kalibutan. (Galacia 6:14) 

 

ANG HIMAYA SA KALIBUTAN UG SA IYANG MGA GINGHARIAN: 

 

Ang laing matang sa "kawang nga himaya" mao ang himaya sa kalibutan ug sa iyang mga 

gingharian: 

 

 Unya gidala na usab siya sa Yawa ngadto sa bukid nga hataas uyamot, ug gipa 

 kita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan, ug ang ilang himaya...  

 (Mateo 4: 8. Tan-awa usab ang Lucas 4: 6) 

 

 Ayaw pagkahadlok sa diha nga ang usa ka tawo maadunahan, sa diha nga ang 

 himaya sa iyang balay modugang; 

  

 Kay sa diha nga siya mamatay, siya walay madala bisan unsa; ang iyang himaya 

 dili manaug sunod kaniya. (Salmo 49: 16-17) 

 

Ang mga hari ug mga rayna ug mga kanasuran nawad-an sa "purongpurong sa ilang himaya" 

(Isaias 8: 7; Jeremias 13:18; 48:18; Daniel 4: 346; 5: 18-20). 

 

(Ania ang pipila ka dugang nga mga bersikulo sa kalibutanong himaya: Daniel 11:39; Oseas 

9:11; 10: 5; Miqueas 2: 9; Habacuc 2:16; Zacarias 11: 3) 

 

Ang mga nasud magahimaya sa Ginoo inay sa ilang kaugalingon nga kusog o gahum: 

 

 ... Ingon nga si Jehova buhi, sa kamatuoran, sa justicia ug sa pagkamatarung; ug 

 ang mga nasud magapanalangin sa ilang kaugalingon diha kaniya, ug diha kani

 ya magahimaya sila. (Jeremias 4: 2) 

 

(Tan-awa usab ang I Samuel 35: 2; Isaias 24:23; 25: 3; 26:15; 41:16; 60: 9; Salmo 86: 9; 102: 

15-16). 
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2. Ang Biblia naghatag sa mosunod nga mga pasidaan mahitungod sa kawang nga himaya: 

 

 Mao kini ang giingon ni Jehova: Ayaw pagpahimayaa ang tawong manggia 

 lamon sa iyang kaalam, ni pagpahimayaon ang tawong kusganon sa iyang 

 kusog; ayaw pagpahimayaa ang tawong adunahan sa iyang mga bahandi; 

 

 Apan pahimayaa siya nga nagahimaya niini, nga siya nakasabot ug nakahibalo 

 kanako, nga ako mao si Jehova nga nagahatag sa mahigugmaong-kalolot, justi 

 cia, ug pagkamatarung dinhi sa yuta: kay niining mga butanga ako nahimuot, 

 nagaingon si Jehova. (Jeremias 9: 23-24) 

 

 Dili kita magmahimayaon sa walay pulos, nga makapasuko sa usa ug usa, nga 

 makapasina sa usa ug usa. (Galacia 5:26) 

 

 Nga dili kamo magbuhat sa bisan unsa pinaagi sa pagkabahinbahin o pinaagi sa 

 pagpagarbo nga walay pulos; kondili sa pagpaubos sa hunahuna nga ang tagsa 

 tagsa magaisip unta sa uban nga labi pang maayo kay iyang kaugalingon. 

 (Filipos 2: 3) 

 

3. Ang Biblia nagpadayag sa karon nga resulta sa kawang nga himaya: 

 

 Si Jehova sa mga panon maoy nagtinguha niini, aron mabuligan ang mga pagpa 

 labilabi sa tanang himaya, aron mahimong salawayon ang tanang halangdon sa 

 yuta. (Isaias 23: 9) 

 

Ang himaya sa kalibutan sama sa "nagkalawos nga bulak ug sa ahat nga bunga sa wala pa 

ang ting-init (dunot)”... (Isaias 28: 1, 4) 

 

Kini nagpadayag usab sa umaabot nga resulta sa kawang nga himaya: 

 

 Busa gipadako sa Sheol ang iyang kaugalingon, ug ginganga ang iyang baba sa 

 dili masukod; ug ang ilang himaya, ug ang ilang panon sa katawhan, ug ang 

 ilang pagkamapahitas-on, ug siya nga magakalipay sa taliwala kanila, manaug 

 sa sulod niini. (Isaias 5:14) 

 

Sa katapusan, ang tanang himaya sa mga nasud mahimong iya... 

 

 Kay ang mga kanasuran managpanglakaw sa taliwala sa kahayag niiini, ug ang 

 mga hari sa yuta magadala ngadto sa sulod niini sa ilang himaya.  

 

 Ug ilang pagadad-on ang himaya ug dungog sa kanasuran. (Pinadayag 21: 24,26) 

 

4. Aniay dugang nga kasayuran mahitungod sa himaya sa Dios. Padayon sa inyong pagtuon 

pinaagi sa pagkat-on mahitungod sa... 

 

UNANG PAGPAKITA SA HIMAYA SA DIOS: 

 

Ang himaya sa Dios nagpakita kang Abraham sa didto siya sa Mesopotamia: Mga Buhat 7: 2. 
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UNANG HIGAYON SA PULONG: 

 

Ang himaya sa Ginoo mitungha diha sa panganod: Exodo 16:10. 

 

Makapainteres kaayo, kini nga pagpakita maoy tubag sa pagbagulbol sa Israel. 

 

UNANG HIGAYON NGA ANG HIMAYA GIHATAG SA DIOS: 

 

Ang unang higayon nga ang himaya gihatag sa Dios diha sa awit ni Miriam human ang Israel 

milatas sa Pulang Dagat gikan sa Ehipto: 

 

 Kinsa man ang sama kanimo, Oh Jehova, sa taliwala sa mga dios? Kinsa ang 

 sama kanimo, mahimayaon sa pagkabalaan, kahadlokan sa mga pagdayeg, mag 

 bubuhat sa mga katingalahan? ... Siya nagmadaugon nga mahimayaon (gibalik 

 balik kanunay)... (Exodo 15: 11; 21) 

 

GIUNSA PAGPAKITA ANG HIMAYA SA DIOS SA NANGAGING PAGPADAYAG: 

 

Ang Biblia nagatala kon giunsa pagpakita ang himaya sa Dios sa dihang kini gipadayag sa 

nangagi. Kini... 

 

Sama sa balangaw: 

 

 Ingon sa panagway sa balangaw nga anaa sa panganod sa adlaw sa ulan, mao 

 man ang kasidlak sa panagway nga naglibot. Kini mo ang panagway sa himaya 

 ni Jehova. Ug sa diha nga nakita ko kini, ako miyaub ug nadungog ko ang usa ka 

 tingog nga nagsulti. (Ezequiel 1:28) 

 

Nagatindog: 

 

 Unya ako mitindog, ug miadto sa kapatagan; ug ania karon, ang himaya ni 

 Jehova didto man, ingon sa himaya nga akong nakita sa daplin sa suba sa 

 Chebar; ug ako miyaub. (Ezequiel 3:23) 

 

Gikan sa sidlakan, nagasidlak, uban ang gamhanan nga tingog: 

 

 Ug, ania karon, ang himaya sa Dios sa Israel miabot gikan sa alagianan sa sidla 

 kan: ug ang iyang tingog sama sa hinaganas sa daghang mga katubigan; ug ang 

 yuta nagsidlak uban sa iyang himaya. (Ezequiel 43: 2) 

 

Ingon sa masanag nga kahayag: 

 

Si Pablo naghisgot sa "kahayag sa iyang himaya" sa Hebreohanon 1: 3. Si Jesus miingon, 

"Ako mao ang kahayag sa kalibutan." Si Pablo miingon, "Ako dili makakita tungod sa 

himaya sa maong kahayag" (Mga Buhat 22:11). Ang bag-ong Jerusalem gihulagway nga 

adunay himaya sa Dios ingon nga iyang kahayag: 
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 Ug ang ciudad walay kinahanglan nga pagapahayagan sa adlaw ug sa bulan; 

 kay ginaiwagan siya sa himaya sa Dios, ug ang Cordero mao ang iyang suga.  

 

 Ug ang mga kanasuran managpanglakaw diha taliwala sa kahayag niini; ug ang 

 mga hari sa yuta magadala sa ilang himaya ug kadungganan ngadto sa sulod 

 niini. 

 

 Ug ilang pagadad-on ang himaya ug dungog sa kanasuran.  

 (Pinadayag 21: 23, 24, 26) 

 

Ang Dios nagapuyo sa kahayag nga walay tawo nga makaduol. (I Timoteo 6: 15-16). 

 

Aso: 

 

 Ug ang templo napuno sa aso gikan sa himaya sa Dios, ug gikan sa iyang gahum; 

 ug walay bisan kinsa nga arang makahimo sa pagsulod sa templo hangtud nga 

 natuman ang pito ka mga hampak sa pito ka mga manolonda.  (Pinadayag 15: 8) 

 

Ug diin adunay aso, adunay kalayo ... Usa ka kalayo nga dili mapalong: 

 

 Ug ang panagway sa himaya ni Jehova ingon ug usa ka kalayo nga nagaut-ut sa 

 kinatumyan sa bukid sa mga mata sa mga anak sa Israel. (Exodo 24:17) 

 

 Ug ang tanang mga anak sa Israel nanagpanan-aw sa pag-abot sa kalayo, ug  

 ang himaya ni Jehova diha sa ibabaw sa balay, ug sila mingduko sa ilang kauga 

  lingon uban sa ilang mga nawong sa yuta ibabaw sa binaldosahang salog, ug 

 nanagsimba ug nanagpasalamat kang Jehova, sa pag-ingon: Kay siya maayo; 

 kay ang iyang mahigugmaong kalolot kanunay sa gihapon ngadto sa walay 

 katapusan. (II Cronicas 7: 3)  

 

 Ug miingon kamo: Ania karon, si Jehova nga atong Dios nagpakita kanato sa 

 iyang himaya ug sa iyang pagkadako, ug hingdunggan ta ang iyang tingog gikan 

 sa taliwala sa kalayo: ug nakita nato niining adlawa nga ang Dios nakigsulti sa 

 tawo, ug siya buhi. (Deuteronomio 5:24) 

 

Sa sulod ug ingon sa usa ka panganod: 

 

 Ug nahitabo, sa misulti si Aaron sa tibook nga katilingban sa mga anak sa Israel, 

 nga sila mitan-aw paingon sa kamingawan, ug, ania karon, ang himaya ni Jeho 

 va nagpakita diha sa panganod. (Exodo 16:10) 

 

 Ug ang himaya ni Jehova nagpahimutang sa ibabaw sa bukid sa Sinai, ug ang 

 panganod mitabon niini sulod sa unom ka adlaw ... (Exodo 24:16) 
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 Unya ang panganod mitabon sa balong-balong nga pagatiguman, ug ang himaya 

 ni Jehova mipuno sa tabernaculo.  

 

 Ug si Moises wala makahimo sa pagsulod sa balong-balong nga pagatiguman sa 

 kongregasyon, tungod kay ang panganod  nagpabilin ibabaw niini, ug ang hima 

 ya ni Jehova mipuno sa tabernaculo. (Exodo 40: 34-35) 

 

 Ug nahitabo ... nga sila mitan-aw patunong sa balong-balong, ug ania karon,  ang 

 panganod mitabon niini, ug ang himaya ni Jehova mipakita. (Numeros 16:42) 
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KAPITULO 5 

 

ANG MGA KATUYOAN SA HIMAYA SA DIOS 

 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pagtingob sa mga katuyoan sa himaya sa Dios. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Ug ang himaya ni Jehova igapadayag, ug ang tanan nga unod sa tingob maka 

 kita niini: kay ang baba ni Jehova nagsulti niini. (Isaias 40: 5) 

 

PASIUNA 

 

Sa miaging leksyon nakakat-on sa pangunang mga kamatuoran mahitungod sa himaya sa 

Dios, kung unsa kini, diin niya gipadayag ang iyang himaya, ug kamo gihatagan sa gasa sa 

himaya. Kining talagsaon nga gasa sa himaya adunay daghang mga katuyoan sa inyong kina 

buhi, tanan nagsangkap ug nagpalihok kaninyo sa pagtuman sa inyong espesyal nga bahin sa 

plano sa Dios. 

 

MGA KATUYOAN SA HIMAYA SA DIOS 

 

Pabalik-balik diha sa mga Kasulatan nga ang Dios miingon nga iyang gipadayag ang iyang 

himaya aron ang mga nasud makaila kaniya: 

 

 Kay ako nasayud sa ilang mga buhat ug sa ilang mga hunahuna: ang panahon 

 moabot, nga pagatiponon ko ang tanan nga mga nasud ug mga dila; ug sila 

 manganhi, ug makakita sa akong himaya. (Isaias 66:18) 

 

Apan adunay daghan pang uban nga mga katuyoan alang sa himaya sa Dios, kadaghanan 

niini may kalabutan sa matag usa kaninyo. 

 

Ang himaya gihatag alang sa: 

 

PAGTAGANA: 

 

Sa diha nga kamo mapalihok sa pagbuhat sa buluhaton sa Dios, kamo adunay natural ug espi 

rituhanon nga mga panginahanglan. Ang himaya sa Dios nagtagana sa inyong natural nga 

mga panginahanglan: 

 

 Apan ang akong Dios magahatag sa tanan ninyong mga kinahanglanon sumala 

 sa iyang mga bahandi sa himaya diha kang Kristo Jesus. (Filipos 4:19) 
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Ang himaya sa Dios nagtagana usab sa inyong espirituhanong mga panginahanglan: 

 

 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 

 anaa sa sulod. (Efeso 3:16) 

 

KALIG-ON: 

 

Ang himaya sa Dios naghatag kaninyo ug kalig-on sa pag-alagad: 

 

 Kay ikaw mao ang himaya sa ilang kalig-on ... (Mga Salmo 89:17) 

 

 Nga pinalig-on kamo sa bug-os nga gahum, sumala sa kagahum sa iyang 

 himaya... (Colosas 1:11) 

 

KALIPAY: 

 

Ang himaya sa Dios nagahatag ug kalipay samtang kamo magministeryo: 

 

 Papaglipaya ang mga balaan sa pagdaug sa himaya: Paawita sila sa kalipay diha 

 sa ilang mga higdaanan. (Mga Salmo 149: 5) 

 

 ... Si Jehova pagahimayaon; apan siya mopakita sa imong kalipay, ug sila (ang 

 kaaway) mao ang pakaulawan. (Isaias 66: 5) 

 

 Nga wala ninyo hingkit-i inyong gihigugma, ug bisan wala ninyo siya hikit-i 

 karon, apan sa pagtoo, kamo nagakalipay sa hilabihan gayud sa kalipay nga dili 

 maasoy ug puno sa himaya. (I Pedro 1: 8) 

 

 Maghimaya kamo sa iyang balaan nga ngalan; Lipaya ang kasingkasing nila nga 

 nangita kang Jehova. (I Cronicas 16:10) 

 

KAGAWASAN: 

 

Ang himaya sa Ginoo mao ang hinungdan sa pagpalingkawas kaninyo gikan sa pagkaulipon 

ngadto sa kagawasan. Ang iyang himaya mao usab ang mobuhat alang niadtong inyong 

gialagaran; 

 

 Tindog, sidlak; kay ang imong kahayag miabot na, ug ang himaya ni Jehova 

 misubang sa ibabaw kanimo ... (Isaias 60: 1) 

 

 Nga ang mga binuhat gayud usab mangaluwas gikan sa pagkaulipon sa pagka 

 madunoton ngadto sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. 

 (Roma 8:21) 

 

PAHULAY: 

 

Sa inyong paghago ug pagkaluya, ang Dios naghatag kaninyo sa mahimayaong pahulay: 
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 Ug mahitabo niadtong adlawa nga ang gamot ni Isai, nga nagatindog ingon nga 

 usa ka bandila sa mga katawhan; kaniya magapangita ang mga nasud; ug ang 

 iyang dapit nga pagapahulayan mahimong mahimayaon. (Isaias 11:10) 

 

PAGKABALAAN 

 

Ang himaya nagbalaan kaninyo ug naghimo kaninyo nga balaan nga sudlanan, andam nga 

gamiton sa Dios: 

 

 Ug didto makigtagbo ako sa mga anak sa Israel, ug ang balong-balong pagabala

 anon pinaagi sa akong himaya. (Exodo 29:43) 

 

(Ang hinungdan nga nakita nato ang daghan kaayo nga sala sa Simbahan mao nga ang hima 

ya sa Dios wala didto!) 

 

PANAGHIUSA: 

 

Ang himaya sa Dios nagdala sa panaghiusa, nga mahinungdanon samtang ang Simbahan 

gipalihok ingon nga usa ka Lawas sa pagtuman sa Dakong Sugo: 

 

 Ug ang himaya nga imong gihatag kanako gihatag ko kanila; aron sila 

 mahimong usa, maingon nga kita usa lamang. (Juan 17:22) 

 

GIYA: 

 

Ang Dios naggiya kaninyo pinaagi sa iyang himaya: 

 

 Nga naggiya kanila sa tuo nga kamot ni Moises uban sa iyang mahimayaong 

 bukton, nga nagbahin sa tubig sa ilang atubangan, aron sa paghimo sa iyang 

 kaugalingon ug usa ka ngalan nga walay katapusan. (Isaias 63:12) 

 

 ... Sa ingon niana gimandoan mo ang imong katawhan, aron sa paghimo sa 

 imong kaugalingon ug usa ka ngalan nga mahimayaon. (Isaias 63:14) 

 

KAALAM: 

 

Ang kaalam nga inyong gikinahanglan alang sa epektibo nga pagpangalagad naggikan sa 

himaya sa Dios: 

 

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

 tag kaninyo sa espiritu sa kaalam ug pinadayag sa pagkaila kaniya: 

 

 Ang mga mata sa imong salabutan nalamdagan; aron kamo mahibalo kong unsa 

 ang inyong paglaum sa iyang pagtawag, ug kon unsa ang mga pagkadato sa hi 

 maya sa iyang kabilin diha sa mga balaan. (Efeso 1: 17-18) 
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PINADAYAG: 

 

Ang Balaan nga Espiritu naghimaya sa Dios samtang iyang gipadayag ang mga butang sa 

Dios nganha kaninyo: 

 

 Siya (ang Espiritu Santo) maghimaya kanako; kay siya modawat niadtong mga 

 ako, ug iyang ipakita kini kanimo. (Juan 16:14) 

 

PAGHIMAYA SA IYANG PULONG: 

 

Ang Pinadayag kanunay naghimaya sa Pulong sa Dios. Sa diha nga gipadayag nga ang kalu 

wasan alang usab sa mga Gentil.... 

 

 ... Sa diha nga ang mga Gentil nakadungog niini, sila nalipay, ug naghimaya sa 

 pulong sa Ginoo ... (Mga Buhat 13:48) 

 

Ang Pulong sa Dios gihimaya samtang inyong gitugotan kini nga mamuhat sa inyong kina 

buhi:  

 

 Sa katapusan, mga igsoon, manag-ampo kamo, aron ang Pulong sa Ginoo ma 

 sangyaw ug mahimaya, bisan ingon usab diha kaninyo. (II Tesalonica 3: 1) 

 

PAGKABANHAW: 

 

Kamo "pagabanhawon gikan sa mga patay" pinaagi sa himaya sa Ginoo. Ang Dios anaa sa 

proseso sa pag-usab sa inyong madunoton nga lawas ngadto sa mahimayaon (Filipos 3:21). 

Sa dihang si Kristo mobalik, kamo mouban kaniya "diha sa himaya" (Mga Taga-Colosas 3: 

4.) Tan-awa usab sa I Corinto 15:43). 

 

PAKIGGUBAT: 

 

Ang kaaway buot mangawat sa inyong himaya: 

 

 Ug gitugyan niya ngadto sa pagkabinihag ang iyang kusog, ug ang iyang 

 himaya ngadto sa kamot sa kabatok. (Salmo 78:61) 

 

Ang hinungdan nga gusto sa kaaway nga makawat ang inyong himaya mao nga iyang 

naamgohan ang kamahinungdanon sa mga katuyoan niini nga nagpalihok kaninyo alang sa 

buluhaton sa Ginoo. Siya usab nasayud nga ang himaya sa Dios epektibo nga hinagiban sa 

espirituhanong pakiggubat: 

 

 ... Si Jehova pagahimayaon; apan siya mopakita sa imong kalipay, ug sila (ang 

 kaaway) mao ang pakaulawan. (Isaias 66: 5) 

 

 Sa Dios anaa ang akong kaluwasan ug ang akong himaya: ang bato sa akong 

 kalig-on, ug ang akong dalangpanan, anaa sa Dios. (Mga Salmo 62: 7) 
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 Apan ikaw, Oh Jehova, mao ang taming nga nagalibot kanako; akong himaya, 

 ug ang magbabangon sa akong ulo. (Salmo 3: 3) 

  

 Unya ang imong kahayag mosidlak nga maingon sa kabuntagon, ug ang imong 

 pagkaayo motungha sa madali; ug ang imong pagkamatarung mouna kanimo; 

 ang himaya ni Jehova magapatalikod kanimo (bantay sa likod). (Isaias 58: 8) 

 

 Ang imong too nga kamot, O Jehova, mahimayaon sa gahum; ang imong toong 

 kamot, O Jehova, nagadugmok sa kaaway ... Pag-awit kamo kang Jehova, kay 

 siya midaug nga mahimayaon, ang kabayo ug ang nagkabayo niini iyang gitam 

 bog sa dagat! (Exodo 15: 6, 21) 

 

 Ug buhaton ni Jehova sa ibabaw sa tibook nga pinuy-anan sa Bukid sa Sion,  ug 

 sa ibabaw sa iyang tigumanan, usa ka panganod ug aso sa maadlaw, ug ang 

 kasidlak sa masigang kalayo sa magabii; kay sa ibabaw sa tibook nga himaya  

 igabuklad ang tabon. (Isaias 4: 5) 

 

 Kay ako, nagaingon si Jehova, mahimo alang kaniya nga usa ka kuta nga kalayo 

 nga maglibot, ug ako mahimo nga himaya sa taliwala niya. (Zacarias 2: 5) 

 

 Sa ingon niana sila nga gikan sa kasadpan mahadlok sa ngalan ni Jehova, ug sa 

 iyang himaya gikan sa subangan sa adlaw, kay siya moanhi ingon sa magabaha 

 nga suba nga gihuyop sa gininhawa ni Jehova. (Isaias 59:19) 

 

 Kay mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: (Kini mao ang ngalan ni 

 Jehova alang sa espirituhanong gubat). Sunod sa himaya gipadala niya ako 

 ngadto sa mga nasud nga nanagtulis kaninyo; kay siya nga nagahilabot kaninyo 

 nagahilabot sa kalimutaw sa iyang mata. (Zacarias 2: 8) 

 

Ang himaya sa Dios kabahin sa inyong pangpanalipod nga hinagiban, ug adunay liyok nga 

mahitabo sa diha nga inyong gamiton ang maong himaya sa pagpakiggubat. Ang iyang hima 

ya mao ang inyong panalipod, ug samtang kamo magpalingkawas, kamo maghatag ug hima 

ya. Ug samtang kamo maghatag ug himaya, kamo makadawat ug dugang nga himaya: 

 

 Ug moingon kamo, Luwasa kami, O Dios sa among kaluwasan, ug tiguma kami 

 pagtingob, ug luwasa kami gikan sa mga nasud, aron kami magpasalamat sa 

 imong balaan nga ngalan, ug himaya sa imong pagdayeg. (I Mga Cronicas 16:35) 

 

 Ug tawgon mo ako sa adlaw sa kalisdanan: Ako magaluwas kanimo, ug ikaw 

 magahimaya kanako. (Salmo 50:15) 

 

Tabangi kami, O Dios sa among kaluwasan, alang sa himaya sa imong ngalan; ug luwasa 

kami, ug hugasi ang among mga sala, tungod sa imong ngalan. 

 

 Ug ang himaya ni Jehova igapadayag, ug ang tanan nga unod sa tingob 

 makakita niini: kay ang baba ni Jehova nagsulti niini. (Isaias 40: 5) 
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Karon nga inyong nasabtan ang importante nga katuyoan sa himaya sa Dios sa pagpalihok 

kaninyo alang sa buluhaton sa ministeryo, kamo kinahanglan masayud unsaon sa pagsinati sa 

himaya sa Dios. Kini mao ang inyong makat-onan sa sunod nga kapitulo. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 

 _____________________________________________________________________ 

  

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Itingob ang inyong nakat-onan niini nga leksyon mahitungod sa mga katuyoan sa 

himaya sa Dios. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Ang pagpadayag sa himaya sa Dios wala nagdepende sa takus nga mga kandidato. 

Pagtuon mahitungod sa mosunod nga mga tawo kang kinsa gipadayag sa Dios ang 

iyang himaya: 

 

 Abraham: Usa ka tawong bakakon. 

 

 Ang pagpadayag sa himaya maoy hinungdan nga iyang biyaan ang tanan tungod sa 

 sugo sa Dios. (Genesis 12:1-4) Ang Biblia nag-ingon nga "Siya lig-on diha sa pagtoo, 

 nga naghatag ug himaya ngadto sa Dios." (Roma 4:20) 

 

 Moises: Usa ka yungit nga magbalantay. 

 

 Siya nangulo sa usa ka nasud gikan sa pagkaulipon tungod sa pagpadayag sa himaya. 

 (Exodo 34:29) 

 

 Jacob: Usa ka mikalagiw nga manlilimbong. 

 

 ... Apan gipadayag sa Dios ang iyang himaya sa usa ka panan-awon ug gihimo si 

 Jacob nga bantugan. (Genesis 28: 10-15) 

 

 Isaias: Usa ka batan-ong lalaki nga dili putli ang mga ngabil. 

 

 Ang panan-awon ni Isaias sa himaya sa Dios miresulta sa usa ka dakong panagna nga 

 ministeryo. (Isaias 6) 

 

 Saul (Pablo): Sa sinugdanan usa ka maglulutos ug mamumuno sa katawhan sa 

 Dios. 

 

 Ang pagpadayag sa himaya sa Dios nagbag-o sa iyang kinabuhi. (Mga Buhat 9) 

 Ang Dios walay pinalabi sa mga tawo. Kung gipadayag niya ang iyang himaya 

 niining daw dili takus nga mga tawo, siya mopadayag sa iyang himaya nganha 

 kaninyo. 

 

 Kanila nga pinaagi sa pagpailub nga mapadayonon sa mga maayong mga buhat, 

 nagapangita sa himaya ug sa dungog ug sa pagkadilimadunoton---ang kinabuhi 

 nga walay katapusan... 

 

 Apan ang himaya, ug dungog, ug pakigdait alang sa tagsatagsa ka tawo nga naga  

 buhat sa maayo, una sa mga Judio, ug unya sa mga Grecianhon usab; 

 

 Kay ang Dios walay pinalabi sa mga tawo. (Roma 2: 7, 10-11) 
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2. Tan-awa ang Juan kapitulo 17 samtang inyong tun-an ang mga katuyoan sa himaya sa 

Dios sa kinabuhi ni Jesus: Sa dihang si Jesus miingon "ang himaya nga gihatag sa 

Dios kaniya, iyang gihatag kanato" ... Unsay nalangkit sa maong himaya? (Matikdi 

ang mga bersikulo l ug 22). Ang himaya sa Dios naghatag ni Jesus ug... 

 

  -Gahum sa paggiya sa uban ngadto sa kahibalo sa tinuod nga Dios: 3 

 

  -Abilidad sa malampusong paghuman sa buluhaton sa Dios: 4 

 

  -Mga tawo nga moapil sa ministeryo: 6, 9, 11, 12 

 

  -Pulong sa kamatuoran: 8, 14 

   

  -Sugo: 8,18,23,25 

 

  -Simbahan ("kadtong imong gihatag kanako"): 2,24 

 

  -Amahan mismo: 23 

 

  -Gugma: 23, 24, 26 

 

  -Panaghiusa: 21-22 

 

  -Kalipay: 13 

 

3. Kamo sa miagi nakakat-on kon sa unsa nga paagi nga ang kalayo sa Dios adunay 

kalabutan sa iyang paghukom. Ang himaya sa Dios gipadayag usab sa paghukom. 

Basaha ang Numeros 16. Sa dihang si Kore ug ang iyang rebelyosong grupo gitigom 

sa atubangan sa tabernaculo, "ang himaya sa Ginoo nagpakita" sa paghukom. 

 

 Ang Dios miingon: 

 

 Ug igapahamutang ko ang akong himaya sa taliwala sa mga nasud: ug ang 

 tanang mga nasud makakita sa akong ngalan ang paghukom nga akong  

 gihimo, ug sa akong kamot nga gitapion ko kanila. (Ezequiel 39:21) 

 

 Basaha ang Roma 2: 5-10: Ang labing dako nga ganti sa Dios mao ang paghatag sa 

 iyang walay katapusan nga himaya. Ang labing grabi nga katapusang paghukom 

 mao ang pagpahigawas gikan niini nga himaya: 

 

 Kinsa ang pagasilotan uban sa walay katapusan nga kalaglagan gikan sa nawong 

 sa Ginoo, ug gikan sa himaya sa iyang gahum. (II Tesalonica 1: 9) 
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KAPITULO 6 
 

UNSAON PAGHIMAYA ANG DIOS 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pagpasabot kon unsaon paghimaya ang Dios. 

 Paghisgot sa nagapadayon nga liyok sa paghatag ug sa pagdawat sa himaya. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Si Jesus miingon kaniya: Wala ba ako mag-ingon kanimo, nga kong motoo ka, 

 makakita ka sa himaya sa Dios? (Juan 11:40) 

 

PASIUNA 

 

Sa miaging duha ka mga kapitulo kamo nagtuon mahitungod sa himaya sa Dios ug sa mga 

katuyoan niini. Kamo usab nakakat-on nga kamo gilalang aron mohimaya kaniya ug ang 

iyang himaya modan-ag sa inyong kinabuhi ug ministeryo. 

 

Kon inyong masinati ang himaya sa Dios ug makagiya sa uban nga makasinati niini, nan kina 

hanglan kamo mahibalo kung unsaon paghimaya siya. Samtang inyong gihimaya ang Dios 

siya magpadayag ug dugang pa sa iyang himaya diha kaninyo. Si Moises nakasinati sa hima 

ya sa Dios ug naggiya sa uban sa pagsinati niini: 

 

 Ug si Moises miingon: Kini mao ang gisugo ni Jehova nga kinahanglan buhaton 

 ninyo: ug ang himaya ni Jehova magpakita kaninyo... 

 

 Ug misulod si Moises ug si Aaron sa balong-balong nga pagatiguman; ug nang 

 gula sila, ug gipanalanginan ang katawhan; ug ang himaya ni Jehova nagpakita 

 sa tanan nga katawhan. (Levitico 9: 6, 23) 

 

Si Moises naggiya sa uban aron masinati ang himaya sa Dios ug kamo makahimo niini. Kini 

nga leksyon nagpresentar sa Bibliyanhong mga prinsipyo nga nagpatin-aw unsaon paghimaya 

ang Dios. 

 

UNSAON PAGHIMAYA ANG DIOS 
 

Sumala sa Kasulatan, mahimaya ninyo ang Dios sa mosunod nga mga paagi: 

 

PINAAGI SA PAGTOO: 

 

Ang himaya sa Dios gipadayag samtang kamo gipalihok sa pagtoo ug mamuhat pinaagi sa 

pagtoo: 
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 Miingon ako kaniya: Wala ba ako mag-ingon kanimo, nga kong motoo ka, 

 makakita ka sa himaya sa Dios? (Juan 11:40) 

 

Ang Pulong nagsulti bahin kang Abraham: 

 

 Siya wala magduhaduha sa saad sa Dios pinaagi sa kakulang sa pagtoo; kondili 

 nalig-on sa pagtoo, nga nagahimaya sa Dios. (Roma 4:20) 

 

PINAAGI SA PAGTUBOS: 

 

Ang Dios gihimaya pinaagi sa inyong pagtubos gikan sa sala. Ang paghimaya mismo gita 

wag nga kaluwasan ug paghingpit: 

 

 Ug ang iyang gipili nang daan, kini sila gitawag usab niya, ug ang mga gitawag 

 niya, kini sila gipakamatarung usab niya, ug ang mga gipakamatarung, kini sila 

 gihimaya usab niya. (Roma 8:30) 

 

PINAAGI SA PAGHINULSOL: 

 

Ang Dios gihimaya pinaagi sa inyong pagsugod sa paghinulsol ug sa pagkakabig gikan sa 

sala ug pinaagi sa inyong pagpadayon sa paghinulsol sa matag higayon nga kamo makasala.  

 

 Ug si Josue miingon kang Achan: Anak ko, ihangyo ko kanimo, nga maghatag 

 ka ug himaya kang Jehova ang Dios sa Israel, ug magsugid ka kaniya; ug sultihi 

 ako karon kong unsa ang imong nabuhat; ayaw ilimod kini kanako.  

 (Josue 7:19) 

 

Ang paghinulsol naglakip sa paghinlo sa inyong kaugalingon gikan sa makasasala nga mga 

kinaiya ug mga buhat. Kini nagdala sa himaya ngadto sa Dios: 

 

 Magakalipay ang mga matarung diha kang Jehova, ug modangop diha kaniya; 

 ug ang tanang mga matul-id sa kasingkasing magahimaya. (Salmo 64:10) 

 

 Aron itugyan niya ngadto sa iyang kaugalingon ang mahimayaon nga Iglesia, 

 nga walay buling, o kunot, o bisan unsang butanga nga sama niini; kondili nga 

 siya magmaputli ug walay ikasaway. (Efeso 5:27) 

 

PINAAGI SA PAGSUGID: 

 

Ang Dios gihimaya pinaagi sa inyong pagsugid nga si Jesus mao ang Ginoo: 

 

 Ug aron ang tanang dila managsugid nga si Jesu-Kristo mao ang Ginoo, alang 

 sa himaya sa Dios nga Amahan. (Filipos 2:11) 

 

PINAAGI SA PAGPAUBOS SA INYONG KAUGALINGON: 

 

Ang Dios gihimaya sa dihang magpaubos kamo sa inyong kaugalingon: 
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 Ug si Moises ug si Aaron gikan sa atubangan sa katilingban miadto sa pultahan 

 sa balong-balong nga pagatiguman, ug sila mihapa, ug ang ang himaya ni Jehova 

 nagpadayag kanila. (Numeros 20: 6) 

 

Ang pagpaubos sa inyong kaugalingon naglakip sa pagpuasa ug pag-ampo: 

 

 Unya ang imong kahayag mosidlak nga maingon sa kabuntagon, ug ang imong 

 pagkaayo motungha sa madali; ug ang imong pagkamatarung mouna kanimo; 

 ang himaya ni Jehova magapalikod kanimo (bantay sa likod). (Isaias 58: 8) 

 

Samtang kamo magpaubos sa inyong kaugalingon ug mag-ampo, ang Dios motubag sa 

inyong mga pag-ampo ug kini nagdala ug dugang nga himaya sa Dios: 

 

 Ug bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, akong pgabuhaton, 

 aron ang Amahan pagahimayaon sa Anak. (Juan 14:13) 

 

Ang pagpaubos sa inyong kaugalingon nagpasabot nga inyong ihalad ang inyong lawas ingon 

nga usa ka buhi nga halad: 

 

 Kay gipalit na kamo sa usa ka bili: busa himayaa ang Dios sa inyong lawas, ug 

 sa inyong espiritu, nga mga iya sa Dios. (I Mga Taga Corinto 6:20) 

 

PINAAGI SA PAGPABILIN SA IYANG PRESENSYA: 

 

Kamo naghimaya sa Dios sa dihang kamo magpabilin (magpuyo kanunay) sa iyang 

presensya: 

 

 Ang himaya ug kadungganan anaa sa iyang presensya; Kusog ug kalipay anaa 

 sa iyang dapit. (I Mga Cronicas 16:27) 

 

Kamo nagpabilin sa presensya sa Dios pinaagi sa pagtugot kang Kristo nga magpuyo diha sa 

sulod ninyo: 

 

 Ug ang tanan nga ako imo man, ug ang mga imo ako; ug ako gihimaya diha 

 kanila. (Juan 17:10) 

 

Kamo nagpabilin sa iyang presensya pinaagi sa pagtugot sa Dios nga maanaa kaninyo ug 

mamuhat pinaagi kaninyo: 

 

 Niadtong adlawa si Jehova sa mga panon mahimong usa ka purongpurong sa 

 himaya, ug usa ka purongpurong sa kaanyag, ngadto sa iyang katawhan 

 (Israel) ... (Isaias 28: 5) 

 

SA PAG-ANTUS: 

 

Sa diha nga kamo makasinati ug mga problema, pagsulay, ug pag-antus sa kinabuhi, ang Dios 

mahimaya kon kamo husto nga motubag: 
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 Ug kong kita mga anak man, busa mga manununod kita; mga manununod sa 

 Dios, ug masigkamanununod ni Kristo; kong matuod nga nagaantus kita uban 

 kaniya, aron kita usab pagahimayaon uban kaniya. 

 

 Kay gidahum ko nga ang mga pag-antus niini nga panahon, dili takus ikatandi  

 sa himaya nga ipadayag nganhi kanato. (Roma 8: 17-18) 

 

 Dili ba kinahanglan nga si Kristo mag-antus niining mga butanga ug mosulod 

 ngadto sa iyang himaya. (Lucas 24:26) 

 

Si Pablo miingon: 

 

 ... Nagahimaya usab kita sa atong mga kagul-anan, sa nahibaloan ta nga ang  

 kagul-anan nagabunga ug pagpailub; 

 

 Ug ang pagpailub, kasinatian; ug kasinatian, paglaum; 

 

 Ug ang paglaum dili magapakaulaw tungod kay ang gugma sa Dios ginabubo sa 

 atong  mga kasingkasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato.  

 (Roma 5: 3-5) 

 

Kay ang tanang mga butang alang man kaninyo, aron ang madagayaon nga gracia mapada 

gaya pinaagi sa pagpasalamat sa daghan nga makapadako sa himaya sa Dios. 

 

 Busa wala kami magpakaluya; apan bisan ang among tawhanong kinabuhi naga 

 kaanam ug katun-as, ang sulod nagakabag-o sa matag adlaw. 

 

 Kay ang among magaan nga kagul-anan, nga sa makadiyut lamang nagabuhat 

 alang kanamo ug labaw pa gayud nga kahalangdon ug walay katapusang 

 gibug-aton sa himaya. 

 

 Samtang wala kami magatan-aw sa mga butang nga makita, kondili sa mga 

 butang nga dili makita; kay ang mga butang nga makita mga lumalabay 

 lamang; apan ang mga butang nga dili makita mga walay katapusan.  

 (II Mga Taga Corinto 4: 16-18) 

 

 Kong nagkinahanglan ako sa paghimaya, magahimaya ako sa mga butang 

 mahitungod sa akong mga kaluyahon. (II Corinto 11:30) 

 

 ... Apan sa akong kaugalingon dili ako magahimaya, gawas sa akong mga 

 kaluyahon. (II Corinto 12: 5) 

 

 Ug siya nagaingon kanako: Ang akong gracia igo alang kanimo; kay ang akong 

 gahum ginahingpit diha sa kaluya. Busa, sa dakong kalipay palabihon ko ang 

 paghimaya sa akong mga kaluyahon, aron magpabilin kanako ang gahum ni 

 Kristo. (II Corinto 12: 9) 
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 Busa gipangayo ko kaninyo nga dili kamo magmaluya tungod sa akong mga 

 kasakit alang kaninyo, nga mao sila ang inyong himaya. (Efeso 3:13) 

 

 Nga ang pagsulay sa inyong pagtoo, labi ka hamili kay sa bulawan nga nagaka 

 wala, bisan kini pagasulayan pinaagi sa kalayo, makaplagan ngadto sa pagdayeg 

 ug pagpasidungog ug himaya ug kadungganan sa pagpadayag ni Jesu-Kristo.  

 (I Pedro 1: 7) 

 

 Kay unsang himayaa kini, kong sa diha nga kamo nakasala sa inyong mga kasay 

 panan, inyong pagaantuson sa mapailubon gayud? Apan kong maayo ang inyong

 gibuhat ug gisakit kamo tungod niana, pagaantuson ninyo kini sa mapailubon, 

 kini kahimut-an sa Dios. (I Pedro 2:20) 

 

 Apan managkalipay kamo, sanglit kamo mga umalambit sa mga pag-antus ni 

 Kristo; aron nga sa pagpadayag sa iyang himaya, managkalipay usab kamo sa 

 dako gayud nga kalipay. 

 

 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 

 nasultihan ug dautan, apan sa imong bahin nahimaya... 

 

 Apan kong may tawo nga pagsakiton ingon nga Kristohanon, dili unta magaka 

 ulaw siya; kondili himayaon niya ang Dios tungod niini. (I Pedro 4: 13-16) 

 

Ang I Pedro 5: 1 ug 4 nagpakita nga sa inyong pag-ambit sa iyang mga pag-antus, kamo ma 

kaambit sa iyang himaya. Bisan ang sakit magamit alang sa himaya sa Dios sa dihang ang 

kaayohan moresulta: 

 

 Ug sa pagkadungog ni Jesus niini, siya miingon, "Kining sakita dili ikamatay, 

 kondili alang sa himaya sa Dios, aron ang Anak sa Dios pagahimayaon tungod  

 niini. (Juan 11: 4) 

 

Ang pagkausab sa dagway ni Jesus nahitabo tungod sa pag-antus nga iyang giatubang. Aron 

makita ang himaya uban ang pagsulay! 

 

PINAAGI SA PAGHUMAN SA INYONG MINISTERYO: 

 

Ang Dios mahimaya kung inyong matuman ang ministeryo diin kamo gitawag: 

 

 Kong may tawo nga magasulti, magsulti siya ingon sa mga pulong sa Dios; kong 

 may tawo nga magaalagad; magaalagad siya ingon sa kusog nga gihatag sa Dios; 

 aron sa tanan nga mga butang pagahimayaon ang Dios pinaagi ni Jesu-Kristo, 

 nga kaniya ang himaya ug kagamhanan sa mga katuigan nga walay katapusan. 

 (I Pedro 4:11) 

 

 Tungod niana nagaampo kami gihapon alang kaninyo, aron isipon kamo sa 

 atong Dios nga takus sa pagtawag kaninyo, ug pagahingpiton niya ang tanang 

 tinguha sa kaayohan, ug ang buhat sa pagtoo nga may gahum; 
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 Aron ang ngalan sa atong Ginoong Jesu-Kristo pagahimayaon diha kaninyo, ug 

 kamo diha kaniya, sumala sa gracia sa atong Dios ug sa Ginoong Jesu-Kristo.  

 (II Tesalonica 1: 11-12) 

 

Ang inyong ministeryo naglakip sa maayo nga mga buhat ug ang Dios mahimaya samtang 

inyong gibuhat kini nga mga buhat: 

 

 Apan ang himaya, dungog, ug pakigdait, alang sa tagsatagsa ka tawo, nga 

 nagabuhat sa maayo ... (Roma 2:10) 

 

 Pasigaa ang inyong suga sa atubangan sa mga tawo, aron makita nila ang 

 inyong maayong mga buhat, ug pagahimayaon ang inyong Amahan nga  

 anaa sa Langit. (Mateo 5:16) 

 

Ang maayong mga buhat naglakip usab sa inyong panggawi ug pamaagi sa kinabuhi Ang II 

Pedro 2:12 nagpaila nga ang Dios mahimaya kung ang inyong pamatasan ug pamaagi sa kina 

buhi husto. Ang buhat sa Dios naglakip sa pagpamunga sa espirituhanong bunga. Kini nagha 

tag usab ug himaya sa Dios: 

 

 Dinhi niini ginahimaya ang akong Amahan, aron managpamunga kamo ug 

 daghan; ug nga sa ingon pagapahimatud-an nga kamo akong mga tinun-an. 

 (Juan 15: 8) 

 

Ang mga bunga sa pagkamatarung naghatag ug himaya sa Dios. 

 

 Sanglit puno sa mga bunga sa pagkamatarung, nga pinaagi ni Jesu-Kristo, 

 ngadto sa himaya ug pagdayeg sa Dios. (Filipos 1:11) 

 

Ang buhat sa Dios naglakip sa pagpaambit sa mensahe sa Ebanghelyo nga nagpadayag sa 

iyang himaya sa mga nasud: 

 

 Tindog, pakita; kay ang imong kahayag miabot na, ug ang himaya ni Jehova 

 misubang sa ibabaw nimo. 

 

 Kay, ania karon, ang kangitngit motabon sa yuta, ug ang mabaga nga kangitngit 

 sa katawhan; apan si Jehova mosidlak sa ibabaw nimo, ug ang iyang himaya 

 makita sa ibabaw nimo. (Isaias 60: 1-2) 

 

Ang Salmo 96: 3 nagsulti nga "ipahayag ang iyang himaya taliwala sa mga nasud." 

 

 ... Ug sila magapahayag sa akong himaya taliwala sa mga Gentil (mga nasud). 

 (Isaias 66:19) 

 

 Sila managsulti mahitungod sa himaya sa imong gingharian ug managhisgot  sa 

 imong gahum. (Salmo 145: 11) 
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Ang mensahe nga atong giwali gitawag nga "mahimayaon nga Ebanghelyo" (tan-awa ang I 

Timoteo 1:11; II Mga Taga Corinto 3: 7 ngadto sa 4: 6; ug Colosas 1:27). Sa diha nga ang 

Ebanghelyo gisangyaw ug gitoohan, kini adunay mahimayaon nga dalan (II Tesalonica 3: 1). 

Sa dihang ang mga tawo makadawat sa Ebanghelyo, ang Dios mahimaya (II Tesalonica1:12). 

Kadtong nakadungog ug nagtoo naghatag ug himaya sa Dios (Mga Buhat 13:48). Kadtong 

naglakaw ug nagwali sa Ebanghelyo nagbuhat niini alang sa himaya sa Dios (II Corinto 8: 9). 

Bisan ang mga bahandi sa himaya anaa kaninyo pinaagi sa Ebanghelyo (Efeso 1:16; Colosas 

1:11). 

 

Samtang kamo mag-alagad ang Dios magpakita sa iyang gahum ug ang mga tawo maghima 

ya kaniya: 

 

 ... Kay ang tanan nga mga tawo naghimaya sa Dios tungod sa nahitabo.  

 (Mga Buhat 4:21) 

 

(Basaha kon sa unsa nga paagi nga ang Dios nahimaya pinaagi sa pagpasundayag sa gahum: 

Mateo 9: 8; 15:31; Marcos 2:12; Lucas 2:20; 5: 25-26; 7:16; 13:13; 17:15; 18:43; 19:38; 

23:47) 

 

Kamo naghimaya sa Dios pinaagi sa pagtapos sa buluhaton diin kamo gitawag: 

 

 Ako naghimaya kanimo sa yuta; sanglit natuman ko ang buluhaton nga imong 

 gitugyan kanako nga pagabuhaton. (Juan 17: 4) 

 

Kamo makahimaya sa Dios sa tanan ninyong pagabuhaton: 

 

 Busa, kong mangaon kamo, kon manginom, kon bisan unsa nga inyong paga 

 buhaton, buhaton ninyo ang tanan alang sa himaya Dios. (I Corinto 10:31) 

 

 Kong may tawo nga magasulti, magsulti siya ingon sa mga pulong sa Dios; kong 

 may tawo nga magaalagad; magaalagad siya ingon sa kusog nga gihatag sa Dios; 

 aron sa tanan nga mga butang pagahimayaon ang Dios pinaagi ni Jesu-Kristo, 

 nga kaniya ang himaya ug kagamhanan sa mga katuigan nga walay katapusan. 

 (I Pedro 4:11) 

 

Ang gidaghanon ug matang sa trabaho nga inyong gihimo usahay ordinaryo, apan kini mahi 

mong talagsaon kung kini gihimo alang sa himaya sa Dios. 

 

PINAAGI SA PAGPABILIN SA IYANG PULONG: 

 

Ang himaya sa Dios gipadayag sa iyang mga pulong: 

 

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

    usa ka salamin sa himaya sa Ginoo, ginausab kita sa mao gihapon nga dagway 

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

 (II Corinto 3:18) 
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 Ang sinugdan sa imong mga pulong nagahatag ug kahayag; (Salmo 119: 130)...  
 

Hinumdomi nga ang "kahayag" may kalabutan sa iyang himaya. 

 

Sa dihang gibundak ni Moises ang mga pulong sa Dios nga gisulat sa mga papan nga bato, 

ang iyang nawong nawad-an sa himaya. Ang Dios naghatag sa iyang himaya sa mga tawo 

nga midawat ug nagbantay sa iyang mga pulong. Kita dili makapasobra sa iyang mga Pulong 

nga may kalabutan sa himaya sa Dios, tungod kay si Jesus mao ang Pulong. 

 

PINAAGI SA PAGDAYEG UG PAGSIMBA: 

 

Ang tawo nga naapektohan kaayo sa himaya sa Dios, nagbalik sa himaya ug pagdayeg ngadto 

kaniya: 

 

 Bisan kinsa nga magahalad ug pagdayeg nagahimaya kanako ... (Salmo 50:23) 

 

Ang pinakataas nga punto sa pagsimba sa Bag-ong Tugon mahitabo sa diha nga ang binuhat 

sa kanunay naghimaya sa Dios. Ang himaya maoy: 

 

1. Gihatag sa Dios: I Samuel 6: 5; I Mga Cronicas 16:29 

 

2. Gipahinungod ngadto sa Dios: Salmo 29: 1-1. Ang Mateo 6:13 nagaingon "Imo ang hima 

  ya hangtud sa kahangturan." 

 

3. Gitugyan sa Dios: Malaquias 2: 2 

 

4. Gipahimutang pinaagi sa iyang himaya diha kanato: Salmo 57: 8; 108: 1, 30:12 

 

5. Gihimo diha sa panaghiusa: Roma 15: 6 

 

Ang paghimaya sa Dios wala gihimo diha sa kahaw-ang. Kamo mohatag ug himaya sa Dios 

tungod kay... 

 

1. Kini gisugo: 

 

 Ipahinungod kang Jehova ang himaya nga angay sa iyang ngalan: pagdala ug 

 halad, ug duol sa iyang atubangan; Simbaha si Jehova sa katahum sa pagkaba   

 laan. (I Mga Cronicas 16:29) 

 

 Pasagdi sila nga maghatag ug himaya kang Jehova, ug magapahayag sa iyang 

 pagdayeg sa mga pulo. (Isaias 42:12) 

 

 Ipahayag ang iyang himaya sa taliwala sa mga nasud, sa taliwala sa tanang mga 

 katawhan ang iyang mga katingalahang buhat. (Mga Salmo 96: 3) 

 

 ... Sa iyang templo ang tagsatagsa nagasulti sa iyang Himaya. (Salmo 29: 9) 
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(Ang mosunod nga mga tudling naghisgot sa paghatag ug himaya sa Dios: Nehemias 9: 5;  

I Samuel 6: 5; 1 Cronicas 16:10, 28-29,35; 29:11, 13; Jeremias 13:16; Pinadayag 1: 6; 4: 9; 

4:11; 5: 12-13; 7:12; 14: 7; 19: 1; Salmo 22:23; 29: 1-2; 66: 2; 96: 7-8; ) 

 

2. Kini angay kaniya: 

 

 Ihatag sa Ginoo ang himaya nga angay sa iyang ngalan; simbaha ang Ginoo diha 

 sa katahum sa pagkabalaan. (Salmo 29: 2) 

 

3. Sa iyang kinaiyahan: 

 

 Kinsa ang dili mahadlok kanimo, Ginoo, ug magahimaya sa imong ngalan? 

 Kay ikaw lamang ang balaan ... (Pinadayag 15: 4) 

 

 Aron ang mga Gentil makahimaya sa Dios tungod sa iyang kalooy...   

 (Roma 15: 9) 

 

4. Sa iyang ngalan: 

 

 Pagadayegon ko ikaw, Oh Ginoo nga Dios ko, uban sa bug-os ko nga kasing 

 kasing; ug pagahimayaon ko ang imong ngalan sa walay katapusan.  

 (Salmo 86:12) 

 

 ... Sa imong ngalan ihatag ang himaya ... (Mga Salmo 115: 1) 

 

 Ipapagdayeg kanila ang ngalan ni Jehova; kay ang iyang ngalan lamang mao 

 ang gibayaw; ang iyang himaya maoy labaw sa yuta ug sa kalangitan. 

 (Salmo 148: 13) 

 

5. Siya ang naglalang sa tanang mga butang: 

 

 Ikaw ang takus, O Ginoo, sa pagdawat sa himaya ug dungog ug gahum; kay 

 ikaw ang nagbuhat sa tanang mga butang, ug tungod sa imong kabubut-on 

 nangahimo sila ug gipamuhat. (Pinadayag 4:11, Pinadayag 14: 7) 

 

6. Siya nagpaluyo sa tanang mga butang: 

 

 Kay tungod kaniya, ug pinaagi kaniya, ug alang kaniya ang tanang mga butang: 

 kang kinsa ang himaya sa walay katapusan ... (Roma 11:36) 

 

7. Sa Katubsanan: 

 

 Ug sa pagkadungog nila niining mga butanga, gihimaya nila ang Dios, nga naga 

 ingon: Nan diay ang Dios naghatag usab ngadto sa mga Gentil sa paghinulsol 

 alang sa kinabuhi. (Mga Buhat 11:18) 

 

 Tungod kay kita gitawag, gipakamatarung, ug gihimaya: (Roma 8:30) 
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 Alang sa pagdayeg sa himaya sa iyang gracia, nga sa walay bayad gihatag niya 

 kanato diha sa hinigugma. (Efeso 1: 6) 

 

8. Sa iyang paghukom: 

 

 ... Kahadloki ninyo ang Dios, ug ihatag ninyo kaniya ang himaya; kay ang takna 

 sa iyang paghukom miabot na... (Pinadayag 14: 7 Pinadayag 15: 4) 

 

9. Sa inyong panulundon diha kaniya: 

 

 Aron makita ko ang kauswagan sa imong pinili, aron makagmaya ako sa kali 

 pay sa imong nasud, aron ako maghimaya uban sa imong panulondon.  

 (Salmo 106: 5) 

 

Kamo makakat-on ug dugang kon unsaon paghimaya ang Dios sa 8 ug 9 nga mga kapitulo 

nga naghisgot sa hilisgutan sa pagsimba. 

 

ANG NAGAPADAYON NGA LIYOK 

 

Niini nga leksyon kamo nakakat-on unsaon paghimaya ang Dios. Samtang kamo naghimaya 

kaniya pinaagi sa pagsunod niini nga mga sumbanan, ang Dios nagpadayag sa iyang labaw 

nga himaya diha ug pinaagi kaninyo. Samtang maghatag ug himaya alang sa unsay iyang 

nabuhat, kamo makadawat ug himaya aron mas dugang pa nga mapalihok ang inyong minis 

teryo. Kining nagapadayon nga liyok walay katapusan, usa ka nagapalihok nga pwersa nga 

nagasangkap kaninyo aron matuman kung unsa ang gitawag sa Dios nga inyong pagabuha 

ton. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Ipatin-aw kong unsaon paghimaya ang Dios. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Hisgoti ang nagapadayon nga liyok sa paghatag ug pagdawat sa himaya. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Basaha ang Isaias kapitulo 60. Ang unang bersikulo naghagit: 

 

 Tindog gikan sa pagkaluya ug pagkapakyas diin ang mga sirkumstansya naghu 

 pot kanimo; bangon ngadto sa bag-ong kinabuhi. Sidlak ug magdan-ag sa hima 

 ya sa Ginoo; kay ang imong kahayag miabot na, ug ang himaya sa Ginoo makita 

 diha sa ibabaw kanimo! (Isaias 60: 1, Amplified Version) 

 

Ang nahibilin niini nga kapitulo sa Isaias nagpadayag sa mga sangputanan sa dihang ang 

himaya sa Dios anaa sa ibabaw kanimo: 

 

 

Bersikulo 2:  Bisan kon ang kangitngit anaa sa ibabaw sa yuta, ang Ginoo ug ang iyang  

  himaya anaa sa ibabaw kanimo. Ikaw dili kinahanglan maapektuhan sa mga 

  kahimtang nga naglibot kanimo. 

 

Bersikulo 3:  Ang mga kanasuran moduol sa kahayag sa iyang himaya ... bisan ang mga 

  lider sa politika. 

 

Bersikulo 4:  "Mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye" gikan sa halayo nagpasabot 

  nga dili lamang sa imong kaugalingong pamilya, kondili usab sa espirituha 

  non, mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. 

 

Bersikulo 5-12: Ang mga kahinguhaan sa kaaway igatukod alang sa gingharian. (Sa bersiku 

  lo 11 ang "mga pwersa" nagpasabot sa bahandi). 

 

Bersikulo 13: Adunay panaghiusa bisan sa mga tawo nga sa kinaiyahan lahi ra. 

 

Bersikulo 14-19: Ang Dios magatubos nianang gikawat sa kaaway: 

 

 Bersikulo 14:  Kadtong mga nagsakit kanimo magpasakop. 

 

 Bersikulo 16:  Ang manluluwas nagbuntog. 

 

 Bersikulo 17:  Naghulagway sa hingpit nga kausaban. 

 

 Bersikulo 18:  Ang pakiggubat mihunong. 

 

 Bersikulo 19:  "Ang imong Dios" mahimong "imong himaya." 

 

Bersikulo 20:  Ang pagbangotan matapos. 

 

Bersikulo 21:  Ang mga matarung makapanunod sa yuta. 

 

Bersikulo 22:  Ang gagmay mahimong dagko ug ang Dios mohimo sa dali nga buhat. 
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Kini nga paghulagway sa mga resulta sa himaya sa Ginoo gipadayon sa Isaias 61: 

 

Bersikulo l-3:       Ang pagdihog magapabilin diha kanimo.  

Bersikulo 4-11:    Ang mga awaaw nga dapit pagatukoron pag-usab. 

 

2. Karon tun-i ang Isaias 43. Matikdi ang bersikulo 7: "Bisan ang matag usa nga gitawag 

pinaagi sa akong ngalan; kay akong gibuhat siya alang sa akong himaya... "Kini" bisan ang 

matag usa "mapadapat sa giingon sa kaniadto. Ang mosunod gitagana alang niadtong adunay 

himaya sa Dios nga nagapahulay sa ibabaw nila: 

 

 -Pagtubos: 1   -Pagpalingkawas: 2   -Espirituhanong pag-ani: 4-6 

 

3. Basaha ang Mga Salmo 24. Kini naghulagway kung giunsa sa Hari sa Himaya sa pagsulod. 

Siya nagaabot sa mga tawo kinsa: 

 

 -Adunay hinlo nga mga kamot:     4 

 -Adunay putli nga kasingkasing:     4 

 -Wala ibayaw ang ilang mga kalag sa kakawangan:   4 

 -Wala manumpa nga malimbongon:     4 

 -Nga nagbukas sa ilang espirituhanong mga ganghaan  

  ug mga pultahan sa iyang presensya:     7 ug 9 

 

4. Matikdi kung unsa ang mahitabo kung dili ninyo himayaon ang Dios: 

 

 Kong kamo dili managpatalinghug, ug kong kini dili ibutang ninyo sa inyong 

 kasingkasing, aron sa paghatag ug himaya sa akong ngalan, nagaingon si Jehova  

 sa mga panon, nan ipadala ko ang tunglo kaninyo, ug pagatunglohon ko ang 

 inyong mga panalangin; oo, gitunglo ko na sila, tungod kay kini wala ninyo 

 ibutang sa inyong mga kasingkasing. (Malaquias 2: 2) 

 

Ang mensahe sa Dios ngadto kang Belchazzar susama: 

 

 ... Ikaw nagmapahitas-on sa imong kaugalingon batok sa Ginoo sa Langit ... ug 

 ang Dios nga sa iyang mga kamot anaa ang imong gininhawa, ug iya ang tanan 

 mong mga dalan, wala mo ba paghimayaa? (Daniel 5:23) 

 

Si Herodes sa tinuod nakakat-on ug lisud nga pagtulon-an bahin sa paghatag ug himaya sa 

Dios. Ang anghel sa Ginoo naghampak kaniya tungod kay wala siya maghimaya sa Dios. 

Tan-awa ang Mga Buhat 12:23. 
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KAPITULO 7 
 

ANG ARCA TALIABOT NA 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pagpasabot nganong ang himaya sa Dios mibiya gikan sa iyang katawhan. 

 Pagtingob sa mga panghitabo ug sa ilang espirituhanong kamahinungdanon sa diha 

nga ang arca anaa sa matag usa sa mosunod nga mga dapit: 

 -Ebenezer 

  -Apek 

  -Asdod 

  -Gat 

  -Ekron 

  -Beth-semes 

  -Chiriath-jearim 

  -Jerusalem 

 Pag-ila sa upat ka mga butang nga gikinahanglan alang sa pagpabalik sa himaya sa 

Dios. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Sa ingon niini gidala sa tibook Israel ang arca sa tugon ni Jehova inubanan sa 

 pagsinggit ug sa tingog sa corneta, ug sa mga trumpeta, ug sa mga piyangpiyang, 

 makusog nga lanog lakip ang mga salterio ug mga alpa. (I Mga Cronicas 15:28) 

 

PASIUNA 

 

Ang Dios miingon kang Moises, "Kon imong himoon ang tabernaculo sumala sa sumbanan, 

ang akong himaya magapuyo didto" (Exodo 25: 9). Ang tawo sa sinugdanan gibuhat alang sa 

himaya sa Dios. Kita gilalang diha sa iyang dagway ug gipahimutang sa ibabaw sa mga buhat 

sa iyang mga kamot aron sa paghimaya kaniya (Mga Hebreohanon 2: 7). Sa diha nga ang 

tawo nakasala, ang "sumbanan" nausab ug ang himaya nawala: 

 

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

 

Sama sa tabernaculo ni Moises, kamo mao ang tabernaculo sa Dios. Kon inyong tukuron ang 

inyong espirituhanong kinabuhi sumala sa tukmang sumbanan ang himaya magapuyo didto. 

Kon inyong usbon ang sumbanan, ang himaya mobiya: 

 

 Kay sa hing-ilhan nila ang Dios, wala nila pagahimayaa siya ingon nga Dios, 

 bisan managpasalamat sila; kondili nangabuang sila sa ilang mga hunahuna, 

 ug ang ilang kasingkasing nga walay pagsabot gingitngitan. 
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 Sa nagsugid sa ilang kaugalingon nga sila makinaadmanon, nangahimong  

 buang sila. 

 

 Ug giilisan nila ang himaya sa dili madunoton nga Dios sa pagkasama sa lara 

 wan nga gihimo sa tawo nga madunoton, ug sa mga langgam, ug sa mga mana   

 nap nga may upat ka tiil, ug sa mga nagakamang sa yuta. (Roma 1: 21-23) 

 

 Sa ingon niini ilang giilisan ang ilang himaya sa pagkasama sa usa ka vaca nga 

 nagasibsib sa balili. (Salmo 106: 20) 

 

Pinaagi sa paghukom sa Dios, ang uban maghinulsol ug ang himaya ipahiuli: 

 Ug niadtong taknaa miabot ang usa ka dakong linog, ug ang ikapulo ka bahin sa 

 ciudad nahulog, ug ang mga nangamatay sa linog pito ka libo ka mga tawo; ug 

 ang nahibilin nangahadlok ug gihimaya ang Dios sa Langit. (Pinadayag 11:13) 

 

Ang uban dili na gayud maghinulsol ug dili na makaangkon pag-usab sa himaya: 

 Ug ang mga tawo nangasunog sa hilabihang kainit, ug nanagpasipala sila sa 

 ngalan sa Dios, nga adunay gahum ibabaw niini nga mga hampak; ug wala  

  sila maghinulsol aron sa paghatag kaniya’g himaya. (Pinadayag 16: 9) 

 

Ang makasasala walay himaya. Kini gipahiuli pinaagi sa proseso sa pagtubos: 

 

 ... Ug ang mga gitawag niya, kini sila gipakamatarung usab niya; ug ang mga 

 gipakamatarung, kini sila gihimaya usab niya. (Roma 8: 28-30) 

 

Ang "himaya" usab mobiya gikan sa katawhan sa Dios sa dihang ang sala magbulag kanila 

gikan sa iyang presensya. Unsa ang mahimong buhaton kung ang himaya sa Dios mibiya tu 

ngod kay ang sumbanan giusab sa sala? Ang pagtuon sa Daang Tugon sa Arca sa Dios nga 

mibiya ug mibalik ngadto sa Israel naghatag sa natural nga mga susama sa dako nga espiritu 

hanong kamatuoran nga nagtubag niini nga pangutana. 

 

ANG PAGBIYA UG PAGPABALIK SA ARCA 

 

Ang Arca sa Dios nagsimbolo sa himaya sa Dios taliwala sa iyang katawhan. Ang Arca nag- 

una sa Israel samtang naglakaw sila sa kamingawan. Kini naggiya sa agianan samtang sila 

mitabok sa Suba sa Jordan ngadto sa Canaan. Kini nag-una kanila sa gubat isip simbolo sa 

presensya sa Dios. 

 

Sa I Samuel mga kapitulo 4 hangtud 7 adunay makapasubo nga sugilanon kung giunsa nii 

ning Arca, ang simbolo sa presensya sa Dios sa taliwala sa iyang katawhan, pagkawala. 

Basaha kini nga mga kapitulo sa inyong Biblia sa dili pa ipadayon ang nahibilin niini nga 

leksyon. 

 

SHILO NGADTO SA EBENEZER: 

 

Ang I Samuel 4 gibuksan uban sa nasud sa Israel nga nakig-away sa mga Filistehanon. Ang  
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Israel nagkampo sa usa ka dapit nga gitawag nga Ebenezer ug ang kasundalohan sa mga Felis 

tehanon mitukod sa ilang mga tolda sa Apek. Ang Israel napildi sa gubat tungod sa sala sa 

ilang taliwala, ilabina sa ilang pagpangulo (tan-awa sa I Samuel kapitulo 3). Sa dihang sila 

nawad-an ug 4,000 ka mga lalaki sa gubat, nagsugod sila sa pagpangutana "Ngano nga gisilo 

tan kita sa Ginoo?" 

 

Imbis nga mangita sa Ginoo ug magsusi sa ilang mga kasingkasing aron ipadayag ang tinuod 

nga problema, ang kasundalohan sa Israel nakahukom sa pagdala sa Arca, ang simbolo sa 

presensya sa Dios, ug gibutang kini sa atubangan nila sa gubat. Sa kanhi nga mga gubat, sa 

sugo sa Dios, ang Arca nag-una sa kasundalohan sa Israel sa gubat, apan kini simbolo lamang 

sa presensya sa Dios. Tungod sa sala, ang presensya sa Dios dili kauban sa iyang katawhan 

niini nga gubat mao nga ang simbolo sa iyang presensya walay kahulogan. 

 

Human sa unang hugna sa pagsakop sa Canaan, ang tabernaculo gitukod sa dapit nga gitawag 

ug Shilo. Ang Israel nagsugo sa Shilo ug gipadala ang Arca sa Ebenezer. Sa diha nga ang 

Arca miabot sa kampo, ang Israel mihatag ug usa ka dakong singgit sa kalipay tungod kay 

sila nakasiguro nga karon sila makahimo na sa pagdaug sa gubat batok sa mga Filistehanon. 

 

Apan ang simbolo nga walay aktuwal nga presensya sa Dios walay kapuslanan. Sa diha nga 

ang gubat nagpadayon, 30,000 ka mga sundalo sa Israel ang namatay ug ang mga Filisteha 

non miagaw sa arca sa Dios. Bisan ang mga anak nga lalaki ni Eli, ang pari, gipatay. 

 

Sa diha nga ang usa ka mensahero miadto sa pagsulti ni Eli sa balita, nahibulong kaayo siya 

nga nahulog siya sa iyang lingkoranan, nabali ang iyang liog, ug namatay. Ang iyang mabdos 

nga umagad diha-diha dayon nagbati ug nanganak sa usa ka anak nga lalaki. Ginganlan niya 

ang bata nga "Ichabod" nga ang nagkahulogan "ang himaya sa Dios mibiya": 

 

 Ug siya miingon: Ang himaya nahimulag gikan sa Israel; kay ang arca sa Dios 

 naagaw. (I Samuel 4:22) 

 

Ang simbolo sa presensya sa Dios anaa na sa mga kamot sa kaaway ug ang Israel napildi sa 

gubat. Kung mawad-an kita sa presensya sa Dios, kita usab mahimong dili epektibo sa gubat. 

 

Sa daghang mga dapit karon, ang Simbahan nagpabilin sa simbolo sa presensya sa Dios. Kita 

adunay mga simbolo sa mga krus ug mga salampati, balaan nga mga himan sa komunyon, 

mga kandila, ug dagkong mga bilding sa simbahan. Kita aduna pay mga emosyon sa pag 

singgit ug pagdayeg sa Dios, sama sa Israel sa diha nga ang Arca misulod sa kampo. 

 

Apan ang presensya ba sa Dios tinuod nga uban kanato, o nagpuyo ba kita alang sa mga sim- 

bolo ug mga rituwal? Matag higayon nga kita mopuyo sa simbolo, rituwal, ug tradisyon, ang 

presensya sa Dios mobiya. Ang himaya sa Dios naagaw sa kaaway. Kamo ba nakapuyo na sa 

rituwal inay sa tinuod nga presensya sa Dios? 

 

EBENEZER NGADTO SA APEK: 

 

Ug sa dihang ang mga Filistehanon nakaagaw sa arca sa Dios, ilang gidala kini una ngadto sa 

dapit nga gitawag ug Apek nga ang kahulogan "kuta ug salipdanan." Kini mao ang usa ka 

dapit nga wala gayud makuha sa Israel gikan sa mga Canaanhon sa dihang gibuntog nila ang  
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Canaan. Ang I Samuel 4: 1 ug 29: 1 nagtala nga kini sa katapusan nahimong pundasyon diin 

magalunsad ug mga pag-ataki batok sa Israel. 

 

Sa Apek, ang mga Filistehanon sa tinuod naglugos sa simbolo sa presensya sa Dios pinaagi sa 

paghugaw ug pagpangagaw niini. Ang bisan unsang bahin sa inyong kinabuhi nga wala ma- 

buntog mahimong kuta ug salipdanan ni Satanas. Kini gamiton sa kaaway sa paglunsad ug 

mga pag-ataki batok kaninyo ug kamo mawad-an sa himaya sa Dios. Si Satanas mokuha nia 

nang bililhon ug lugoson kini pinaagi sa paghugaw, pagsupak, ug pagpanglungkab. Ang ritu 

wal (Ebenezer) kanunay nga nagapadulong sa pagpanglugos (Apek). 

 

APEK NGADTO SA ASDOD: 

 

Diha sa I Samuel 5, ang Biblia nagrekord nga ang mga Filistehanon sunod nga mibalhin sa 

Arca ngadto sa dapit nga gitawag ug Asdod. Ang Asdod usa sa lima ka mga punoan nga mga 

ciudad sa mga Filistehanon ug ang nahimutangan sa usa sa labing bantog nga mga templo sa 

nasudnong dios-dios nga si Dagon. Sa Asdod, ang mga Filistehanon misulay sa pagtukod sa 

Arca kauban sa ubang mga dios-dios apan ang ilang mga diosdios padayon nga nagakahulog 

ang ilang nawong ug sa katapusan nangabuak. 

 

Sa dihang kamo kawad-an sa himaya sa Dios pinaagi sa rituwal ug sa espirituhanon nalugos 

sa kaaway, ang inyong sunod nga lakang mao ang pagsulay sa pagpangatarungan sa inyong 

posisyon pinaagi sa pagkompromiso. Sama sa mga Filistehanon, kamo mibuhat niini aron sa 

pagsulay sa pagtukod sa himaya sa Dios uban sa kalibutanon nga mga diosdios sa inyong 

kinabuhi. Tingali kini tinuod ug pisikal nga mga diosdios nga bato o yutang kolonon, o tinga 

li mga diosdios sa mga kabtangan o kalibutanong mga kinaiya ug panggawi. Kamo misulay 

sa pagtan-aw kung pila ang inyong mahuptan sa kalibutan ug sa gihapon adunay himaya sa 

Dios sa inyong kinabuhi. 

 

Apan ang ubang mga diosdios kinahanglan mahulog sa atubangan sa himaya sa Dios. Sa diha 

nga nailhan sa mga Filistehanon ang gahum sa Dios, sila nahadlok ug gipadala ang arca ngad 

to sa ciudad sa Gat. 

 

ASDOD NGATO SA GAT: 

 

Ang ngalan nga "Gat" nagkahulogan sa "pug-anan ug vino." Sa matag higayon nga kamo 

mokompromiso ug motugot sa kaaway nga magtukod ug mga kuta sa inyong kinabuhi (ang 

Apek ug Asdod nagpasabot sa "kuta") sa dili madugay inyong makaplagan ang inyong 

kaugalingon sa iyang "pug-anan ug vino." Siya mopuga, modasok, ug motukmod kaninyo 

hangtud nga ang tanang maayo mawala sa inyong kinabuhi. 

 

Sa Gat, gipadala sa Dios ang paghukom sa mga Filistehanon sa ilang "tinago nga mga bahin" 

(pribado nga mga bahin sa lawas). Dinhi niini nga ang epekto sa nawala nga himaya nagsu 

god sa pagpakita ug ang paghukom sa Dios nagsugod sa pag-abot. 

 

Ang Dios dili mopuyo sa espirituhanong rituwal. Siya dili motugot sa iyang presensya nga 

malugos sa atong mga kinabuhi ug mga simbahan. Siya dili dugay nga motugot sa pagpa 

ngatarungan pinaagi sa pagkompromiso nga dili magapadala ug mga sangputanan sa iyang 

paghukom. 
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GAT NGADTO SA EKRON: 

 

Ang Ekron nagpasabot sa pagwagtang nga nagkahulogan ug "kamatayon." Ang makamatay 

nga kalaglagan miabot niining ciudara ingon nga paghukom gikan sa Dios. Ang pagwagtang 

sa espirituhanong kamatayon dili layo sa mga epekto sa paghukom sa Dios. Kung dili kita 

mamati sa mensahe sa Dios, sa dili madugay mahisama kita sa Simbahan sa Sardis nga adu 

nay ngalan nga buhi, apan kita diay patay na (Pinadayag 3: 1). 

 

EKRON NGADTO SA BETH-SEMES: 

 

Didto sa Ekron nga ang Arca sa Dios nag-usab ug mga direksyon ug nagsugod sa taas ug 

mahinay nga pagbalik sa Israel. Apan ang simbolo sa presensya sa Dios dili dayon mobalik  

sa katawhan sa Dios. Kini milungtad ug kapin sa 20 ka tuig usa moabot sa Jerusalem! 

 

Human sa pagwagtang pinaagi sa kamatayon didto sa Ekron, ang mga Filistehanon nakahu 

kom nga ipadala nila pagbalik ang Arca diin kini nahisakop (I Samuel 6). Sila naghimo ug 

karomata, gibutang ang Arca sa ibabaw niini, ug migamit ug duha ka mga gatasang baka  

aron mobitad sa kargamento. Kining duha ka mga baka adunay mga gagmayng baka sa pi- 

nuy-anan. Ang ilang natural nga kinaiya sa dihang ibilin ang ilang kaugalingon nga mga  

kahinguhaan mao ang pagpauli sa ilang mga gagmayng baka. Hinonoa, ang mga baka mipa 

ingon diretso sa Israel. (Bisan ang mga walay buot nga mga mananap nasayud nga ang hima 

ya iya sa katawhan sa Dios ug dili sa mga kamot sa kaaway!) 

 

Ang mga baka ug ang ilang bililhong mga kargamento miabot una didto sa usa ka dapit nga 

gitawag ug Beth-semes diin ang ubang mga tawo sa Israel nagaani sa ilang ani. Sa dihang 

ilang nakita ang arca, nagsugod sila sa pagmaya. Ilang gikuha ang karomata ug mga baka ug 

gihalad sila ingon nga halad ngadto sa Ginoo. 

 

Apan ang mga tawo sa Beth-semes midumili sa pagkaaamgo nga ang Dios wala magpadala 

sa iyang presensya aron lamang sa pagpanalangin kanato. Ang pagkabalaan kinahanglan nga 

maanaa sa kasingkasing sa bisan unsang paglihok sa Dios. Kini nga mga tawo gusto sa presen 

sya sa Dios sa taliwala kanila, apan sila dili gusto niini sa paagi sa Dios. Sila mitan-aw sulod 

sa arca, nga gidili sa Dios. Kapin sa 50,000 ka mga tawo ang namatay tungod sa ilang sala 

(Exodo 19:21). 

 

Daghang mga higayon nga kita nagmaya sa dihang ang presensya sa Dios nagsugod sa pagli 

hok sa atong taliwala ug kita nangangkon nga kita gusto ug "kapukawan." Apan kita sa giha 

pon midumili nga molakaw sa pagkabalaan. Kita gusto sa presensya sa Dios, apan kita nagdu 

mili sa pagsunod sa balaod sa Dios. Tungod niini, ang presensya sa Dios mobalhin. 

 

BETH-SEMES NGADTO SA CHIRIATH-JEARIM: 

 

Tungod kay ang mga tawo sa Beth-semes mibalibad sa mga sukdanan sa Dios, ang Arca 

gipadala ngadto sa Chiriath-jearim diin nagpabilin kini sulod sa 20 ka tuig: 

 

 Ug nahitabo, sa diha nga ang arca diha sa Chiriath-jearim, nga ang panahon 

 hataas; kay kaluhaan ka tuig: ug ang tibook nga balay sa Israel nanagbakho

 nanaghilak sa atubangan ni Jehova. (I Samuel 7: 2) 
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Bisan pa nga ang Arca mismo anaa taliwala sa mga tawo sa Chiriath-jearim, ilang gisalikway 

ang gahum niini. Sila adunay simbolo sa presensya sa ilang Dios sa ilang taliwala, apan sila 

ug ang tibook Israel "nagbakho" sa atubangan sa Ginoo. Kini nagpasabot nga sila nangandoy 

sa iyang gahum, gigutom ug giuhaw sa iyang presensya. Ang Jerusalem nakulangan sa presen 

sya sa Dios, samtang ang Arca sa Dios walo ka milya lamang ang gilay-on! 

 

Sulod sa daghang mga katuigan, ang Arca gibalhin gikan sa usa ka ciudad ngadto sa laing 

ciudad uban sa gamay o walay pagtagad, pagtahud, o pagsabot sa iyang pagkamahinungda 

non. Kini nagdala ug potensyal sa tanang gamhanan nga gahum sa Dios, apan walay usa nga 

nakasabot, walay bisan kinsa nga nag-atiman, ug walay usa nga nagtagad niini. 

 

Kini mao ba ang hulagway sa inyong espirituhanon nga kahimtang? Kamo ba nagapos sa ritu 

wal sa relihiyon ug nalugos ang presensya sa Dios? Inyo bang gipangatarungan ang inyong 

kalibutanon nga posisyon, gibati ang mga epekto sa paghukom sa Dios ug bisan ang pagwag 

tang sa espirituhanong kamatayon sa inyong kinabuhi? 

 

Nan adunay maayong balita alang kaninyo ... Ang Arca sa Dios, ang iyang himaya ug presen 

sya duol ra.... kini haduol lamang kaayo. Ang tanan nga gihulat sa Dios mao nga ang lalaki o 

babaye adunay igong pangandoy alang sa iyang presensya ug sila mangulo sa dalan sa pagpa 

hiuli sa gahum sa Dios. 

 

CHIRIATH-JEARIM NGADTO SA JERUSALEM: 

 

Dihay miabot nga adlaw nga ang Ginoo nakakaplag ug usa ka tawo sunod sa iyang kaugali 

ngong kasingkasing kinsa dili mopahulay hangtud nga ang Arca sa himaya sa Dios hingpit 

nga mahibalik sa iyang katawhan. Kana nga tawo mao si David. Si David nangandoy sa 

pagdala sa Arca sa Dios balik ngadto sa katawhan sa Dios. Siya nangutana, "Unsaon nako 

pagpabalik ang Arca sa Dios nganhi kanako?” (I Cronicas 13:12). 

 

Daghan ang nangutana sa sama nga pangutana karon.... "Unsaon nato pagsulod niining pag 

pahiuli sa presensya sa Dios, niining bag-ong lihok sa Espiritu nga atong gipangandoy?” 

Kamo makakat-on ug dugang mahitungod niini sa sunod nga leksyon sa "Pagtukod Pag-usab 

Sa Tabernaculo ni David," apan karon, atong tun-an kung giunsa ni David pagdala ang Arca 

gikan sa Chiriath-jearim ngadto sa Sion, nga nagapahiuli sa nawala nga himaya sa katawhan 

sa Dios. 

 

Basaha una ang I Cronicas 13: 1-7 sa inyong Biblia. Kini nga tudling nagrekord sa unang 

pagsulay ni David nga dalhon ang Arca balik ngadto sa katawhan sa Dios. Tungod kay ang 

mga Filistehanon nagdala sa Arca sa usa ka karomata, naghunahuna siya nga ang Israel mahi 

mong mobalhin niini sa susama nga paagi. Ang Arca gibutang sa karomata nga gibira sa mga 

torong baka. Sa diha nga ang mga torong baka nangapandol, si Uzzias miduol ug mihikap sa 

Arca sa pagtukod niini ug namatay. 

 

Ingon nga magtotoo, kita kinahanglan maglakaw pinaagi sa Pulong sa Dios, dili pinaagi sa 

panig-ingnan o kasinatian. Ang Dios nagkinahanglan sa mas taas nga sumbanan sa iyang mga 

alagad kaysa mga dili magtotoo. Ang paghukom miabot tungod kay ang Arca wala gibalhin 

sa paagi nga gisugo sa Dios. Si David nakahinumdom niini nga kasinatian sa I Cronicas 15: 

1-24. Siya miingon ang unang pagsulay sa pagbalik sa himaya "dili sumala sa han-ay nga 

sugo." Kung ang himaya ibalik, kini kinahanglan ibalik sa paagi sa Dios. 
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ANG PROSESO SA PAGPABALIK 

 

Basaha ang mahitungod sa malampusong pagsulay ni David nga ibalik ang Arca sa I Croni 

cas 13-17. Upat ka mga butang ang gikinahanglan aron ang Arca sa himaya sa Dios makaba 

lik sa iyang katawhan. Kini nga mga butang gikinahanglan usab kung kita mosinati sa pag 

balik sa iyang himaya karon: 

 

1. TINGUHA: 

 

Sulod sa mga 20 ka tuig, ang tibook Israel nangandoy sa mas suod nga relasyon uban sa Gi 

noo. Sila adunay tinguha alang sa iyang himaya. Ang unang lakang sa proseso sa pagbalik 

mao ang pagtinguha sa himaya sa Dios. Apan ang tinguha sa iyang kaugalingon dili igo. 

Kamo mahimo nga makagusto kaayo sa usa ka butang, apan aron makuha kini kamo kina 

hanglan usab anaay... 

 

2. DETERMINASYON: 

 

Ug si David adunay determinasyon sa pagpauli sa arca; siya miingon: Atong dad-on pag-usab 

ang arca sa Dios sa Israel nganhi kanato "(I Mga Cronicas 13: 3). Dili lamang kinahanglan 

nga kamo magtinguha sa himaya sa Dios, kamo kinahanglang adunay determinasyong sa 

inyong kasingkasing nga dili kamo mohunong hangtud madawat ninyo kini. Bisan ang kapak 

yasan wala nakapahunong kang David. Sa diha nga siya wala molampos sa iyang unang pag 

sulay, siya misulay pag-usab! 

 

3. DIREKSYON: 

 

Si David ug ang iyang mga tawo misugod sa paglakaw paingon sa Arca aron ibalik kini. Ang 

tinguha dili igo. Bisan ang determinasyon dili igo. Kamo kinahanglan magsugod sa paglihok 

sa direksyon sa presensya sa Dios aron ang himaya mahibalik. 

 

Kamo dili makasinati sa himaya kon kamo nagpadulong sa kaatbang nga direksyon sa dalan 

sa kalibutan. Kamo dili makasinati niini kon kamo nagpalayo sa Dios diha sa pagsupak sa 

iyang pagtawag sa inyong kinabuhi. Kamo kinahanglan molakaw diha sa direksyon sa Dios 

kon ang himaya igapadayag. 

 

4. HUSTONG HAN-AY: 

 

Sa unang paningkamot nga ibalik ang Arca, ang mga baka nangapandol ug ang karomata ni 

takilid. Ang himaya dili mahimong ibalik pinaagi sa hinimo sa tawo nga karomata. Kini kina 

hanglan ibalik sumala sa plano sa Dios, sumala sa "hustong han-ay" Kita misulay sa pagdala 

sa himaya sa Dios sa atong taliwala pinaagi sa atong" mga hinimo-sa-tawo "nga mga karoma 

ta. Kita adunay mga programa ug rituwal ug maghisgot sa panaghiusa ug panag-igsoonay. 

 

Makapainteres kaayo, ang mga ngalan sa duha ka lalaki nga nagpas-an sa arca nga nagpasa 

bot ug kusog (Uzza) ug igsoon nga lalaki (Ahio). Ang atong hinimo-sa-tawo nga mga karo 

mata mahimong tam-is tan-awon ug inigsoon, apan sila mga kusog lamang sa mga tawo. Ang 

katapusan nga sangputanan sa hinimo-sa-tawo nga mga karomata mao ang pagkapandol, 

paghidalin-as, pagpadanlog, ug sa katapusan .... kamatayon. 
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Kita dili makahimo pinaagi sa atong kaugalingong mga plano, mga programa, o kalig-on nga 

nagdala sa gahum ngadto sa Sion ... Kini kinahanglan moabot pinaagi sa paagi sa Dios pina 

sukad sa iyang Pulong. Sa ulahi si David misugid: 

 

 Si Jehova nga atong Dios nayugot kanato, tungod kay siya wala nato pangitaa 

 sumala sa tulomanon. (I Cronicas 15:13) 

 

Sa dihang gisunod ang "hustong han-ay" sa Dios, ang himaya mibalik. Kamo makakat-on ug 

dugang pa mahitungod niini sa "hustong han-ay" sa sunod nga leksyon sa "Pagtukod 

Pag-usab Sa Tabernaculo ni David." 

 

ANG KALAYO, ANG HIMAYA, UG PAGSIMBA 

 

Ang kalayo ug ang himaya parehong importanteng pangpalihok sa espirituhanong mga 

pwersa. Kung wala ang kalayo, ang himaya sa dili madugay molubad. Kon wala ang kalayo 

ug himaya, kita dili makalihok sa atubangan sa kaaway. 

 

Sa sinugdanan niini nga pagtuon sa kalayo ug sa himaya kamo nakakat-on nga ang kalayo ug 

himaya may kalabutan sa pagsimba. (II Cronicas 7: 1-3) Ang sunod nga tulo ka mga leksyon 

may kalabutan niining tulo ka nagapalihok nga pwersa nga naghiusa samtang inyong tun-an 

ang "Pagtukod Pag-usab Sa Tabernaculo ni David," "Gikinahanglan: Mga Magsisimba," ug 

"Unsaon Pagsimba." 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

2. Ipasabot nganong ang himaya sa Dios mibiya gikan sa iyang katawhan. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

3. Itingob ang mga panghitabo ug ang ilang espirituhanong kahulogan sa diha nga ang 

arca anaa sa mosunod nga mga lokasyon: 

 

 Ebenezer 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 Apek 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 Asdod 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 Gat 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 
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 Ekron 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 Beth-semes 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 Chiriath-jearim 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 Jerusalem 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

4. Unsa ang upat ka mga butang nga gikinahanglan alang sa pagpabalik sa himaya sa 

Dios? 

 

 ______________________________  ______________________________ 

 

 ______________________________  ______________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ang Pag-agaw Ug Pagbalik Sa Arca 

 

1. Paggamit ug mapa sa Palestina sa panahon sa Daang Tugon aron sa pagsubay sa mga 

panaw sa Arca: 

 

 Ebenezer:    Rituwal 

 

 Apek:     Pagpanglugos 

 

 Asdod:    Pagpangatarungan 

 

 Gat:     Mga Sangputanan 

 

 Ekron:    Pagwagtang 

 

 Beth-semes:    Pagdumili 

 

 Chiriath-jearim:   Pagsalikway 

 

 Jerusalem (Sion):   Pagpahiuli 

 

2. Mahimo ba kini nga nga mga lokasyon magamit sa personal? Mahimo ba kini nga 

magamit sa simbahan? 
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KAPITULO 8 
 

PAGTUKOD PAG-USAB SA TABERNACULO NI DAVID 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pagpatin-aw kon unsay gipasabot sa "pagtukod pag-usab sa tabernaculo ni David." 

 Paghatag ug mga pakisayran sa Kasulatan kung diin gitagna ang pagtukod pag-usab. 

 Pagpasabot kon kanus-a kini pagatukuron pag-usab. 

 Pagpasabot kon sa unsang paagi kini pagatukuron pag-usab. 

 Pagtingob kon sa unsa nga paagi nga ang pagtukod pag-usab sa tabernaculo ni David 

may kalabutan kaninyo. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Pagatukuron ko pag-usab ang tabernaculo ni David nga napukan; ug pagatuku 

 ron ko pag-usab ang mga nangatumpag niini. (Mga Buhat 15:16) 

 

PASIUNA 

 

Sa miagi nga leksyon, kamo nakakat-on kung sa unsa nga paagi nga ang Arca nawala sa Isra- 

el, ug uban niini, ang presensya, gahum, ug himaya sa Dios. Sa dihang gibalik ni David ang 

Arca ngadto sa Israel, ang presensya sa Dios nahibalik taliwala sa iyang katawhan. Ang istor 

ya niini nga pagtukod pag-usab importante, tungod kay kini may kalabutan sa modernong 

Iglesia ug sa saad sa Dios nga nagapahayag... 

 

 Pagatukuron ko pag-usab ang tabernaculo ni David nga napukan; ug pagatuku 

 ron ko pag-usab ang mga nangatumpag niini. (Mga Buhat 15:16) 

 

Sa dili pa mopadayon niini nga leksyon, tun-i ang I Cronicas kapitulo 13-17. 

 

ANG SAAD SA PAGTUKOD PAG-USAB 

 

Tun-i ang mosunod nga mga bersikulo. Ang Dios miingon... 

 

 Niadtong adlawa akong patindogon ang tabernaculo ni David nga napukan, ug 

 tapakan ang mga nangatumpag niini; ug akong bangonon ang iyang mga kuta 

 nga nangagun-ob, ug tukuron ko kini ingon sa karaang mga adlaw. 

 

 Aron sila makapanag-iya sa salin sa Edom, ug sa tanang mga nasud nga ginata 

 wag sa akong ngalan, naga-ingon si Jehova nga nagahimo niini. 
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 Ania karon, ang mga adlaw miabot na, nagaingon si Jehova, nga ang magdadaro 

 makaapas sa mag-aani, ug ang manggigiuk sa mga paras, makaapas kaniya nga 

 nagasabod sa binhi, ug ang mga bukid magapatubo sa matam-is nga vino ug  ang 

 tanang bungtod mangatunaw. (Amos 9: 11-13) 

 

 Pagatukuron ko pag-usab ang tabernaculo ni David nga napukan; ug pagatuku 

 ron ko pag-usab ang mga nangatumpag niini. (Mga Buhat 15:16) 

 

Ania ang katingbanan sa tagna niini nga mga bersikulo: 

 

 -Ang Ginoo mobalik. 

 

 -Siya motukod pag-usab sa tabernaculo ni David nga napukan. Siya mobangon sa 

  mga nangatumpag ug ipatindog kini. 

 

 -Ang mga katuyoan sa paghimo niini mao ang mga nahibilin sa Edom (nasalin nga 

  mga tawo) nga tingali mangita sa Ginoo ug aron ang mga Gentil makabaton sa   

  ngalan sa Ginoo diha kanila. (Ang Gentil nagkahulogan sa tanang nasud gawas sa 

  Israel). 

 

 -Ang Dios mao ang magbuhat niining mga butanga. 

 

 -Kini kabahin sa plano sa Dios sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan. 

 

Unsay gipasabot niini nga mga Kasulatan? Unsa ang pagtukuron pag-usab? Unsa ang natu 

kod pag-usab? Kanus-a ug sa unsang paagi moabot kining pagtukod pag-usab? Unsa ang 

gipasabot niini ngadto sa Simbahan karon? Sa unsang paagi kini may kalabutan sa pagpa 

lihok?  

 

UNSAY PAGTUKOD PAG-USAB? 

 

Ang "Pagtukod pag-usab" nagpasabot sa "pagkahingpit o pagkompleto, aron mabuhi." Kini 

mao ang buhat sa pagbalik ngadto sa orihinal nga kahimtang o kondisyon. 

 

UNSAY ITUKOD PAG-USAB? 

 

Ang tabernaculo ni David pagatukuron pag-usab. Aron masabtan ang kahulogan niini, 

kinahanglan atong ribyuhon kadali ang kasaysayan sa Arca sa Dios. 

 

PAGTUKOD SA ARCA: 

 

Si Moises gihatagan ug direksyon sa Dios alang sa pagtukod sa Arca sa panahon sa iyang 

pag-adto sa Bukid sa Sinai (tan-awa ang Exodo 26: 10-22). Ang Arca adunay tolotaas nga 

porma nga kahon, 3 ¾ ka tiil ang gitas-on ug 2 1/4ka tiil ang gilapdon, ug 2 1/4 ka tiil ang 

gitas-on. Ang kahon hinimo sa kahoy ug gihaklapan sa sulod ug gawas sa bulawan. 

 

Ang matag bahin sa arca adunay simbolikong kahulogan. Kini nagpasabot nga ang matag 

bahin niini nagrepresentar sa espirituhanong kamatuoran. Ang kahoy nagpahinumdom kanato  
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nga ang Ginoo sa iyang kaugalingon nagsul-ob sa tawhanong unod ug sa usa ka kahoy nga 

krus gidala ang atong mga sala. Ang bulawan naghisgot sa iyang pagka-Dios (I Pedro 2:24). 

Ang tulo ka mga lut-od (bulawan, kahoy, bulawan) nagpahinumdum kanato nga adunay usa 

ka Dios nga walay katapusan diha sa tulo ka persona. 

 

MGA SULOD SA ARCA: 

 

Ang Arca adunay tulo ka mga butang, tanan adunay simbolo sa espirituwal: 

 

 -Ang mga lamesa sa bato usa ka simbolo sa pagkabalaan, nga si Jesus mao ang "  

  dalan" ngadto sa Dios. 

 

 -Ang kulon sa manna nagrepresentar sa Pulong sa Dios. Si Jesus usab mao ang   

  Pulong o "ang kamatuoran." 

 

 -Ang sungkod ni Aaron, nagrepresentar sa dihog ug ni Jesus ingon nga "ang kinabuhi" 

  (Juan 14: 6). 

 

KAMAHINUNGDANON SA ARCA: 

 

Ingon sa inyong nakat-onan sa miaging leksyon, ang Arca mao ang dapit sa lalum, espiritu 

hanon, suod nga panag-istoryahanay ug pakig-ambitay uban sa Dios. Kini maoy usa ka dapit 

diin gipadayag sa Dios ang iyang gahum, presensya, ug himaya. 

 

NAHIMUTANGAN SA ARCA: 

 

Sa sinugdanan, ang Arca sa Dios nahimutang sa tabernaculo ni Moises. Kini ang pinuy-anan 

sa Dios sa panahon sa paglatagaw sa kamingawan gikan sa Bukid sa Sinai ngadto sa Shilo sa 

Yutang Saad. Ang Arca anaa sa usa ka lawak nga gitawag nga "labing balaan nga dapit" nga 

gilibutan sa gawas nga sawang ug sa balaan nga dapit. 

 

Kining tulo ka dibisyon sa Tabernaculo ni Moises simbolo sa tulo ka ministeryo ni Kristo 

ingon nga propeta, sacerdote, ug hari. Ang gawas nga sawang naghisgot sa matagnaong 

ministeryo ni Jesus. Didto sa gawas nga sawang ang sala gidumala sa pagsimba sa Daang 

Tugon. Si Jesus nahimong propeta sa Dios nga gipadala aron mahugasan ang atong mga sala. 

 

Ang balaang dapit diin ang pangulong sacerdote sa Israel nag-ampo alang sa mga sala sa ka 

tawhan. Kini naghisgot sa ministeryo ni Jesus ingon nga sacerdote nga nagpataliwala alang sa 

mga magtotoo. Ang labing balaan nga dapit gisalipdan sa usa ka baga nga tabil. Sa luyo niini 

nga tabil, ang usa nagbarug atubangan sa Hari. Sa dihang kita mosulod sa likod sa tabil sa es- 

pirituhanong pagkasulti, atong nahimamat si Kristo sa iyang katungdanan ingon nga Hari sa 

Mga Hari. 

 

Human sa panaw sa kamingawan sa dihang ang Israel miadto sa Canaan, ang Arca gipahimu 

tang sa Shilo. Kini nahimong sentro nga tigumanan sa relihiyoso nga kinabuhi sa Israel sulod 

sa ubay-ubay nga mga katuigan (tan-awa sa Josue 18: 1,8-10; 19:51; 21: 2; 22: 9,12,19; Mga 

Maghuhukom 18:31). 
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Kamo nakakat-on sa miaging kapitulo kung giunsa pag-agaw ang Arca gikan sa Shilo ug 

napildi sa gubat batok sa kaaway. Ang Kasulatan nagrekord nga ang Dios... 

 

 ... Gibiyaan niya ang Tabernaculo sa Shilo, ang balong-balong nga gibutang 

 niya sa taliwala sa mga tawo.  

 

 Ug gitugyan niya ngadto sa pagkabinihag ang iyang kusog ug ang iyang himaya 

 ngadto sa kamot sa kaaway. (Mga Salmo 78: 60-61) 

 

Sa dihang ang Arca gikuha gikan sa tabernaculo ni Moises didto sa Shilo, wala na kini 

mobalik didto pag-usab. Sa dihang kini gipahiuli, kini gipahiuli didto sa tabernaculo ni 

David. 

 

Adunay mga sacerdote nga nagpadayon sa mga halad sa dugo didto sa Shilo. Sila nagpada 

yon sa subay sa balaod nga han-ay ni Moises nga nag-alagad sa tabernaculo uban sa gawas 

nga sawang niini, ang balaang dapit, ug ang labing balaan nga dapit. Apan ang labing balaan 

nga dapit sa Shilo walay sulod. Ang presensya sa Dios wala na didto. 

 

Ang presensya sa Dios anaa na sa tabernaculo ni David. Niini nga tabernaculo, ang mga 

halad sa pagdayeg ug pagsimba gitanyag sa mga mag-aawit ug mga musikero. Wala nay 

gawas nga sawang, balaan nga dapit, ug gitabilan nga labing balaan nga dapit. Ang tanan 

adunay dalan sa presensya sa Dios. 

 

UNSAY KAHULOGAN NIINI SA ESPIRITUWAL: 

 

Sa panahon ni David, ang tabernaculo usa ka tinuod nga dapit, usa ka tolda nga iyang gian- 

dam aron papuy-an sa Arca sa Dios. Apan sa mga tagna nga inyong nabasa niini nga leksyon 

diin gisulti sa Dios ang mahitungod sa pagtukod pag-usab sa tabernaculo ni David, Siya nag 

sulti sa espirituhanong mga pulong. 

 

Ang "pagtukod pag-usab sa tabernaculo ni David" mao ang pagpasig-uli sa espirituhanong 

tabernaculo nga maoy papuy-an sa "dalan, kamatuoran, ug kinabuhi," nga mao si Jesus. Sama 

sa unang tabernaculo, kining espirituhanon nga tabernaculo naglangkob sa tulo ka ministeryo 

ni Kristo isip propeta, sacerdote, ug hari. Kini mao ang puloy-anan sa gahum, presensya, ug 

himaya sa Dios. Ang presensya sa Dios dili makita sa karaang pormal, rituwalistik nga pag 

simba nga gihulagway sa tipo nga nahitabo sa Shilo. Ang iyang bag-ong pinuy-anan mao ang 

tabernaculo ni David. 

 

KANUS-A KINI MATUKOD PAG-USAB? 

 

Ang Biblia nag-ingon nga ang tabernaculo ni David pagatukuron pag-usab "sama sa karang 

mga adlaw". Ang tabernaculo ni David pagatukuron pag-usab sa usa ka panahon diin ang 

mga kahimtang susama sa panahon nga kini gipahiuli sa "sama sa karaang adlaw." 

 

Sa unsa ipakasama ang maong mga panahon? Si David nagtukod sa iyang tabernaculo sa 

panahon nga ang himaya ug gahum ug presensya sa Dios nawala. Ang pagsimba nahimong 

rituwal. Ang Dios mibiya sa dapit sa pormal nga pagsimba tungod sa makalilisang nga espiri 

tuhanong kahimtang sa iyang katawhan: 
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 Apan ilang gitintal ug mingsukol sila batok sa Hataas Uyamot nga Dios ug wala 

 sila managbantay sa iyang mga pagpamatuod; 

 

 Kondili mingbalik sila, ug nanagmabudhion sila sama sa ilang mga amahan: 

 Mingtipas sila sama sa usa ka limbongan nga pana. 

 

 Kay ilang gihagit siya sa pagkasuko tungod sa ilang mga hataas nga dapit, ug 

 ilang gipapangabugho siya sa ilang linilok nga mga larawan. 

 

 Sa diha nga kini nadungog sa Dios, siya nasuko, ug sa hilabihan gayud giayran 

 niya ang Israel; 

 

 Busa gibiyaan niya ang tabernaculo sa Shilo, ang balong-balong nga gibutang 

 niya sa taliwala sa mga tawo. 

 

 Ug gitugyan niya ngadto sa pagkabihag ang iyang kusog ug ang iyang himaya 

 ngadto sa kamot sa kaaway. (Salmo 78: 56-61) 

 

Kamo nakakita na ba ug mga kondisyon sa Simbahan nga susama sa gihulagway niini nga 

mga Kasulatan? Nan panahon na nga matukod pag-usab ang tabernaculo ni David! 

 

SA UNSANG PAAGI KINI PAGATUKURON PAG-USAB? 

 

Ang atong "Arca" sa presensya sa Dios mapasig-uli sama sa panahon ni David: 

 

HUSTONG HAN-AY: 

 

Sa unang paningkamot ni David sa pagdala sa Arca, napakyas siya tungod kay wala kini 

buhata sa "hustong han-ay." Ang Dios nagsugo nga ang arca dad-on ibabaw sa mga yayo 

ngan ug pas-anon sa mga Levita (espirituhanon nga mga lider). Si David misulay sa pag 

balhin sa Arca sa karomata sama sa gibuhat sa mga Filistehanon ug ang paghukom sa  

Dios miabot. Sa dihang gidala ni David ang Arca pinaagi sa "hustong han-ay" siya nag 

malampuson. 

 

GIANDAM NGA DAPIT: 

 

Si David nag-andam ug dapit alang sa Arca sa Dios (I Cronicas 15: 1,3, 12).Adunay espe- 

sipiko, giplano nga pagpangandam sa dapit alang sa presensya sa Dios nga magpuyo. 

 

BAG-ONG TABERNACULO: 

 

Si David nagpatindog ug usa ka tabernaculo (tolda) alang sa puloy-anan sa Dios tungod kay 

ang Ginoo nag-ingon: 

 

 Kay ako wala makapuyo sa bisan unsang balay sukad sa panahon nga gidala ko 

 ang mga anak sa Israel gikan sa Egipto, bisan hangtud niining adlawa, apan 

 naglakaw sa usa ka balong-balong ug sa usa ka tabernaculo.  (II Samuel 7: 6) 
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PANAGTIGOM SA MGA KATAWHAN SA DIOS: 

 

Ang mga pagpangandam alang sa pagdala sa Arca ngadto sa tabernaculo ni David naglakip 

usab sa usa ka dakong panagtigom sa katawhan sa Dios. Ang nagahiusa nga butang mao ang 

pagdala sa Arca sa Ginoo ug ang pagtukod pag-usab sa matuod nga pagsimba human sa mali 

sud nga mga katuigan sa espirituhanong pagkunhod gikan sa panahon ni Samuel pinaagi sa 

paghari ni Haring Saul. 

 

PAGKABALAAN: 

 

Ang pagpangandam sa tabernaculo ni David naglakip usab sa pagkabalaan. Si David 

mipatawag sa espirituhanong mga pangulo sa Israel (ang mga pari ug mga Levita) sa 

pagbalaan sa ilang kaugalingon aron sa pagdala sa Arca sa Dios. 

 

Ang pulong nga "pagbalaan" nagkahulogan sa "paglain sa kaugalingon, paglain ingon nga 

balaan sa Ginoo, o alang sa balaan nga paggamit." Ang ilang pagkabalaan naglangkob sa 

paghinlo pinaagi sa dugo, pagligo sa tubig, ug pagdihog sa balaan nga lana. 

 

PAGBALIK SA MATUOD NGA PAGSIMBA: 

 

Sa diha nga ang Arca sa Dios gidala, kini giubanan sa pag-awit, pagsinggit, ang tingog sa 

mga instrumento sa musika, ug pagsayaw. Dili gayud kini usa ka hilum nga pagsimba, apan 

usa sa dakong kalipay, kasadya, kahinam, ug kadasig. 

 

Bisan si Haring David mitugtog ug misayaw uban sa tanan niyang gahum sa atubangan sa 

Ginoo. Ang mga mag-aawit ug mga musikero miawit ug mitugtog, ug ang Arca (presensya  

sa Dios) mao ang sentro sa pagtagad (basaha ang Mga Salmo 87: 7 ug Salmo 68:25). 

 

SA UNSANG PAAGI KINI MAY KALABUTAN KANINYO? 

 

Ang matag detalye sa aktuwal nga pagtukod ug panaw sa Arca usa ka panig-ingnan alang 

kanato karon. 

 

 Karon ang tanan niini nga mga butang nahitabo kanila alang sa panig-ingnan; 

 ug kini nahisulat alang sa atong pahimangno, kay kanato miabot ang katapu 

 san sa mga panahon sa kalibutan. (I Mga Taga Corinto 10:11) 

 

Ang atong espirituhanong "Arca" mao ang presensya sa Dios taliwala sa iyang katawhan. 

Kung kita mosinati sa pagbalik sa iyang gahum ug himaya, nan kinahanglan kitang mohimo 

sa espirituhanong pagpangandam sama sa iya ni David: 

 

HUSTONG HAN-AY: 

 

Kita misulay sa pagdala pagbalik sa presensya sa Dios pinaagi sa daghang matang sa "hini 

mo-sa-tawo nga mga karomata." Kita misulay sa Kristiyanong kalingawan, mga denomina 

syon, mga rituwal, mga programa, ug mga relihiyon. Kining tanan napakyas. Kung atong 

ibalik ang arca sa presensya sa Dios sa atong taliwala, kinahanglan natong buhaton kini 

sumala sa mga sugo sa Dios.  
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Kita kinahanglan mohimo sa sama nga mga pagpangandam nga gibuhat ni David. Kini 

naglakip sa... 

 

GIANDAM NGA DAPIT: 

 

Kon ang tabernaculo ni David pagatukuron pag-usab, kita kinahanglan mag-andam ug usa ka 

dapit.Kita mangandam sa atong indibiduwal nga mga kinabuhi ug sa atong mga simbahan 

alang niining bag-ong lihok sa presensya sa Dios. 

 

"Ang bag-ong vino" dili mabubo sa daan nga "panit nga sudlanan sa vino." Kita molikay sa 

atong kaugalingon sa tradisyon ug rituwal. Kita mohiklin sa atong mga programa, mga isked 

yul, ug mga tradisyon, ang atong paagi sa pagbuhat sa mga butang, ug atong andamon ang 

atong kaugalingon alang niining bag-ong lihok sa Dios. 

 

BAG-ONG TABERNACULO: 

 

Ang tagsatagsa ka magtotoo mao ang "tabernaculo" o dapit nga gitinguha sa Dios nga puy-an. 

Ang mga magtotoo gitawag nga "tabernaculo" sa Dios sa II Pedro 1: 13-14, II Mga Taga 

Corinto 5: 1, ug I Mga Taga Corinto 6:19. 

 

Ang Iglesia naglangkob sa mga magtotoo ug mao ang katilingbanong tabernaculo sa presen 

sya sa Dios: 

 

 - Si Jesus miingon, "Akong pagatukuron ang akong iglesia": Mateo 16:18 

 -Si Pablo miingon, "Kamo ang tinukod sa Dios": I Corinto 3: 9 

 -Si Pedro miingon, "Kamo usab, ingon nga buhing mga bato, gitukod nga espirituha 

  non nga balay": I Pedro 2: 5 

 

Ang mga magtotoo sa tagsatagsa ug sa pundok mao ang tinuod nga tabernaculo sa Dios, diin 

si Jesus mao ang atong Labaw’ng Sacerdote: 

 

 Kita aduna niining maong Labaw’ng Sacerdote, nga nagalingkod sa tuo nga 

 kamot sa trono sa Halangdon sa mga langit; 

 

 Usa ka ministro sa dapit nga balaan, ug sa matuod nga tabernaculo nga gipatin 

 dog sa Dios, dili sa tawo. (Mga Hebreohanon 8: 1-2) 

 

Kining tinuod nga tabernaculo sa Dios mao ang tanang mga magtotoo. Ang Dios dili mahi 

mong anaa sa usa ka "bilding" sa tawo, bisan kini usa ka tinuod nga templo, o usa ka denomi 

nasyon o organisasyon. 

 

PANAGTIGOM SA MGA KATAWHAN SA DIOS: 

 

Kung ang Iglesia nangandoy nga makita ang pagtukod pag-usab sa atong espirituhanong 

"arca" sa presensya sa Dios, nan kinahanglan kita magkahiusa. Ang mga pangulo kinahang 

lan magkahiusa (Exodo 4:29). Ang katawhan kinahanglan magkatigom (Mga Buhat 14:27). 

Diin ang mga magtotoo nagpuyo sa panaghiusa ang Ginoo nagsugo sa iyang panalangin. Kita 

kinahanglan mahimong usa ka katawhan, nga nagkahiusa, uban sa usa ka katuyoan (Mga 

Salmo 133; Mga Buhat 2: 1-4). 
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PAGKABALAAN: 

 

Ingon nga gikinahanglan ang pagbalaan sa pag-andam sa tabernaculo ni David, busa kini 

gikinahanglan sa espirituhanong pagtukod pag-usab sa tabernaculo. Ang espirituhanong  

mga pangulo kinahanglan nga balaanon sa magdala sa arca sa Dios. Kita kinahanglan moba 

lik ngadto sa moral ug espirituhanong integridad sa ministeryo ug adunay pinansyal nga tulu 

bagon. 

 

Kinahanglan nga balaanon ang katawhan aron madawat ang Arca sa presensya sa Dios. Dili 

na kita motugot sa sala nga modaghan sa atong mga kongregasyon. Dili na kita maglingkod 

sa pagwali nga "naggitik sa mga dalunggan," naglingaw, ug naghimo kanato nga mokatawa 

sa mga sugilanon nga malipayon. 

 

Ingon nga ang pagkabalaan sa Daang Tugon naglakip sa paghinlo pinaagi sa dugo, pagligo sa 

tubig, ug pagdihog uban sa balaang lana, busa ang atong pagkabalaan naglangkob sa dugo ni 

Jesus (Mga Hebreohanon 13:12), ang tubig sa Pulong sa Dios (Juan 17:17), ug dihog sa Bala 

ang Espiritu (I Pedro 1: 2). 

 

Kita kinahanglan malimpyohan pinaagi sa dugo ni Jesus. Kita mobalik sa tinuod nga pagtud 

lo, pagwali, ug pagtubag sa Pulong sa Dios. Ang dihog sa Balaang Espiritu maghatag ug 

gahum sa mga pangulo ug sa mga tawo, diin nagadagayday sa atong taliwala ug naghikap sa 

buhat sa atong mga kamot uban sa balaan nga diwa. 

 

PAGBALIK SA MATUOD NGA PAGSIMBA: 

 

Ang Arca sa presensya sa Dios mobalik sa atong taliwala kon kita mobalik sa matuod nga 

pagsimba. Kini dili pagsimba pinaagi sa rituwal o tinoohan, apan kini mao ang matang nga 

nahitabo sa tabernaculo ni David ug sa dihang ang Arca gidala ngadto sa Jerusalem. Kini usa 

ka pagsimba sa pag-awit, pagtugtug sa mga instrumento, pagsinggit, pagwali ... pagsimba sa 

dakong kalipay, kasadya, kahinam, ug kadasig. 

 

Ang tabernaculo ni David pagatukuron pag-usab sa diha nga ang presensya sa Dios, ingon 

nga ang Arca sa panahon ni David, nahimong sentro sa atensyon kay sa atong mga programa, 

mga rituwal, ug mga tradisyon. Kamo makakat-on ug dugang pa niining matuod nga pagsim 

ba sa sunod nga leksyon nga nag-ulohang "Gikinahanglan: Mga Magsisimba" ug sa Kapitulo 

10 sa "Unsaon Pagsimba.” 

 

PAGTUKOD PAG-USAB UG PAGPALIHOK 

 

Ang Ginoo nagsaad nga iyang tukuron pag-usab ang tabernaculo ni David, usa ka puloy-anan 

alang sa Espiritu sa Dios. Mao kini nga pagtukod pag-usab, nga gipasulod pinaagi sa pagbalik 

sa panaghiusa, pagkabalaan, ug tinuod nga pagdayeg ug pagsimba, nga moresulta sa usa ka 

dakong pag-ani sa mga kalag sa katapusan sa panahon nga nagaduol ngadto kang Ginoong 

Jesu-Kristo: 

 

 Niadtong adlawa akong patindogon ang tabernaculo ni David nga napukan, ug 

 tapakan ang mga nangatumpag niini; ug akong bangonon ang iyang mga kuta 

 nga nangagun-ob, ug tukuron ko kini ingon sa karaang mga adlaw. 
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 Aron sila makapanag-iya sa salin sa Edom, ug sa tanang mga nasud nga ginata 

 wag sa akong ngalan, naga-ingon si Jehova nga nagahimo niini. 

 

 Ania karon, ang mga adlaw miabot na, nagaingon si Jehova, nga ang magdadaro 

 makaapas sa mag-aani, ug ang manggigiuk sa mga paras, makaapas kaniya nga 

 nagasabod sa binhi, ug ang mga bukid magapatubo sa matam-is nga vino ug  ang 

 tanang bungtod mangatunaw. (Amos 9: 11-13) 

 

Sa dihang ang tabernaculo ni David matukod pag-usab, adunay daghang ani, sa pagkatinuod 

daghan ani nga sunod-sunod, usa sunod sa lain ug uban pa nga mga pag-ani. Mga nasud ug 

katawhan nga wala makaila sa Ginoo (girepresentar sa "Edom" ug sa "mga Gentil" sa tagna 

ni Amos) magsugod sa pagbalik ngadto sa Ginoo. 

 

Mahimo kining usa ka gamhanang lihok sa Dios nga ang mga nagaani sa espirituhanon nga 

mga umahan sa kalibutan adunay kalisud sa pagtuman niini! Kini mao ang hinungdan nga- 

nong gikinahanglan nga mapalihok ang tanan sa atong espirituhanong mga kapanguhaan 

karon. Kita kinahanglan nga mangandam! 

 

TULO KA MGA TABERNACULO NGA PUY-ANAN SA PRESENSYA SA DIOS 

 

Ang Arca sa Dios unang gibutang sa tabernaculo ni Moises. Kini usa ka simbolo sa balaod ug 

sa iyang pormal, han-ay nga pagsimba. Human gibiyaan sa Dios kini nga tabernaculo ug ang 

Arca nawala, kini gipahiuli sa bag-ong puloy-anan nga mao ang tabernaculo ni David. Kini 

nagrepresentar sa tinuod nga Iglesia nga mosunod sa hustong han-ay aron sa pag-andam sa 

dapit alang sa presensya sa Dios, pagbalaan sa ilang mga kaugalingon ug magtigom diha sa 

panaghiusa, uban sa presensya sa Dios ingon nga sentro sa atensyon. Kini girepresentahan sa 

katawhan sa Dios nga mosulod ngadto sa bag-ong pagpasundayag sa gahum sa Dios uban sa 

makalipay, masadyaon, malipayon nga pagsimba sa espiritu ug sa kamatuoran. 

 

Sama sa kadaghanan sa Israel nga nagpadayon sa pagsimba didto sa Shilo, mahimo ninyong 

ipadayon ang pormal nga pagsimba kung gusto ninyo ... Apan ang presensya sa Dios didto sa 

Bukid sa Sion sa Jerusalem diin ang arca atua didto. Kamo dili mangahas sa pagpabilin sa Shi 

lo sa dihang ang Espiritu sa Dios naghimo ug bag-ong butang sa Bukid sa Sion. 

 

Makapaikag nga hinumdoman nga ang tibook Sion anaa sa Jerusalem, apan dili ang tanan sa 

Jerusalem didto sa Sion. Ang Sion usa ka ciudad sulod sa usa ka ciudad. Ang ngalan nga Sion 

usa ka ngalan alang sa katawhan sa Dios (Isaias 51:16). Ang Dios nagtawag sa usa ka Iglesia 

gikan sa sulod sa Iglesia nga kaniya ang Tabernaculo ni David pagatukuron pag-usab. Kini 

dili usa ka binuhat sa tawo nga dibisyon o usa ka kalibutanon nga pagkabahinbahin sa mga 

iglesia. Kadtong nagsimba sa Sion mahimo gihapon nga kabahin sa Jerusalem, apan sila anaa 

sa bag-ong dagayday sa Espiritu sa Dios. 

 

Adunay usa ka laing tabernaculo sa Daang Tugon diin nahimutang ang Arca. Sa ulahi, ang 

anak ni David nga si Salomon nagatukod ug usa ka matahum nga templo alang sa Arca. Kini 

mao ang katapusang dapit nga pahulayanan niini nga simbolo sa presensya sa Dios. Ang mga 

yayongan sa pagdala sa Arca sa katapusan gitangtang. 
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Ang Arca sa presensya sa Dios dili na mabalhin pa. 

 

Ang tabernaculo ni Salomon naghisgot nianang panahona sa umaabot nga ang presensya sa 

Dios mahimong walay katapusan, permanente sa atong taliwala.... mao kini ang hinungdan 

nga ang mga yayongan sa pagdala sa Arca gitangtang. Kini naghisgot sa bag-ong Langit ug 

yuta nga gihulagway ni Apostol Juan... 

 

 Ug wala akoy nakita nga templo didto; kay ang Ginoong Dios nga Makagaga 

 hum ug ang Cordero mao ang templo niini. (Pinadayag 21:22) 

 

 Ug nadungog ko ang usa ka dakong tingog gikan sa langit, nga nagaingon: Ania 

 karon, ang tabernaculo sa Dios uban sa mga tawo, ug siya magapuyo uban kani 

 la, ug sila mahimong iyang katawhan, ug ang Dios gayud magauban kanila, ug 

 mahimo nga ilang Dios. (Pinadayag 21: 3) 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

2. Ipatin-aw kon unsay gipasabot sa "pagtukod pag-usab sa tabernaculo ni David." 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

3. Paghatag ug mga pakisayran sa Kasulatan diin ang pagtukod pag-usab sa tabernaculo 

ni David gitagna. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

4. Kanus-a matukod pag-usab ang tabernaculo ni David? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

5. Sa unsang paagi kini tukoron pag-usab? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

6. Sa unsang paagi nga ang pagtukod pag-usab sa tabernaculo ni David may kalabutan 

kaninyo?  

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

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

1. Ang mosunod nga tsart nagtandi sa pagsimba sa tabernaculo ni Moises ug sa 

tabernaculo ni David: 

 

 Tabernaculo ni Moises    Tabernaculo ni David 

 

 Adunay tabil: Walay dalan sa Labing  Walay tabil:  May dalan ngadto sa Arca 

   Balaan nga Dapit    diin atua ang presensya sa 

         Dios. 

 

 Mga sakripisyo sa mananap.    Mga sakripisyo sa pagdayeg ug pagsim

       ba. 

 

 Ang ministeryo ug kamandoan sa   Bag-ong ministeryo ug han-ay ni David.  

 Daang Balaod ni Moises.     

 

 Walay Arca sa Dios.     Ang Arca sa Dios. 

 

2. Ang tabernaculo ni David nahimutang sa ciudad sa Jerusalem sa usa ka bukid nga 

ginganlan ug Sion. Sa panapos nga bahin niini nga pagtulon-an mamatikdan nga ang 

Bukid sa Sion sa Jerusalem mao ang dapit sa presensya sa Dios ug nga ang tibook 

Sion anaa sa Jerusalem apan dili ang tanan sa Jerusalem anaa sa Sion. Ingon nga "usa 

ka ciudad sulod sa usa ka ciudad," ang Sion nagrepresentar sa usa ka "simbahan gikan 

sa sulod sa simbahan" diin ang Tabernaculo ni David pagatukuron pag-usab. 

 

Ang Biblia naghisgot sa yutan-ong Sion nga usa ka tinuod nga pisikal nga dapit sa Jerusalem 

diin nahimutang ang Tabernaculo ni David. Ang Biblia naghisgot bahin sa usa ka langitnong 

Sion, diin ang yutan-ong Sion usa ka simbolo (II Corinto 4:18; Hebreohanon 12:22; Pinada 

yag 14: 1). Adunay espirituhanon nga Sion usab. Sa diha nga ang mga tawo matawo pag- 

usab, mahimo sila nga "mga anak sa Sion," nga espirituhanong ciudad nga gitukod ibabaw sa 

pundasyon nga bato ni Ginoong Jesu-Kristo. 

 

Busa adunay tulo ka mga bahin nga mahinungdanon sa Sion diha sa Kasulatan. Uban niini sa 

hunahuna, ania ang pipila ka mga kamatuoran mahitungod sa Bukid sa Sion nga magamit sa 

espirituhanon nga paagi. Ang Sion... 

 

 -Diin ang Dios nagapuyo: Salmo 9:11; 74: 2; 76: 1-2; Joel 3: 16,21; Isaias 8:18 

 

 -Ang dapit sa kaluwasan sa Israel: Salmo 53: 6; 69:35; Isaias 59:20; Zacarias 9: 9; 

  Isaias 46:13; 62:11 

 

 -Ang ciudad diin ang Ginoo maghari: Mga Salmo 146: 10; Isaias 60:14 

 

 -Diin ang mga makasasala ug mga tigpakaaron-ingnon giatubang: Isaias 33: 14-15; 

  33: 5; 31: 9; 1:27; Amos 6: 1 
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 -Diin gipahiluna ang pundasyon nga bato (Jesus): Isaias 28:16; I Pedro 2: 6-8; Mateo 

  21:42; Mga Buhat 4:11 

 

 -Diin ang Dios adunay matinud-anon nga nahibilin: Isaias 37:31; Jeremias 3:14;   

  Miqueas 4: 7; II Mga Hari 19:31 

 

 -Diin ang himaya sa Dios mikunsad: Isaias 4: 5-6; Salmo 102: 13,16 

 

 -Usa ka dapit sa kalingkawasan: Joel 2:32; Mga Buhat 2:21 

 

 -Usa ka dapit sa kalipay alang sa tibook yuta: Salmo 48: 2,11 

 

 -Diin ang kaanyag sa Dios nagasidlak: Salmo 50: 2 

 

 -Diin ang Ginoo gidayeg: Salmo 65: 1 

 

 -Usa ka dapit sa kusog alang sa katawhan sa Dios: Salmo 20: 2-3; 84: 4-7 

 

 -Usa ka dapit nga gipili sa Dios: Isaias 14:32 

 

 -Usa ka dapit nga gihigugma sa Dios labaw pa kay sa uban: Salmo 87: 1-3 

 

 -Diin ang mga tawo natawo ug natukod: Mga Salmo 87: 5-6; Isaias 66: 8 

 

 -Diin ang ngalan sa Ginoo gipahayag: Mga Salmo 102: 21 

 

 -Usa ka dapit sa panalangin: Salmo 128: 5; 135: 21; 134: 3 

 

 -Ang puloy-anan sa Dios sa walay katapusan: Mga Salmo 132: 13-14 

 

 -Diin ang Pulong sa Dios gitudlo: Isaias 2: 1-5; Miqueas 4: 1-2 

 

 -Usa ka dapit sa pagsinggit, pag-awit, ug kahupayan: Isaias 12: 6 

 

 -Ang ngalan alang sa katawhan sa Dios: Isaias 51:16 

 

 -Usa ka dapit nga nagpatik sa maayong balita: Isaias 40: 9; 42: 1, 2, 7, 8; 41:27;   

  Miqueas 4:13 
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KAPITULO 9 
 

GIPANGITA: MGA MAGSISIMBA 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pagpatin-aw sa pagsimba. 

 Pagpasabot kon unsa ang kahulogan sa pagsimba diha sa espiritu. 

 Pagpasabot kon unsa ang kahulogan sa pagsimba diha sa kamatuoran. 

 Pagtingob sa tulo ka mga hinungdan ngano nga kita magsimba. 

 Pagpasabot sa sulondan sa pagsimba. 

 Paglista sa lima ka mga resulta sa pagsimba. 

 Pag-ila sa lima ka matang sa pagsimba. 

 Paghatag ug pakisayran sa kasulatan nga nagpatin-aw kon unsaon sa pagpangandam 

alang sa pagsimba. 

 Pagpasabot sa diha nga kita mosimba. 

 Pagpasabot asa kita mosimba. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Apan moabot ang takna, ug karon miabot na, nga ang matuod nga mga magsi 

 simba magasimba sa Amahan pinaagi sa espiritu ug sa kamatuoran; kay mao 

 kana ang gipangita sa amahan nga mga magsisimba kaniya. 

 

 Ang Dios Espiritu man; ug ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsim 

 ba kaniya diha sa espiritu ug sa kamatuoran. (Juan 4: 23-24) 

 

PASIUNA 

 

Ang pagtukod pag-usab sa presensya sa Dios sa pagpalihok moabot pinaagi sa pagsimba.Ang 

Dios nangita ug mga magsisimba! Niini nga kapitulo kamo magpadayon sa inyong pagtuon 

sa pagsimba, nagakat-on sa kahulogan sa pagsimba ug susama nga mga pulong. Kamo maka 

kat- on kung unsay kahulogan sa pagsimba sa espiritu ug kamatuoran ug ngano, kanus-a, ug 

asa magsimba. Kamo makakat-on sa sulondan sa pagsimba, unsaon sa pagpangandam alang 

sa pagsimba, ug ang mga tipo ug resulta sa pagsimba. Sa sunod nga leksyon kamo makakat- 

on unsaon pagsimba sa Dios samtang kamo magsimba sa espiritu ug kamatuoran. 

 

MGA KATIN-AWAN 

 

Ang pagsimba nagpasabot sa paghatag ug pagtahud, paghalok, paghatag ug pagsimba ngadto 

sa, pagtamud, pagbarug diha sa kataha sa, pagpakita ug debosyon, pagyukbo, ug pagpasidu 

ngog. Ang pagsimba mao ang pag-ila sa Dios, sa iyang kinaiyahan, mga kinaiya, mga paagi, 

ug mga pangangkon, pinaagi sa pagdayeg o pagbuhat ug pag-ila sa Kristohanong pangalagad. 
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"Ang pagpangalagad" nagpasabot usab "sa pagsimba." Ang pagsimba nagpasabot sa paghatag 

ug bili ngadto sa usa. Kini aktibo nga tubag sa Dios diin atong gideklara ang iyang bili, gipasi 

dunggan siya, ug gipasigarbo ang iyang ngalan. 

 

Ang pagsimba dili sa linilok nga larawan tungod kay ang Dios dili makigbahin sa iyang hima 

ya sa mga linilok nga larawan. Kini dili liturhiya, mga tinoohan, mga rituwal, kawang nga 

mga pabalikbalik, o pagkopya sa han-ay nga serbisyo kada semana. Ang pagsimba dili na-is 

turbo nga paglahutay sa wali, pagbungat ug mga pag-ampo, o kibot-kibot sa baba nga pag-a 

wit uban sa diyutay nga panghunahuna ug tinagli diyutay nga kasingkasing. Sa pagsimba 

kamo mopahayag sa Kasulatanhon nga kinaiya kon unsa ang gibati sa inyong mga kasing 

kasing. Ang pagsimba dili sa unsay inyong gibati, kini maoy tubag. Kini dili lamang pagbati, 

apan pagdeklara. Kini dili lamang walay pagpanumbaling, apan pag-apil. 

 

Ang pagsimba maoy: 

 

 Buluhaton sa tawo nga adunay…… 

 Nagadaygayday sa sulod nga……. 

 Pagbubo nga gipadayag sa debosyon ug katungdanan. 

 

Ania ang ubang may kalabutan nga mga pulong sa pagsimba diha sa Kasulatan: 

 

Mga Pasalamat: Ang paghatag ug mga pasalamat nagpasabot sa pag-ila, pagpadayag ug 

mga pagtamud, pagsaulog, ug pagsugid. 

 

Pagdayeg: Ang pagdayeg nagpasabot sa paghatag ug pagtugyan. Ang Biblia naghulagway 

sa pagdayeg nga nagapanghitabo sa daghang mga paagi. Usa niini mao ang “paghibi o pag 

nguho” sama sa inyong gibuhat sa mga kinuldasan nga mga intrumento. Ang pagdayeg nag 

lakip sa pag-awit ug mga Salmo ug pagdayeg, pagsugod, pagpanalangin, pagsaulog, pagpa 

sigarbo, pagsinggit, ug pagmaya. Sa pagkatinuod, ang pulong nga “pagdayeg” adunay walo 

ka nagkalainlaing mga kahulogan. Ang duha ka mga kahulogan hilabihan ka makapaikag. 

Kini sila mao ang “kagawasan sa atubangan sa Ginoo ug ang “mahugyawong pagkabuang” 

 

Paghimaya: Paghatag ug pasidungog ngadto kang, ranggo, katahum. 

 

Pasidungog: Pagpatugbaw, pagpakita ug pagpili sa. 

 

Pagtuboy: Paangkon sa pagkadako, paghimaya. 

 

ANG KALABUTAN SA PAGPASALAMAT, PAGDAYEG UG PAGSIMBA 

 

Adunay tin-aw nga linya nga nagbahin tali sa pagdayeg, pagsimba, ug pagpasalamat. Sam 

tang kamo mag-ampo, kamo mukuyog dayon sa usag usa, ingon sa gipakita sa libro sa mga 

Salmo. Sa pagkabatid, bisan pa, adunay kalainan tali sa tulo: 

 

Pagpasalamat nagtumbok sa unsay gibuhat sa Dios. Ang Biblia nag-ingon“Ayaw kalimti 

ang tanan niyang mga kaayohan” (Mga butang nga iyang gibuhat alang kaninyo). 
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Pagdayeg nagtutok sa Dios, kinsa siya, ug ang iyang mga kinaiya. Usa ka paagi sa pagdayeg 

sa Dios mao ang pagtutok sa iyang mga ngalan ug mga kinaiyahan. 

 

Sama sa adunay husto nga paagi sa pagsulod sa Tabernaculo sa Daang Tugon, adunay husto 

nga paagi alang kaninyo sa pagsulod sa presensya sa Dios. Kamo “mosulod sa iyang mga 

ganghaan uban ang pasalamat ug ngadto sa iyang mga sawang uban ang pagdayeg.” Kamo 

molihok ngadto sa destinasyon sa iyang presensya pinaagi sa pagpasalamat ug pagdayeg. 

Samtang kamo nagdayeg, kamo nagtukod ug espirituhanong dapit alang sa Dios sa pagka 

naug ug sa pagpuyo. Unya kamo makasimba kaniya diha sa espiritu ug kamatuoran. 

 

Ang pagsimba mao ang inyong ministeryo ngadto sa Dios. Daghan kanato ang nagkapuliki sa 

pagministeryo alang sa Dios pinaagi sa pagwali, pagtudlo, pagbansay, ug uban pa. Apan ang 

inyong labing importante nga ministeryo mao ang pagministeryo sa Dios pinaagi sa pagdayeg 

ug pagsimba.  

 

PANGUNANG MGA KOMENTARYO 

 

Ang pagsimba naghunahuna nga adunay Dios nga naglungtad ug nga siya mailhan sa tawo. 

Ang Biblia nagtudlo nga ang pagdayeg ug pagsimba parehong pangpubliko ug pangpribado. 

Ang tinuod nga hinungdan sa pagsimba mao ang tinguha sa kasingkasing alang sa Dios. Ang 

hinungdan nga ang pagsimba napakyas diha sa mga lingkoranan tungod kay kini napakyas 

usab sa adlaw-adlaw nga rutina sa pagkinabuhi. Kadtong tinuod nga nagsimba sa mga serbi 

syo sa kadaghanan sa Simbahan mao kadtong mosulod sa pagbuhat diha sa publiko kon unsa 

ang ilang gihimo na sa pribado. Ang pagsimba mao ang resulta sa estilo sa kinabuhi nga pag 

simba, dili usa ka yano nga giplano nga oras sa pagsimba sa katilingban. Ang pagdayeg ug 

pagsimba dili usa ka kalihokan sa masa. Kini mao ang tubag sa mga indibiduwal ngadto sa 

Dios. Sa dihang kita maghiusa sa pagdayeg kita magkabagay ngadto sa grupo nga pagtubag, 

apan ang matag ekspresyon naggikan sa lainlain nga indibiduwal. 

 

Ang inyong tubag dili kinahanglan maapektuhan sa kakulang sa tubag sa uban. Kamo maka 

dayeg sa Ginoo bisan unsa pa ang sulondan niadtong naglibot kaninyo! Kantaha kini, ipakig 

bahin kini, ipahayag kini, isinggit kini, ikablit kini, apan sugdi kini! 

 

Kini ang kinaiya sa ulahing henerasyon ang dili mapasalamaton, ug adunay dagway sa pagka 

diosnon nga naglimud sa gahum niini. Kini mao ang hinungdan nga kita nagkinahanglan ug 

pagtudlo sa pagsimba. Ang pagsimba kinahanglan kontrolado sa inyong kabubut-on, dili sa 

inyong mga pagbati. Kon kamo tinuod nga nagtoo nga ang Dios ang nagkontrolar sa inyong 

kinabuhi, kamo makamaya. Ang Biblia nagsulti nga kabubut-on sa Dios nga magpasalamat sa 

matag sitwasyon (I Mga Taga Tesalonica 5:18). 

 

Ang kanunay nga pagdayeg sa Dios mao ang sugo sa Dios alang sa mga Kristohanon sa 

Bag-ong Tugon: 

 

 Busa pinaagi kaniya kita magtanyag kanunay sa halad sa pagdayeg ngadto sa 

 Dios, nga mao ang bunga sa atong mga ngabil nga nagpasalamat sa iyang 

 ngalan. (Mga Hebreohanon 13:15) 

 

Kadaghanan kanato giandam aron magiyahan ngadto sa pagsimba. Ang Dios nag-ingon 

"kamo mosulod" ug "kamo mohalad ug usa ka halad sa pagdayeg. 
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"Sa daghang nasud, ang ilang konstitusyon naggarantiya sa kagawasan sa pagsimba. Usahay 

ang mga magtotoo mas lungsuranon kay sa mga Kristohanon. Sila naghunahuna nga sila 

adunay kagawasan sa pagpili kon unsaon ug kanus-a sila magsimba. Apan ang Biblia piho 

kaayo mahitungod sa pagsimba. 

 

ESPIRITU UG KAMATUORAN 

 

Sumala sa Yawing Bersikulo niini nga pagtulon-an, aron ang pagsimba madawat kini kina 

hanglan nga pagabuhaton "sa espiritu ug sa kamatuoran." Unsay buot ipasabot sa pagsimba  

sa espiritu ug kamatuoran? Ang Juan 4: 33-34 may kalabutan ngadto sa laing bersikulo sa  

Mateo. Si Jesus nagsulti sa relihiyosong mga lider sa iyang kapanahonan... 

 

 Kamo nangasayop, nga wala mahibalo sa mga Kasulatan o sa gahum sa Dios. 

 (Mateo 22:29) 

 

Ang "Kasulatan" nagpakita sa kamatuoran sa atong pagsimba. Ang "gahum sa Dios" nagpa 

kita sa espiritu sa atong pagsimba. Ingon nga ang Kasulatan ug ang gahum sa Dios gikina 

hanglan alang sa hustong pagsabot sa espirituhanon nga mga butang, ang espiritu ug kamatu 

oran gikinahanglan alang sa madawat nga pagsimba. 

 

Aron masabtan ang gisulti ni Jesus mahitungod sa pagsimba, atong susihon ang sitwasyon 

diin iyang gihimo kini nga pahayag. Balik ngadto sa Juan 4 sa inyong Biblia. 

 

ANG BIBLIYANHONG TEKSTO: 

 

Dili kinahanglan nga si Jesus moagi sa Samaria paingon sa iyang destinasyon, apan siya mii- 

ngon nga siya "gikinahanglan" nga moagi niadtong dalana. Siya adunay langitnong sugo nga 

pagatumanon. Si Jesus nagpahulay sa usa ka atabay samtang ang iyang mga tinun-an nangad 

to sa ciudad aron sa pagpalit ug pagkaon sa diha nga ang usa ka babaye miadto aron sa pagka 

los ug tubig. Siya dayag nga kabus sa materyal nga paagi, tungod kay siya walay sulugoon 

nga magkalos ug tubig alang kaniya, apan mas kabus pa siya sa espirituwal. 

 

Diha dayon si Jesus mitangtang sa mga babag nga nakapugong kaniya sa pagdawat sa espiri 

tuhanon nga tabang gikan kaniya. Kita kinahanglan usab magwagtang sa mga babag sa rasa, 

kultura, denominasyon, ug teyolohiya ug personal nga pagpihig aron madala ang espirituha 

nong "tubig" ngadto sa giuhaw nga kalibutan. Si Jesus nagdumala sa matag usa niini sa iyang 

pagpakigsulti sa babaye. 

 

Si Jesus miingon sa babaye, "Kung ikaw nasayud lamang" (Juan 4:10). Kamo kinahanglan 

magsimba gikan sa posisyon sa nahibaloan. (Kita mas mokomento niini kon atong hisgutan 

ang "kamatuoran" sa ulahi niini nga leksyon.) Ang kahibalo (kamatuoran) moresulta sa pagsa 

bot kon kinsa gayud ang Ginoo ug mangulo sa pagsimba. Si Jesus miingon, "Kung ikaw nasa 

yud lamang, ikaw mangutana" Ang kahibalo (kamatuoran) kanunay nagkinahanglan ug tu- 

bag. Ang atong responsibilidad mao ang pagpangutana. Ang iyang tubag mao ang paghatag. 

 

Ang babaye miingon kang Jesus, "Ikaw walay bisan unsa nga magamit sa pagkalos ug tubig 

aron hatagan mo ako niini nga tubig." Siya nanglantaw sa mga butang diha sa natural, makita 

nga kalibutan lamang. Siya adunay pagtagad tungod kay "wala siyay bisan unsa nga magamit  
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sa pagkalos" sa dihang ang tinubdan sa buhi nga tubig anaa uban kaniya. Sama niining babay  

hana, daghan kanato nagpunting sa mga butang nga dili mahimo sa kinabuhi, sa dihang anaa 

kita sa atubangan sa magbubuhat ug mga milagro. Ang kinabuhi nga gihatag ni Jesus moresul 

ta sa pagsimba. Kining espirituhanong tubig makapawagtang sa inyong kauhaw pinaagi sa 

pagdagayday sa sulod sa inyong espiritu. 

 

Apan adunay ubang mga babag nga kinahanglan nga wagtangon ni Jesus sa dili pa madawat 

sa babaye ang espirituhanon nga kinabuhi nga nagaagay ug nagatubag sa matuod nga pagsim 

ba. Ang babaye nangutana kang Jesus, "Labaw ka pa ba sa atong Amahan nga si Jacob?" 

Dinhi ang usa ka babag sa kultura sa natural nga relasyon nga kinahanglan wagtangon ni 

Jesus sa dili pa ang pagsimba dawaton. (Sa ulahi, siya nakiglabot sa tradisyon sa pagsimba. 

Ang tradisyon ug kultura mao ang duha sa labing dako nga mga babag sa pagsimba sa espiri 

tu ug kamatuoran). 

 

Si Jesus misulti sa kamatuoran nga ang babaye wala matagbaw sa iyang relasyon sa pito ka 

mga lalaki. Siya nagasulay sa pagpuno sa espirituhanon nga kahaw-ang sulod sa iyang kauga 

lingon pinaagi sa natural nga relasyon (bersikulo 15-19). 

 

Hinumdomi kanunay nga walay makapuli sa pagsimba. Kamo mapakyas sa natural nga mga 

relasyon, sa inyong personal nga kinabuhi, ug inyong iglesia hangtud nga kamo mahimong 

tinuod nga magsisimba. Ang tinuod nga katagbawan wala magagikan sa ministeryo. Hinum 

domi ang gisulti ni Jesus kang Marta nga nagkapuliki sa pagbuhat sa mga butang alang sa 

Ginoo. Siya miingon nga si Maria mipili sa mas maayong pag-alagad sa paglingkod diha sa 

iyang presensya. Mas maayo ang pagsimba kay sa pagtrabaho, ang paglingkod kay sa pag-ala 

gad. 

 

Si Jesus nag-atubang sa espirituhanon nga kahimtang sa babaye, apan iyang giusab ang panag 

sultihanay ngadto sa teyolohikal nga hilisgutan. (Kamo makakita usab niini nga nagakahitabo 

sa dihang inyong atubangon ang mga tawo mahitungod sa espirituhanon nga mga butang!) 

 

Si Jesus miingon nga ang mga Samarianhon nagsimba sa espiritu, apan walay kamatuoran 

(mga bersikulo 19-24). Sa panahon ni Esdras ug Nehemias sa dihang ang mga Samarianhon 

wala tugoti sa pagtabang sa Israel sa pagtukod pag-usab sa templo, sila nagtukod sa ilang 

kaugalingon nga templo sa Bukid sa Gerizim diin sila mitoo nga gihalad ni Abraham si Isaac 

ug ang damgo ni Jacob nahitabo. Sila kanunay misaka niining bukira aron sa pagsimba, apan 

wala sila masayud kon unsay ilang gisimba. Sila madasigon sa ilang pagsimba, apan wala ang 

kamatuoran sa Ebanghelyo. Ang mga Judio nagsimba sa kamatuoran (balaod) apan walay 

espiritu. Si Jesus, nga usa ka Judio, miingon "kami nasayud kung unsa ang among ginasimba, 

kay ang kaluwasan iya sa mga Judio." Ang mga Judio nakasabot sa kamatuoran, apan sila 

bugnaw, palasubay sa balaod, salingkapaw, ug rituwalista. Sila nanagsimba apan ang ilang 

mga kasingkasing wala niini. Ang Dios kinahanglan pagasimbahon ingon nga "Amahan" ug 

"Espiritu." Ang Espiritu mao ang kinaiyahan. Ang Amahan maoy relasyon. Ang isyu sa pag 

simba dili kung diin ug kanus-a kini pagabuhaton ingon man kung kinsa ug unsaon. 

 

Si Jesus miatubang sa kamatuoran sa pagsimba, dili sa porma sa pagsimba. Ang pagsimba 

naglangkob kung kinsa kita ingon nga "tinuod nga mga magsisimba" ug sa unsa nga paagi  

nga kita tinuod nga nagsimba." Dili na ang pagsimba limitado ngadto sa usa ka espesipikong  

 

 

116 



dapit sama sa bilding sa iglesia, bisan tuod nga dili nato talikdan ang panagtigum sa atong  

kaugalingon isip usa ka katilingbanong lawas sa pagsimba (Mga Hebreohanon 10: 25a). Kon 

kamo matuod nga magsisimba, kamo dili na kinahanglan manglakaw sa pagpangita sa Dios 

... Siya nagapangita kaninyo. Ang Dios nangita niadtong mosimba kaniya diha sa espiritu ug 

kamatuoran. 

 

Basaha ang mga bersikulo 28-42. Ang pagsimba dili ibasi sa kasinatian sa laing tawo. Ang 

mga tawo sa Samaria mibalhin pagsimba tungod sa kamatuoran (kahibalo) ug espiritu (kasi 

natian). Sila miabot ug nakadungog sa kamatuoran gikan ni Jesus mismo. 

 

Karon nga gisusi na nato ang mga panghitabo nga gihatag sa atong yawing mga bersikulo,  

atong hisgutan sa mas detalyado ang duha ka kinahanglanon alang sa pagsimba: Espiritu ug 

kamatuoran. 

 

ESPIRITU: 

 

Ang tawo tulo ka personas. Siya gilangkuban sa lawas nga makita ug dili makita nga kalag ug 

espiritu. Ang kalag mao ang "kalagnon" nga kinaiyahan sa tawo, sa hunahuna, kabubut-on, 

ug mga emosyon. Ang espiritu mao ang espirituhanon nga sulodnong pagkatawo. Ang inyong 

espiritu adunay mga tubag sa emosyon sama sa kalag. Ang kalag ug espiritu suod nga may  

kalabutan apan bulag, tungod kay ang Biblia nagsulti kanato nga ang Pulong sa Dios mahait 

ug makahimo sa pagbahin niini. Ania ang ubang mga kamatuoran bahin sa inyong espiritu: 

 

 -Ang Dios naghatag sa inyong espiritu ug kini mobalik ngadto kaniya sa kamatayon: 

  Ecclesiastes 12: 7; Isaias 42: 5; Zacarias 12: 1 

 

 -Ang Dios mao ang Dios sa mga espiritu sa tanan nga unod: Numeros 27:16 

 -Ang inyong kaugalingon dila makaapekto sa inyong espiritu: Mga Proverbio 15:13 

 -Kamo mahimong panig-ingnan sa mga magtotoo sa espiritu: I Timoteo 4:12 

 

 -Sa kapanahonan sa Biblia, ang mga paril sa palibot sa ciudad mao ang pangdepensa 

  niini. Sama kamo sa ciudad nga may mga paril nga nabuak kon kamo wala magpa 

  mando sa inyong espiritu: Mga Proverbio 16:32; 25:28 

 

 -Ang Dios nagsulti pinaagi sa inyong espiritu: "Ang espiritu sa tawo mao ang kandila 

  sa Ginoo": Mga Proverbio 20:27 

 

 -Kamo gipasidan-an nga magpatalinghug sa inyong espiritu: Malaquias 2:16 

 

 - "Ang pagsimba sa espiritu" nagpasabot nga kamo magsimba gikan sa sulod ngadto   

  sa gawas. Si Pablo naghisgot sa pag-alagad sa Dios uban "sa akong espiritu": Roma  

  1: 9 

 

 -Si Isaias naghisgot sa pagpangita sa Ginoo uban sa "akong espiritu sa sulod nako": 

  Isaias 26: 9 

 

 -Gipanalanginan ni David ang Ginoo sa tanan nga anaa sa sulod niya: Salmo 103: 1 
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 -Kamo mohimaya sa Dios uban sa inyong espiritu: I Mga Taga Corinto 6:20 

 

 -Sa diha nga kamo mag-ampo sa mga dila, ang inyong espiritu nagaampo: I Corinto 

  14: 14-15 

 

 -Kamo dili gayud makasimba uban sa inyong espiritu gawas kung kini gipalihok   

  pinaagi sa iyang Espiritu, busa ang pagsimba sa espiritu nagalakip usab sa Balaang 

  Espiritu. Samtang kamo nagsimba, ang Espiritu sa Dios nagpamatuod sa inyong   

  espiritu (Roma 8:16). 

 

 - Diha sa "Espiritu" nagpasabot nga labaw pa sa pagsimba. Tungod kay ang tawo tulo 

  ka personas, sa diha nga kamo magsimba uban sa espiritu kamo usab nagsimba uban 

  sa kalag ug lawas nga mga bahin sa inyong tulo ka kinaiyahan. 

 

KAMATUORAN: 

 

Ang pulong nga "kamatuoran" nagpasabot sa pagbutyag, pagbukas, ug dili pagtago. Aron ang 

usa ka butang matinuod, kini motagbo sa tulo ka kinahanglanon: 

 

 1. Kini kinahanglan nga pangtibook-kalibutan: Kini magamit sa matag usa. 

 

 2. Kini kinahanglan nga managsama: Kini magamit sa matag usa sa samang paagi. 

   Ang kinahanglanon managsama sa mga tigulang, batan-on, adunahan, kabus, itom, 

   puti, ug uban pa. 

 

 3. Kini kinahanglan walay katapusan: Kini nagpasabot nga kini balido sa walay    

   katapusan. 

 

Ang pagsimba kinahanglan nga ibasi sa kamatuoran nga mao ang kasayuran nga naangkon sa 

pagpamalandong nga resulta gikan sa panahon nga gigugol uban sa Dios sa pagdiskobre. 

 

Kamo kinahanglan nga makasabot kung ngano ug unsa ang inyong ginabuhat kung kamo 

magsimba. Kon kamo magwali sa maalamon nga mga mensahe nga makapalihok sa mga 

emosyon uban sa daghang mga sugilanon ug kataw-anan nga mga butang, ang mga tawo 

mahimong moingon "Siguro siya usa ka maayong mamumulong "inay sa pagsimba sa Dios. 

Mao kini ang hinungdan nga kinahanglan kamo mapasaligon sa pagpahayag, sa pagtudlo ug 

pagwali sa Pulong sa Dios. 

 

Ang kamatuoran gihatagan ug pagtagad sa unang iglesia. Sila nagpadayon nga makanunayon 

diha sa pagtulon-an (Mga Buhat 2:42). Si Pablo misulti kang Timoteo sa pagbasa ug pag-aw 

hag sa pagtulon-an(I Timoteo 4:13). Ang Pulong sa Dios gihatagan ug pagtagad sa (Colosas 

3: 16-17). Sa nakita ni Pablo ang mga tawo sa Mars Hill nga nagasimba, kini dili madawat 

tungod kay kini wala gipasukad sa tinuod nga kahibalo sa Dios. Siya miingon nga sila "igno 

rante nga nagasimba" (Mga Buhat 17:23). 

 

Kung kamo mosimba, kamo mapasaligon sa Pulong sa Dios, dili sa emosyonal nga pagbati. 

Ang hinungdan nga ang Dios nagkinahanglan ug pagsimba sa kamatuoran tungod kay... 
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 Si Satanas ... wala magpadayon diha sa kamatuoran, tungod kay walay kamatu 

 oran diha kaniya. Sa diha nga siya magapamulong ug bakak, siya nagsulti sa 

 iyang kaugalingon; kay siya bakakon ug ang amahan niini. (Juan 8:44) 

 

 Ug kamo makaila sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magahatag kaninyo ug 

 kagawasan. (Juan 8:32) 

 

Kon kamo mosimba sa "kamatuoran" nan kinahanglan nga inyong masayran nga kon unsa 

ang giingon sa Biblia maoy tinuod. Kini importante tungod kay adunay "espiritu sa kamatu 

oran" ug "espiritu sa sayop" nga naglihok sa kalibutan. Ang Biblia naghisgot bahin sa mga 

"kanunay'ng nagakat-on, apan wala gayud makadangat sa kahibalo sa kamatuoran." Ania ang 

tubag sa pangutana ni Pilato, "Unsa ang kamatuoran?" Ang katingbanan gikuha gikan sa 

tanang mga paghisgot sa "kamatuoran" sa Biblia: 

 

1. Ang Dios mao ang kamatuoran 

 

 -Siya nabuhi sa kamatuoran. 

 -Ang iyang mga mata anaa sa kamatuoran. 

 -Ang mga dalan sa Dios tinuod. 

 -Ang iyang mga buhat tinuod. 

 -Ang iyang Pulong tinuod. 

 -Ang iyang tambag tinuod. 

 -Ang iyang gracia tinuod. 

 -Siya nagpadayag sa kamatuoran. 

 -Siya maghukom pinasikad sa kamatuoran. 

 -Ang iyang kamatuoran walay katapusan ug walay kinutuban. 

 -Siya gusto nga ang tanang mga tawo masayud sa kamatuoran. 

 -Siya mouyon sa inyong pagministeryo pinasikad sa kamatuoran. 

 -Siya "nanganak" kaninyo diha sa kamatuoran. 

 

2. Si Jesus mao ang kamatuoran: 

 

 -Siya ang kamatuoran diha sa unod. 

 -Siya ang tinuod nga kahayag. 

 -Siya ang tinuod nga tinapay. 

 -Siya ang matuod nga punoan sa paras. 

 -Siya puno sa kamatuoran. 

 -Ang kamatuoran miabot pinaagi kaniya. 

 -Kini diha kaniya. 

 -Siya ang matinud-anon ug tinuod nga saksi. 

 -Siya nagpamatuod sa kamatuoran. 

 -Siya ang "dalan ug ang kamatuoran." 

 

3. Ang Balaang Espiritu gitawag nga espiritu sa kamatuoran. 

4. Ang Pulong matuod ug ang paghukom sa Dios gibasi niini. 

5. Ang kaluwasan nga gibasi sa Ebanghelyo tinuod. 

6. Ang Bunga sa Espiritu anaa sa tanan nga pagkamaayo, pagkamatarung, ug kamatuoran,  

   busa kini tinuod (Efeso 5: 9). 
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7. Ang Iglesia kinahanglan nga mapagamot sa kamatuoran, ang haligi ug pasukaranan sa   

   kamatuoran. 

 

8. Ang dihog sa Dios mao ang kamatuoran (I Juan 2:27). 

 

Kon kamo mahimong matuod nga magsisimba, kamo dili lamang masayud sa kamatuoran, 

kamo usab motubag niini. Si Haring Saul ug si David parehong mga magsisimba. Sa dihang 

giatubang sa iyang sala, si David mitubag pinaagi sa paghinulsol. Si Saul wala. Ang pagsim 

ba ni Saul dili madawat tungod sa: 

 

1. Mga tawo: "Tungod kay nakita ko ang mga tawo" ... Siya nagtagad pag-ayo sa hunahuna  

   sa tawo kay sa unsa ang gihunahuna sa Dios. 

 

2. Pagtahud sa Dios: Siya nagpakamatarung sa kaugalingon nga nagaangkon nga iyang giga 

   mit ang pagkapropeta tungod kay kini dili Kasulatanhon nga makiggubat sa dili pa mag-  

   ampo. 

 

3. Garbo: Si Saul adunay kaya sa iyang kaugalingon. Matikdi kon unsa ang iyang gisulti 

   "Ako, sa akong kaugalingon, kay ikaw wala dinhi." 

 

Si Saul naghalad sa pagsimba sa dihang ang Dios nangayo ug paghinulsol ug ang iyang pag 

simba gisalikway. Ang Dios mas gusto sa pagsugot kay sa paghalad. Ang pag-agi sa porma, 

bisag unsa ka sagrado, walay kahulogan kon ang kasingkasing dili matarung sa Dios. 

 

Usa ka higala ni David nga ginganlan ug Istobel, nga gihulagway sa makausa nga namulong 

sa "mga pulong sa Dios" usa usab ka magsisimba. Siya naglakaw kauban ni David sa balay sa 

Dios. Siya nagsimba diha sa espiritu, apan wala niya tugoti ang kamatuoran nga mousab kani 

ya. Sa wala madugay miduyog siya sa pagrebelde batok kang David. 

 

ESPIRITU UG KAMATUORAN NGA MANAGSAMA: 

 

Ang pagsimba sa espiritu mao ang pagtugot sa Balaan nga Espiritu sa paglihok diha sa in- 

yong tinubos nga espiritu, nga maoy hinungdan sa gugma, pagsimba, debosyon, pasidungog, 

ug pagrespeto sa pagduol ngadto sa Dios nga usa ka espiritu. Ang pagsimba sa kamatuoran 

mao ang pagsimba sumala sa Pulong sa Dios ug sa tukmang pagtubag sa kamatuoran sa Dios. 

 

Busa, ang "pagsimba sa espiritu ug sa kamatuoran" naglangkob sa magtotoo sa pagpasidu 

ngog ug pagsimba sa Dios pinaagi sa pagpabuhi sa Espiritu Santo sumala sa Pulong sa Dios. 

Ang Balaang Espiritu ug ang Pulong sa Dios parehong gikinahanglan aron mahitabo ang 

matuod nga pagsimba. Kung wala ang Espiritu Santo, nan ang pagsimba patay ug walay 

kinabuhi. Kung walay Pulong, nan ang pagsimba mahimong emosyonalismo lamang o 

rituwal. 

 

NGANONG KITA MAGSIMBA 

Kami nagsimba tungod sa... 

PANIG-INGNAN: 

Ang Balaang Kasulatan kadaghanan napuno sa mga panig-ingnan sa pagsimba. 
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PAHIMATNGON: 

 

Kita gisugo sa Kasulatan sa pagsimba: 

 

 Kining katawhan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon; Sila magapa 

 hayag  sa akong pagdayeg. (Isaias 43:21) 

 

 Kamo usab, ingon nga buhi nga mga bato, ginatukod nga espirituhanon nga 

 balay, balaan nga pagkasacerdote, aron magahalad sa mga espirituhanong 

 halad, nga nahamut-an sa Dios pinaagi ni Jesu Kristo... 

 

 Apan kamo ang pinili nga kaliwatan, harianong pagkasacerdote, nasud nga 

 balaan, katawhan nga nakaugalingnan sa Dios, aron igamantala ninyo ang mga 

 pagkahalangdon niya nga pagtawag kaninyo gikan sa mga kangitngit ngadto sa 

 iyang katingalahang kahayag. (I Pedro 2: 5, 9) 

 

 Dayga si Jehova, kay siya maayo ... ang pagdayeg nahimo ug angay. 

 (Salmo 147: 1 Ang Amplified Version) 

 

Ang una nga sugo mao ang pagsimba sa Dios (Exodo 20: 1-5; Salmo 45:11). Ang inyong 

pinakadako nga ministeryo mao ang pagsimba sa Dios kay sa pagtrabaho alang sa Dios: 

 

 Karon, dili pagmapasinagdanon ... kay gipili kamo ni Jehova nga motindog sa 

 atubangan niya, sa pag-alagad kaniya, ug nga kamo mahimong iyang mga 

 alagad….(II Cronicas 29:11) 

 

WALAY KATAPUSANG PADULNGAN: 

 

Kamo gilalang sa pagsimba ug ang inyong walay katapusan nga padulngan gitino pinaagi sa 

inyong dili pagsimba sa tinuod nga Dios. 

 

ANG SULONDAN SA PAGSIMBA 

 

Ang sulondan sa pagsimba naglakip sa: 

 

 Pagbayaw:    Dios     (Pangtaas) 

 Paglig-on:    Sa Lawas ni Kristo   (Pangsulod) 

 Pag-ebanghelyo:   Sa nawala    (Panggawas) 

 

Ang tanang tulo gikinahanglan. Ang unang simbahan nagsunod niini nga sulondan. (Mga Bu 

hat 24: 3, 46, 47) Si Juan usab naghatag ug pagtagad niini (Juan 15: 1-11, 12-17, 18-27). Sa 

diha nga kamo nagbayaw, kamo nalig-on. Kon kamo nalig-on, kamo nag-ebanghelyo. Kung 

kamo nag-ebanghelyo, kamo nalig-on ug nagbayaw ... ug ang sulondan nagpadayon. 

 

MGA RESULTA SA PAGSIMBA 

 

Ania ang pipila ka talagsaong mga resulta sa pagsimba: 
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ANG DIOS GIHIMAYA: 

 

 Bisan kinsa nga magahalad sa halad-sa-pasalamat nagahimaya kanako; ug 

 kaniya nga magamatngon sa iyang dalan sa pagkatul-id igapakita ko ang  

 kaluwasan sa Dios. (Salmo 50:23) 

 

MGA TIGPANGITA GIILA: 

 

Ang mga tigpangita gidawat sa presensya sa Dios: 

 

 Sumulod kamo ngadto sa iyang mga ganghaan uban ang pasalamat, ug ngadto 

 sa iyang mga sawang uban ang pagdayeg; ihatag ang mga pasalamat ngadto 

 kaniya, ug dayegon ninyo ang iyang ngalan. (Mga Salmo 100: 4) 

 

 Dili kamo managkaguol sa bisan unsa; kondili sa tanan pinaagi sa pag-ampo ug 

 pagpangaliyupo nga may pagpasalamat ipahibalo ang inyong mga hangyo ngad 

 to sa Dios. (Filipos 4: 6) 

 

Ang Biblia nag-ingon nga ang Dios nagpuyo sa mga pagdayeg sa iyang katawhan (Mga Sal 

mo 22: 3). Sa dihang kamo magdayeg kaniya, kamo nagtukod ug espirituhanon nga taberna 

culo diin siya moanhi aron mopuyo. 

 

ANG MGA MAGTOTOO GIPUTLI: 

 

Sa diha nga kamo moduol sa presensya sa Dios pinaagi sa pagsimba, kamo maputli: 

 

 Kinsa ang mosaka ngadto sa bungtod ni Jehova? O kinsa ba ang motindog sa 

 iyang  dapit nga balaan? 

 

 Siya nga malinis ug mga kamot ug may usa ka putli nga kasingkasing; siya nga 

 wala magbayaw sa iyang kalag ngadto sa kakawangan ug wala makapanumpa 

 nga malimbongon. 

 

 Siya magadawat ug panalangin gikan kang Jehova ug pagkamatarung gikan sa 

 Dios sa iyang kaluwasan. (Mga Salmo 24: 3-5) 

 

 Ang tunawan nga kolon alang sa salapi, ug ang hasohasan alang sa bulawan; 

 ug ang usa ka tawo pagaulayon tungod sa iyang pagdayeg. (Proverbio 27:21) 

 

Samtang kamo gipainit ug gibuak sa iyang presensya, ang mga kahugawan sa inyong kinabu 

hi nahimulag gikan sa bililhon nga metal ug gipasaka sa ibabaw aron makahimo kamo sa 

pag-atubang kanila sa krus. Sa diha nga kamo maggahin ug panahon sa iyang presensya, ka- 

mo nausab: 

 

 -Si Moises nagpadan-ag sa himaya sa Dios sa iyang panagway. 

 -Ang mga tawo nakamatikod nga ang mga tinun-an kauban sa Dios. 

 -Si Isaias, tawo nga adunay mahugaw nga mga ngabil, gihinloan sa kalayo sa Dios. 

 

 

122 



ANG SIMBAHAN GIPALIG-ON: 

 

Ang nagadayeg nga iglesia moresulta sa mga tawo nga nagakahiusa, nagahatag, nagahinam- 

hinam, ug nagasimba diha sa panimalay ingon man sa kadaghanan (Mga Buhat 2: 42-47). 

 

ANG NAWALA GI-EBANGHELYO: 

 

Ang Mga Buhat 2:47 nagrekord nga ang mga magtotoo nagdayeg sa Dios ug daghang uban 

ang nadugang sa Simbahan. Kon kamo magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran, ang mga 

dili magtotoo nga moduol sa inyong taliwala madani ngadto sa Dios. 

 

PAGPANGANDAM ALANG SA PAGSIMBA 

 

Ania ang bersikulo nga nagpatin-aw kung unsaon pagpangandam sa inyong kasingkasing sa 

pagsimba: 

 

 Manuol kita uban ang matuod nga kasingkasing nga may hingpit nga katinoan 

 sa pagtoo, sa nasabligan ang atong mga kasingkasing gikan sa usa ka dautan 

 nga kaisipan: ug sa naligo ang atong lawas sa tubig nga maputli.  

 (Mga Hebreohanon 10:22) 

 

Ang tawag alang sa pagsimba mao ang "Manuol kita." Samtang kamo manuol, ang mga 

punto nga i-tsek mao ang: 

 

 Pagkasinsero:   Tinuod nga kasingkasing. 

 Pagsalig:    Sa hingpit nga kasigurohan sa pagtoo. 

 Pagkamapainubsanon:  Kahibalo nga kamo dili takus gawas sa dugo. 

 Pagkaputli:    Matag adlaw nga paghugas uban sa putli nga tubig sa 

     Pulong sa Dios. 

 

MGA MATANG SA PAGSIMBA 

 

Ang Biblia naghisgot sa daghang matang sa pagsimba: 

 

PAGSIMBA SA PAGHINULSOL: 

 

Ang Salmo 51 maoy maayong ehemplo sa pagsimba sa paghinulsol. Kini mao ang pag-ampo 

ni David human sa iyang sala uban kang Batseba. 

 

PAGSIMBA SA PAGDAWAT: 

 

Si Job nawad-an sa iyang mga anak ug sa iyang kabtangan, apan siya nagsimba: 

 

 Unya si Job mitindog, ug gigisi ang iyang bisti, ug gialutan ang iyang ulo, ug 

 mihapa sa yuta ug misimba. 

 

 Ug miingon siya: Ako hubo nga migula sa tiyan sa akong inahan, ug hubo usab 

 ako nga mopauli didto; si Jehova mihatag, ug si Jehova mikuha; bulahan ang 

 ngalan sa Ginoo. (Job 1: 20-21) 
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PAGSIMBA SA PAGHALAD: 

 

Basaha ang Genesis 22: 1-14. Kini nga istorya ni Abraham ug Isaac mao ang pinakamaayo 

nga panig-ingnan sa pagsimba sa paghalad. Matikdi nga ang prayoridad ni Abraham mao ang 

pagsimba. Siya mibangon "sayo" aron mosimba, bisan tuod siya nagtoo nga ang bayad mao 

ang iyang anak nga lalaki, ang iyang labing gihigugma. (Ang uban kanato walay pagpakaba 

na nga mobangon ug sayo sa buntag aron mosimba. Kita mibati nga kini hilabihan ka dako 

nga bili nga atong ibayad). 

 

Ang pagsimba sa paghalad nagkinahanglan sa tinuyo nga paglain ngadto sa Dios. Si Abraham 

misulti sa iyang mga sulugoon, "Maghulat kamo dinhi. "Ang matuod nga pagsimba nagkina 

hanglan ug tinuyo nga pagbulag gikan sa mga kabaldahan. Ang tinuod nga pagsimba indibi 

duwal. Kamo dili gayud makasimba hangtud nga kamo mag-inusara sa pagsimba sa pagha 

lad.  

 

Ang pagsimba sa paghalad mahal kaayo. Sa kaso ni Abraham, siya gihangyo sa paghatag sa 

iyang bugtong nga anak. Si David miingon nga dili siya mohalad ngadto sa Dios sa usa ka 

butang nga walay kapuslanan kaniya (I Samuel 24:24). Ang pagsimba sa paghalad nagsalik 

way sa hinakog nga mga tinguha. Ang tumbok mao lamang ang Dios. Aron maitanyag ang 

pagsimba sa paghalad, si Abraham kinahanglan mamatay sa tinguha sa usa ka anak nga 

lalaki. Apan ang pagsimba ni Abraham naghimaya sa Dios. Ang sakripisyo sa pagsimba 

kanunay naghatag ug himaya sa Dios. 

 

PAGSIMBA SA PASALIG: 

 

Alang sa usa ka panig-ingnan sa pagsimba sa pasalig, tan-awa II Cronicas 15: 10-15. Kini 

gitana nga ang Israel naghimo ug pakigsaad sa pag-alagad sa Dios samtang sila nagsimba. 

 

PAGSIMBA SA PAKIGGUBAT: 

 

Sa panguna, adunay upat ka bahin sa pag-ataki sa inyong kaaway. Si Satanas nag-ataki sa in- 

yong pagsimba sa Dios, ang Pulong sa Dios, ang inyong Kristohanong paglakaw, ug ang 

inyong buhat alang sa Dios. 

 

Basaha ang Mga Salmo 149: 6-9. Kini maoy usa ka maayong ehemplo kung unsaon paggamit  

ang pagdayeg ingon nga usa ka hinagiban. Ihiusa sa Pulong sa Dios kini... 

 

1. Nagpatuman sa panimalus sa mga pagano: Ang pagdayeg epektibo sa pakiggubat uban  

   niadtong wala makaila sa Dios. 

 

2. Nagpatuman sa silot: Ang hustisya ug paghukom resulta sa pagdayeg. 

 

3. Naggapos sa ilang hari gamit ang mga kadena: Kita gisugo sa paggapos sa mga demon-  

  yo, unya papahawaon sila. 

 

4. Naggapos sa mga halangdon gamit ang mga talikala nga puthaw: Ang nagdayeg nagga 

   pos sa mas ubos nga gahum ni Satanas, sama sa mga lider sa sistema sa kalibutan. 
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5. Nagpatuman sa ibabaw kanila sa paghukom nga nahisulat: Samtang kamo magda  

   yeg, ang inyong kaaway pagahukman ibabaw sa sukaranan sa Pulong sa Dios. 

 

Adunay daghan nga mga ehemplo sa Biblia sa pagdayeg ug pagsimba nga nagasilbi ingon 

nga espirituhanong hinagiban. 

 

Ania ang pipila ka mga ehemplo: 

 

 -Si Gideon nagsimba sa wala pa ang gubat sa mga Midianhon ug siya ug ang iyang 

  mga tawo misinggit sa wala pa ang gubat. 

 

 -Si Pablo ug Silas nagsimba sa wala pa sila gibuhian gikan sa bilanggoan. 

 

 -Si Jonas nagsimba sa wala pa siya maluwas gikan sa isda. 

 

KANUS-A MOSIMBA 

 

Kamo kinahanglan magsimba: 

 

KADA ADLAW: 

 

Ang Israel "nagdayeg sa Ginoo adlaw-adlaw" (II Cronicas 30:21). Ang iglesia sa Bag-ong 

Tugon milakaw sa binalaybalay nga nagdayeg sa Dios (Mga Buhat 2: 46-47). 

 

SA KANUNAY: 

 

 Pagadayegon ko si Jehova sa tanang panahon; Ang pagdayeg kaniya magakanu 

 nay sa akong baba. (Salmo 34: 1) 

 

 Pasinggita sila sa kalipay, ug papagmayaa ang mga nagalaban sa akong mata 

 rung nga katungod: oo, pasultiha sila kanunay, si Jehova pagapadakuon… 

 (Psalms 35:27) 

 

 Busa pinaagi kaniya kita magtanyag ug usa ka halad sa pagdayeg sa Dios 

 kanunay, kung sayron, ang bunga sa atong mga ngabil nga nagpasalamat sa 

 iyang ngalan. (Mga Hebreohanon 13:15) 

  

 Ang mga tinun-an didto sa templo "sa kanunay" nagadayeg sa Dios.  

 (Lucas 24:53) 

 

 Bulahan sila nga nagapuyo sa imong balay ug sa imong presensya ... sila manag 

 -awit sa imong mga pagdayeg sa tibook adlaw. (Salmo 84: 4 Napalambo) 

 

 Nga magahatag ug mga pagpasalamat sa kanunay alang sa tanang mga butang 

 ngadto sa Dios ug sa Amahan sa ngalan sa atong Ginoong Jesu-Kristo. 

 (Efeso 5: 20) 

 

 

 

125 



HUMAN SA ESPESYAL NGA PAGPADAYAG SA GINOO: 

 

Basaha ang mahitungod sa espesyal nga pagpakita sa Dios ngadto kang Abraham sa Genesis 

12. Basaha ang mahitungod sa pagpadayag sa Dios ngadto kang Moises sa Exodo 34. Sa di- 

hang gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon sa usa ka espesyal nga paagi, ang mga tawo 

nagsimba. 

 

SA PAGDAWAT SA MGA SAAD SA DIOS: 

 

Sa dihang si Abraham nakadawat sa usa ka pinasahi nga saad gikan sa Dios sa Genesis 13: 

14-18, siya mitubag pinaagi sa pagsimba. 

 

SA PAGKADAWAT SA TUBAG SA PAG-AMPO: 

 

Sa dihang gitubag si Elizer sa iyang mga pag-ampo, siya nagsimba (Genesis 24). 

 

SA DIHANG GIHATAGAN UG PABOR SA TAWO: 

 

Sa dihang si Elizer gihatagan ug pabor sa tawo sa Genesis 24:52, siya usab nagsimba sa Dios 

(Genesis 24:52). 

 

HUMAN SA KRISIS: 

 

Si David nagsimba sa Dios human mamatay ang iyang anak. Kini maoy usa ka tinuod nga 

sakripisyo sa pagdayeg. Ang Salmo 27: 5 naghisgot sa mga panahon sa kasamok, apan ang 

bersikulo 6 naghisgot bahin sa paghalad "mga halad sa kalipay." Si David miingon: 

 

 Akong ihalad kanimo ang halad-sa-pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan ni 

 Jehova. (Salmo 116: 17) 

 

 Ug pahalara sila sa mga halad sa pasalamat ug imantala ang iyang mga buhat 

 uban ang pag-awit. (Salmo 107: 22) 

 

Ang pagdayeg ug pagsimba dili usa ka sakripisyo kung ang tanang butang maayo ug kamo 

mibati nga magdayeg sa Dios. Kini mahimong usa ka sakripisyo kung ang tanang butang dili 

maayo ug kamo magdayeg gihapon kaniya. 

 

SA PANAHON SA PAGSULAY UG PAKIGGUBAT: 

 

Pinaagi sa iyang mangiob nga mga oras sa pagsulay ug espirituhanong pakiggubat, gisimba ni 

Job ang Dios. 

 

SA TANANG BUTANG NGA INYONG PAGABUHATON: 

 

Kamo mosimba kanunay sa Dios sa tanang butang nga inyong buhaton. Kamo mohimo niini 

sa dihang inyong buhaton ang tanag butang alang sa himaya sa Dios. 
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SA WALAY KATAPUSAN: 

 Ako magahatag kanimo ug mga pasalamat sa walay katapusan. (Salmo 52: 9) 

 

ASA MAGSIMBA 

 

SA KONGREGASYON (SIMBAHAN): 

 

 Igapahayag ko ang imong ngalan ngadto sa akong mga kaigsoonan; sa kinatali 

 wad-an sa katilingban pagadayegon ko ikaw. (Salmo 22:22) 

 

 Magapasalamat ako kanimo diha sa dako nga katilingban: Pagadayegon ko ikaw 

 sa taliwala sa daghang mga katawhan. (Salmo 35:18) 

 

 Pagadayegon ninyo si Jehova. Panag-awit kamo kang Jehova ug bag-ong alawi 

 ton, ug ang iyang pagdayeg diha sa katilingban sa iyang mga balaan.  

 (Salmo 149: 1) 

 

SA INYONG PANIMALAY: 

 

 Papaglipaya ang mga balaan diha sa himaya ug katahum (nga  gihatag sa Dios 

 kanila); Paawita sila sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan.   

 (Salmo 149: 5 Amplified Version) 

 

SA ATUBANGAN SA MGA DILI MAGTOTOO: 

 

 Ug nagbutang siya sa akong baba ug alawiton nga bag-o, bisan ang pagdayeg sa 

 atong Dios: daghan makakita niini, ug mahadlok, ug mosalig sa Ginoo.  

 (Salmo 40: 3) 

 

 Oh pag-awit alang kang Jehova, dayegon ninyo ang iyang ngalan; imantala ang 

 iyang kaluwasan sa adlaw-adlaw.    

 

 Ipahayag ang iyang himaya sa taliwala sa mga nasud, sa taliwala sa tanang mga 

 katawhan ang iyang mga katingalahang buhat. (Salmo 96: 2-3) 

 

SA ATUBANGAN SA MGA NASUD SA KALIBUTAN: 

 

 Magahatag ako kanimo ug mga pasalamat, Oh Jehova, sa taliwala sa mga 

 katawhan; ug kanimo magaawit ako sa mga pagdayeg sa taliwala sa mga 

 nasud.(Salmo 108: 3) 

 

 Ipahayag ang iyang himaya sa taliwala sa mga nasud, sa taliwala sa tanang mga 

 katawhan ang iyang mga katingalahang buhat. (Mga Salmo 96: 3) 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Ipatin-aw ang pagsimba. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Ipatin-aw kon unsa ang kahulogan sa pagsimba diha sa espiritu. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. Ipatin-aw kon unsay kahulogan sa pagsimba diha sa kamatuoran. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

5. Itingob ang tulo ka mga hinungdan ngano nga kita magsimba. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

6. Ipatin-aw ang sulondan sa pagsimba. 

 

 _____________________________________________________________________ 

  

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 
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7. Ilista ang lima ka mga resulta sa pagsimba. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

8. Ilha ang lima ka matang sa pagsimba. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

  

 _____________________________________________________________________ 

 

 

9. Paghatag ug pakisayran sa Kasulatan nga nagpatin-aw kon unsaon pagpangandam 

alang sa pagsimba. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

10. Ipasabot kung kanus-a kita magsimba. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

11. Ipasabot kung asa kita magsimba. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

(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 kasaysayan sa pagsimba aron makat-on pa mahitungod niini: 

 

SA WALA PA ANG PAGLALANG NGA PAGSIMBA: 

 

Tan-awa ang rekord sa Job 38: 4-7. 

 

SA WALA PA ANG PAGKAHULOG NGA PAGSIMBA: 

 

Si Adan ug Eva misimba sa Dios sa wala pa sila nakasala. Sa diha nga sila mihunong sa 

pagsimba sa Dios sila nahulog sa sala. (Genesis 3: 1-13) 

 

DAANG TUGON NGA PAGSIMBA: 

 

Si Cain ug Abel: Genesis 4 

 

Ang mga patriarka: Genesis-Deuteronomio 

 

Ang nasud sa Israel sa disyerto ug sa yutang saad: Exodo hangtud sa Ruth. 

 

Daghang pagsimba sa Daang Tugon detalyado. Kini adunay pito ka mga kapitulo (sumada 

nga 243 ka mga bersikulo) aron sa paghulagway sa tabernaculo ug 31 lamang ang naghulag 

way sa tibook nga paglalang sa uniberso. 

 

Si bisan kinsa nga nagaduol sa labing balaan nga dapit misulod sa usa ka ganghaan ug moagi 

latas sa sawang aron makaduol sa dapit diin nagpuyo ang Dios. Ang ganghaan gitawag ug 

"pagpasalamat" ug ang sawang gitawag sa "pagdayeg." 

 

Ang Salmo 22: 3 nagpakita nga ang Dios nagapuyo sa mga pagdayeg sa iyang katawhan. Ang 

iyang pinuy-anan anaa sa taliwala sa sawang sa pagdayeg. Bisan ang mga pangamuyo pagahi 

moon uban niini (Mga Taga-Filipos 4:6). 

 

Samtang kamo mosulod sa iyang presensya, usa ka agianan sa komunikasyon ang giablihan 

diin kamo makasulti ug madungog. Kamo mahimong mogahin sa inyong tibook kinabuhi nga 

usa ka Kristohanon sa panggawas nga sawang o kamo mahimong mobalhin ngadto sa sulod 

nga sawang sa matuod nga pagsimba. 

 

BAG-ONG TUGON NGA PAGSIMBA: 

 

Ang pagsimba pinaagi ni Jesus: Mga Hebreohanon 2:12 

 

Pagsimba sa unang iglesia: Sila nagtigom sa mga panimalay ug sa Adlaw sa Ginoo: Juan 

20: 19, 26; Buhat 20: 7; I Mga Taga Corinto 16: 2 

 

Sa tinuod adunay mga simbahan sa mga balay bisan sila nagpadayon sa pagtigom sa sinagoga 

ug sa templo usab: Filemon 2; Roma 16: 5; Mga Taga Colosas 4:15 
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Mga elemento sa Bag-ong Tugon nga pagsimba naglakip sa: 

 

 Pagwali, Mga Buhat 20: 7; I Mga Taga Corinto 14:19 

 Pagbasa sa Pulong: Santiago 1:22; Mga Taga Colosas 4:16 

 Pag-ampo: I Corinto 14: 14-16 

 Pag-awit: Efeso 5:19; Colosas 3:16 

 Pagbautismo ug Balaang Panihapon: Mga Buhat 2:41; I Mga Taga Corinto 11: 18-34 

 Paghatag ug limos: I Corinto 16:12 

 Pagpamuhat diha sa mga gasa sa Espiritu: I Corinto 12 

 

PAGSIMBA SA KARON: 

 

Ang inyong lawas karon mao ang templo sa Balaang Espiritu sa Dios: 

 

 Wala ba kamo masayud nga kamo templo sa Dios, ug nga ang Espiritu sa Dios 

 nagpuyo diha kaninyo? (I Mga Taga Corinto 3:16) 

 

Ang unang 11 ka mga kapitulo sa Roma naghisgot sa kahibulongang Ebanghelyo. Ang atong 

tubag niini gihatag sa Mga Taga Roma 12: 1-2: Kita kinahanglan mohalad sa atong mga 

lawas (atong tibook lawas, kalag, espiritu) ingon nga usa ka buhi nga halad. 

 

UMAABOT NGA PAGSIMBA: 

 

Ang umaabot nga sulondan sa pagsimba gipadayag sa basahon sa Pinadayag sa mosunod 

ng mga tudling: Pinadayag 4: 10-11; 5:14; 11: 15-17; 14: 6-7; 15: 4; 19: 4,10; 22: 8-9 

 

2. Ania ang pipila ka mga butang nga naghimo sa pagsimba nga dili madawat sa Dios: 

 

PAGSAMOKSAMOK SA SATANASNONG GINGHARIAN: 

 

Ang paggapos sa mga espiritu, mga kabaldahan, ug mga pagkagun-ob gigamit ni Satanas sa 

pagpangsamoksamok sa pagsimba. 

 

SALA: 

 

Ang sala sa bisan unsang matang makabalda sa pagsimba: 

 

 Kong sa akong kasingkasing nagapalandong ako sa kadautan, ang Ginoo dili 

 magapatalinghug kanako: (Salmo 66:18) 

 

 Apan ang inyong mga kasal-anan nakapahimulag kaninyo ug sa inyong Dios, ug 

 ang inyong mga sala nakapatago sa iyang nawong gikan kaninyo, aron siya dili 

 makadungog. (Isaias 59: 2) 

 

Sa dihang inyong ilisan ang pagsimba sa pagkamasinugtanon, kini dili madawat: 
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 ... Si Jehova may dako bang kalipay sa mga halad nga sinunog ug mga halad 

 maingon sa pagtuman sa tingog ni Jehova? Ania karon, ang pagsugot labi 

 pang maayo kay sa halad, ug pagpamati kay sa tambok sa mga laking carnero. 

 

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

 sama ra sa pagdiwata ug pag-alagad sa mga diosdios. Tungod kay imong gisa 

 likway ang Pulong ni Jehova, siya usab magasalikway kanimo ...  

 (I Samuel 15: 22-23) 

 

SAYOP: 

 

Ang sayop nga pagbati sa pagkasad-an makapugong kaninyo sa pagsulod sa atubangan sa 

Dios sa pagsimba. Ang labing maayong paagi sa pag-ila tali sa pagkasad-an ug kombiksyon 

sa Balaang Espiritu mao ang paghinumdom nga si Satanas naglangkob sa mga pagbati nga 

sad-an. Ang Balaang Espiritu espisipiko sa dihang iyang gibadlong ang sala. 

 

KAHADLOK: 

 

Kahadlok sa opinyon sa uban, kahadlok sa pagpagawas sa emosyon, kahadlok sa pagsalik 

way, ug kahadlok sa pagbiaybiay, ang tanan makababag sa pagsimba. 

 

GARBO: 

 

Ang Biblia nag-ingon nga gisupak sa Dios ang mga mapahitas-on. Ang usa ka tawo nga 

gisupak sa Dios dili gayud makahimo sa pagsimba kaniya. 

 

SAYOP NGA KONSEPTO SA DIOS: 

 

Ang ubang mga tawo naghunahuna nga ang Dios mabangis, mapintas, ug andam sa pagpatay 

kanila. Samtang kita kinahanglan adunay kahadlok sa Dios sa mga pulong nga pagtahud, kini 

wala magpasabot nga usa ka tubag sa kahadlok. 

 

ESPIRITU SA KABUG-AT: 

 

Aron makadayeg sa Dios, kinahanglan nga andam kamo nga itugyan ang espiritu sa kabug-at. 

Kini naglakip sa mga kinaiya sa kalooy sa kaugalingon, depresyon, kaalautan, ug negatibong 

panghunahuna. 

 

PORMALISMO NGA MAKABABAG SA KAGAWASAN: 

 

Ang Biblia naghisgot sa mga tawo nga adunay dagway sa pagkadiosnon nga naglimud sa 

gahum sa Dios. Ang pormalismo ug rituwalismo makababag sa kagawasan sa pagsimba ug 

maghimo niini nga kakapoy (tan-awa sa Malaquias 1: 11-13). Sa diha nga ang pagsimba mahi 

mong kakapoy, walay kalipay ug pagmaya diha niini (Joel 1:16). 

 

TRADISYON: 

 

Si Jesus nagsulti mahitungod sa relihiyosong mga lider sa iyang kapanahonan: 
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 Apan kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, nga nagatudlo sila sa mga 

 pagtulon-an nga mao ang mga sugo sa mga tawo. (Mateo 15: 9) 

 

Ang legalismo nga mga tradisyon sa tawo, rutina, ug walay pulos nga mga pagbalik-balik, ug 

uban pa, nagbabag sa matuod nga pagsimba (Mateo 6: 7; Filipos 3:13). Ang matag iglesia 

nakapalambo ug mga tradisyon ug kasagaran hinoon nagsakripisyo sa matuod nga pagsimba 

kay sa pagsakripisyo sa tradisyon 

 

PAGSIMBA’G DIOSDIOS: 

 

Ang karaang mga kultura napuno sa mga diosdios. Ang Mga Salmo 115 nagtala sa tulo ka 

mga kinaiya sa diosdios: 

 

 1. Sila gihimo sa tawo. 

 2. Sila walay kinabuhi ug walay gahum. 

 

 3. Ang mga tawo nahisama nianang ilang gisimba. Pananglitan, ang Israel nahimong 

    buta ug bungol sa matuod nga Dios tungod kay nagsimba sila sa mga diosdios nga 

    buta ug bungol. 

 

Unsa kaha ang atong mga diosdios karon? Ang uban sa atong mga diosdios nakatagbo sa mao 

nga sumbanan. Ang bisan unsang butang nga labaw sa inyong panahon, pagtagad, ug pagbati 

kay sa Dios usa ka diosdios. Si Job naghisgot nga ang materyalismo usa ka dios dios nga "bu 

lawan ug salapi" (Job 31: 24-28). Ang ministeryo mahimong usa ka diosdios (Lucas10:41). 

 

WALAY PANAG-UYON SA INYONG KAPIKAS: 

 

Ang pagkawalay panag-uyon sa inyong bana o asawa makababag sa inyong pag-ampo. 

Tungod kay ang pagsimba kabahin sa pag-ampo, ang inyong pagsimba nababagan usab  

(I Pedro 3: 7). 

 

PAGTUTAN-AW IMBIS NGA MOAPIL: 

 

Sa dihang kamo nagtutan-aw imbis nga partisipante, kamo nahisama sa asawa ni David nga si 

Mical kinsa wala moapil apan nagbantay ug nagsaway sa iyang pagsimba. 

 

MGA KABALAKA SA KALIBUTAN: 

 

Ang usa sa mga butang nga pagabuhaton sa espiritu ni antikristo mao ang "pag-ut-ut" sa mga 

balaan sa Dios pinaagi sa mga kabalaka sa kalibutan. Ang mga kabalaka sa kalibutan nagbun 

tog kaninyo sa espirituwal ug nakababag sa pagsimba (Daniel 7:25 ug Marcos 4:19). 

 

EDUKASYON: 

 

Gikan sa panahon sa kahoy sa kahibalo sa Tanaman sa Eden, ang mga hangyo ni Satanas 

nakasentro sa edukasyon. Bisan sa dapit sa Kristohanong edukasyon, kamo makakat-on 

sa tanan mahitungod sa Dios apan sa gihapon dili motubag kaniya sa pagdayeg ug pagsimba. 
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ANG PAGSIMBA SA MATUOD NGA DIOS SA SAYOP NGA PAAGI: 

 

Kamo makasimba sa husto nga Dios, apan sa sayop nga paagi. Kamo nagasimba sa Dios diha 

sa sayop nga paagi sa dihang kamo mosimba kaniya... 

 

1. Samtang inyong mamatikdan siya: 

 

Diha sa Exodo 32 ang Israel naghimo sa usa ka representasyon sa Dios diha sa bulawang 

nating baka. Sila nagpaubos kaniya sa usa ka larawan ug nagsimba sa dili madawat nga 

paagi. Ang Isaias 40: 18-26 nagpakita nga ang Dios dili mahimong ipaubos ngadto sa usa ka 

larawan. Ang ubang mga tawo karon nag-ingon "Ako nagsimba sa Dios ingon sa akong nama 

tikdan kaniya, "apan kini dili madawat. Ang inyong kahulogan sa Dios kinahanglan motagbo 

sa mga sumbanan sa Kasulatan. 

 

2. Sa kaugalingong estilo nga paagi: 

 

-Si Cain misulay sa pagsimba sa Dios sa iyang kaugalingong paagi ug ang iyang pagsimba 

 gisalikway (Genesis 4). 

 

-Si Nadab ug Abihu naghalad ug laing kalayo ug namatay (Levitico 10: 1-2). 

 

-Si Saul nagsimba sa dihang ang Dios nagkinahanglan ug paghinulsol (I Samuel 13: 8-14a). 

 

-Ang mga Fariseo nagsimba sa ilang kaugalingong subay sa balaod, tradisyonal nga paagi  

 apan kini kawang lamang (Mateo 15: 1-9; 23: 23-28). 

 

3. Uban sa sayop nga kinaiya: 

 

Ang Malaquias 1: 6-14; 3: 13-14; 4: 1, 3 naghisgot sa rutina ug rituwalistikong pagsimba. 

Ang mga sacerdote mao ang mga pangulo niini nga sala, apan kini gisala ngadto sa katawhan. 

"Tan-awa unsa ka kakapoy," miingon ang mga tawo bahin sa pagsimba. Matikdi ang mga 

resulta niining dili madawat nga pagsimba sa Malaquias 4: 1, 3. Basaha ang Isaias 1: 11-20: 

Ang mga tawo nagbuhat sa husto nga butang ngadto sa husto nga Dios sa husto nga paagi, 

apan sa sayop nga kinaiya. 

 

SA DIHANG ANG HIMAYA MIBIYA: 

 

Kamo nagtuon na mahitungod sa himaya sa Dios ug giunsa kini pagbiya gikan sa Israel sa 

diha nga ang Arca naagaw. Sa diha nga ang himaya sa Dios naagaw, ang Dios wala na moa- 

pil sa Israel nga serbisyo sa pagsimba. Basaha ang Isaias 1: 11-15. Walay bisan usa nga nag 

handum sa Dios sa ilang mga serbisyo. Kon kini nga tudling gisulat pag-usab sa Dios alang 

sa kadaghanan sa atong modernong mga iglesia karon, mahimong mabasa kini ingon sa 

mosunod: 

 

"Ang kadaghanan sa inyong mga ikapulo ug mga halad ... unsa man kini sila kanako? Ug 

unsa ang inyong gihunahuna nga inyong mga sakripisyo ... ako adunay sobra na sa inyong 

maayong mga buhat, kampanya sa pagpalapnag, ug pagpangalap ug pundo. Wala ako mahi 

muot sa inyong makalingaw, malipayon, ug komedyanting mga mang-aawit ug mga magwa 

wali. 
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Sa dihang kamo makigkita kanako, kinsay nangutana niini kaninyo, kining pagyatak sa akong 

mga sawang nga walay pagtahod ug mas gikabalak-an ang pagtimbaya sa usag usa kay sa 

makig-uban kanako? 

 

Hunonga ang pagdala sa walay bili nga mga halad! Ang inyong serbisyo usa ka kasamok 

kanako. Ang Dominggo sa buntag ug gabii, Miyerkules nga mga gabii, ako dili na makaantus 

sa inyong dautang mga panagtigom. 

 

Ang inyong mga pasundayag, drama, ug mga pista gidumtan sa akong kalag. Sila nahimong 

palas-anon kanako. Ako gikapuyan na sa pagdala kanila. 

 

Sa dihang kamo magabuklad sa inyong mga kamot sa pag-ampo, Akong itago ang akong mga 

mata. Sa dihang kamo mohimo sa inyong mga pag-ampo, ako dili magpatalinghug kaninyo " 

 

3. Pagtuon ug dugang bahin sa inyong espiritu. Kini mahimo nga: 

 

 -Gisakit:    Exodo 6: 9 

 -Gigapos:    Mga Buhat 20:22; Roma 8:15 

 -Gilaglag:    Mga Salmo 51:17; Proverbio 15:13 

 -Nasina:    James 4: 5 

 -Maayo kaayo:   Daniel 5:12 Mga Proverbio 17:27 

 -Mahadlokon:   II Timoteo 1: 7 

 -Mainiton:    Mga Buhat 18:25 

 -Mahugaw:    II Corinto 7: 1 

 -Maayo:    Nehemias 9:20 

 -Nasubo:    Daniel 7:15; Isaias 54: 6 

 -Puno sa limbong:   Mga Salmo 32: 2 

 -Gahi:     Deuteronomio 2:30 

 -Madalidalion:   Mga Proverbio 14:29; Ecclesiastes 7: 9 

 -Mapahitas-on:   Mga Proverbio 16:18 

 -Mapainubsanon:   Mga Proverbio 16:19; Isaias 57:15 

 -Seloso:    Numeros 5:14 

 -Mahukmanon:   Isaias 28: 6 

 -Maibugon:    Santiago 4: 5 

 -Maaghup:    Galacia 6: 1; 1 Corinto 4:21; I Pedro 3: 4 

 -Bag-o:    Ezequiel 11:19; 18:31; 36:26; Roma 7: 6 

 -Mapiugon:    Salmo 77: 3; 142: 3; 143: 4,7 

 -Mapailubon:    Ecclesiastes 7: 8 

 -Mamatikdanon:   Marcos 2: 8 

 -Kabus:    Isaias 66: 2; Mateo 5: 3 

 -Napugos:    Mga Buhat 18: 5 

 -Garboso:    Ecclesiastes 7: 8 

 -Adunay katuyoan:   Buhat 19:21 

 -Matinoohon:    Mga Buhat 6:10 

 -Nabuhi:    I Corinto 15:45 

 -Malinawon:    Zacarias 6: 8; I Pedro 3: 4 

 -Napiskay:    I Corinto 16:18; II Corinto 7:13 

 -Nalipay:    Lukas 1:47 
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 -Mapahulayon:   II Corinto 2:13 

 -Matul-id:    Salmo 51:10 

 -Nagsusi:    Salmo 77: 6 

 -Nag-alagad:    Roma 12:11 

 -Nanghupaw:    Marso 2: 8 

 -Nagakatulog:   Roma 11: 8 

 -Masulob-on:    Isaias 1:15 

 -Malig-on    Salmo 78: 8 

 -Napalihok:    Esdras 1: 1; Mga Buhat 17:16; Haggeo 1:14 

 -Kusganon:    Lucas 2:40 

 -Nasamok:    Genesis 41: 8; Daniel 2: 3; Juan 13:21; II Tesalonica 2:2 

 -Kawang:    Ecclesiastes 1:14 

 -Nahasol:    Ecclesiastes 1:17; 2: 11,17 

 -Andam:    Mateo 26:41; Marcos 14:38 (Naghisgot sa panagbangi 

     tali sa espiritu ug unod) 

 -Maalamon:    Exodo 28: 3 

 -Nasamaran:    Mga Proverbio 18:14 

 -Nasayop:    Lucas 9:55 
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KAPITULO 10 
 

UNSAON SA PAGSIMBA 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pagtingob kon unsay gitudlo sa Biblia mahitungod sa kon unsaon sa pagsimba. 

 Pagpasabot sa relasyon tali sa kalayo, sa himaya, ug sa pagsimba. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Dayega siya uban sa tambor ug pagsayaw; dayega siya uban ang mga tolonggon 

 nga kinuldasan ug mga organo. (Mga Salmo 150: 4) 

 

PASIUNA 

 

Kamo nasayud na nga kinahanglan kamo magsimba sa espiritu ug kamatuoran, apan sa piho 

unsaon ninyo sa pagsimba? Unsang matanga sa pagsimba ang madawat niining bag-ong "ta- 

bernaculo ni David" nga gitukod pag-usab sa Dios. 

 

Ang pagsimba sa Biblia hilabihan ka matinahuron. Ang mga tawo naghapa, namalandong, ug 

naghilom sa atubangan sa Dios. Apan ang pagsimba usab malipayon, saba, ug masadyaon. 

Kini ginaingon sa Israel, "Ang pagsinggit sa Hari anaa sa ilang taliwala." Sa dihang adunay 

kasaba sa tabernaculo, ang presensya sa Dios atua didto. Sa dihang walay kasaba, siya wala. 

 

Ang uban nga mga tawo misupak niini nga matang sa masadyaong pagsimba. Sila miingon 

nga kini "malaw-ay ug wala sa han-ay." Ang Biblia nag-ingon "Himoa ang tanan nga mga 

butang diha sa kaligdong ug kahusay," apan ang hatagan ug pagtagad mao ang "HIMOA 

ANG TANANG BUTANG" (I Mga Taga Corinto 14:40). 

 

Ang uban naghunahuna nga ang masadyaong pagsimba binuang ug dili gikinahanglan. Apan 

ang Biblia nagpadayag ug sumpay tali sa unsa ang daw binuang sa atong panghunahuna ug 

gahum ug panalangin sa Dios. Hunahunaa kini "binuang" nga mga butang: 

 

 -Si Moises nagbayaw sa iyang sungkod ibabaw sa Pula nga Dagat ug ang mga tubig 

  nabahin. 

 -Ang Israel naninggit ug ang mga paril sa Jerico nalumpag. 

 -Si Gideon ug 300 ka mga tawo nga adunay mga pitser, mga parol, ug mga trumpeta 

  nagabuntog sa Midianhon nga kasundalohan. 

 -Ang tawong buta nga nanghilam-os sa linaw sa Siloam aron makakita. 

 -Si Naaman milusbog sa lapokon nga Suba sa Jordan alang sa kaayohan sa sanla. 

 -Si Pedro nga nakakita ug salapi nga pangbuhis sa baba sa isda. 

 

Niini nga leksyon kamo makakat-on sa parehong matinahuron ug masadyaong mga paagi sa 

pagsimba sa Dios.  
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Ang pagsimba usa sa pinakadako nga mga prinsipyo sa Biblia sa pagpalihok sa matuod nga 

pagsimba, pag-awhag ug pagpalihok sa katawhan alang sa Dios. 

 

UNSAON NATO SA PAGSIMBA 

 

Ania ang pipila ka pamaagi sa Biblia sa pagsimba sa Ginoo: 

 

PAG-ALAGAD: 

 

Ang inyong pinakadako nga ministeryo sa pag-alagad mao ang pagdayeg ug pagsimba. Apan 

kamo usab nagasimba samtang kamo nag-alagad kaniya pinaagi sa paghimo sa buluhaton sa 

Dios pinasikad sa iyang kamatuoran. Pananglitan, usa ka paagi sa pag-alagad sa Dios mao 

ang pagtubag sa panawagan sa "paglakaw ug pagtudlo sa tanang mga nasud." 

 

PAGHATAG: 

 

Pabalik-balik sa mga talaan sa Daang Tugon ug Bag-ong Tugon, ang paghatag sa materyal 

nga mga kapanguhaan kabahin sa regular nga serbisyo ug giisip nga buhat sa pagsimba. 

 

PAGPAKAHILUM SA IYANG ATUBANGAN: 

 

Kining hilum nga kinaiya sa pagtahod naglakip sa pagpamalandong sa Dios ug sa iyang 

Pulong: 

 

 Paghilum, o tanang unod, sa atubangan ni Jehova.... (Zacarias 2:13) 

 

PAGSIMBA UBAN SA INYONG BABA: 

 

 

Ang siyensya nagpamatuod-an nga, sama sa mga patik sa tudlo, ang matag tingog sa tawo 

adunay gitawag nga "patik." Ang inyong "patik sa tingog," sama sa inyong patik sa tudlo, lahi 

sa tanan nga mga tingog. Ang Dios nahibalo sa inyong tingog ug naghulat niini aron madu 

ngog kini nga gibayaw sa pagdayeg ngadto kaniya matag adlaw. Ania ang pipila ka mga paa- 

gi nga inyong magamit ang inyong tingog sa pagsimba sa Dios: 

 

PAGSULTI UG PAGDAYEG: 

 

 ... Kita magtanyag ug usa ka halad sa pagdayeg sa Dios  kanunay, kung sayron, 

 ang bunga sa atong mga ngabil nga nagpasalamat sa iyang ngalan. 

 (Hebreohanon 13:15) 

 

Ang "bunga sa atong mga ngabil" mao ang pagsimba sa Dios. Ang pagsulti ug pagdayeg 

mao... 

 

Ang batasan sa unang mga Kristohanon: 

 

 Ug didto sila sa templo, sa pagdayeg ug sa pagpasalamat sa Dios. (Lucas 24:53) 
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Ang kabubut-on sa Dios alang sa matag Kristohanon: 

 

 Magpasalamat kamo sa tanang mga butang; kay kini mao ang kabubut-on sa 

 Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. (I Mga Taga Tesalonica 5:18) 

 

Ang pamatuod sa kinabuhi nga puno sa espiritu: 

 

 ... Mapuno kamo sa Espiritu ... Magpasalamat kanunay alang sa tanang mga 

 butang ngadto sa Dios ug Amahan sa ngalan sa atong Ginoong Jesu-Kristo.  

 (Efeso 5:18, 20) 

 

Ang pangunang katungdanan sa harianong pagkasacerdote (mga magtotoo): 

 

 Apan kamo ang pinili nga kaliwatan, harianong pagkasacerdote, nasud nga 

 balaan, katawhan nga nakaugalingnan sa Dios, aron igamantala ninyo ang  

 mga pagkahalangdon niya nga pagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto  

 sa iyang katingalahang kahayag. (I Pedro 2: 9) 

 

Naghatag ug dalan sa iyang presensya: 

 

 Sumulod kamo ngadto sa iyang mga ganghaan uban ang pasalamat, ug ngadto 

 sa iyang mga sawang uban ang pagdayeg; ihatag ang mga pasalamat ngadto 

 kaniya, ug dayegon ninyo ang iyang ngalan. (Mga Salmo 100: 4) 

 

Gisugo sa usa ka mensahe gikan sa trono: 

 

 Ug usa ka tingog migula gikan sa trono nga nag-ingon, dayega ang atong Dios, 

 kamong tanan nga iyang mga ulipon, ug kamo nga may kahadlok kaniya, mga 

 gagmay ug mga dagko. (Pinadayag 19: 5) 

 

Ang inyong obligasyon samtang kamo adunay gininhawa: 

 

 Ipapagdayeg sa tagsatagsa nga adunay gininhawa si Jehova, dayegon ninyo si 

 Jehova. (Salmo 150: 6) 

 

Kinaiya nga pagabuhaton sa tibook adlaw: 

 

 Gikan sa pagsilang sa adlaw hangtud sa pagsalop niini, ang ngalan ni Jehova 

 pagadaygon. (Salmo 113: 3) 

 

Pagsulay sa pagkadisipulo: 

 

 Dinhi niini ginahimaya ang akong Amahan, aron managpamunga kamo ug 

 daghan; ug kamo matinun-an nako. (Juan 15: 8) 

 

Mahimo bisan sa mga tigulang nga mga balaan: 

 

 Sila mohatag pa ug bunga bisan sa pagkatigulang na... (Salmo 92:14) 
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Mga resulta sa katagbawan: 

 

 Ang usa ka tawo mabusog sa maayo tungod sa bunga sa iyang baba; 

 (Proverbio 12:14) 

 

PAGSULTI SA MGA DILA 

 

Basaha ang I Corinto 14: 14-18 sa inyong Biblia. Ang inyong pagdayeg nahingpit sa diha nga 

kamo magsimba sa inyong langitnon nga pinulongan. Kini mao ang hinungdan nga si Pablo 

nagsulti nga nalipay siya nga nahimo niya kini labaw sa tanan. 

 

PAGSINGGIT: 

 

Ang pagsinggit gigamit sa pagdayeg sa Dios sukad pa sa sinugdan sa panahon: 

 

 Sa nagakadungan pag-awit ang mga bitoon sa kabuntagon ug ang mga anak sa 

 Dios nanagduyog sa pagsinggit sa kalipay? (Job 38: 7) 

 

 Ang paglalang nagsinggit tungod sa kalipay ug pag-awit ... (Salmo 65:13) 

 

 Panag-awit, o kamong mga langit; kay si Jehova naghimo niini; panagsinggit, 

 kamong mga ubos nga mga dapit sa yuta; humunat sa pag-awit, kamong mga 

 bukid, o lasang, ug ang tagsatagsa ka kahoy nga anaa niini; kay si Jehova nag 

 lukat kang Jacob, ug naghimaya sa iyang kaugalingon diha sa Israel.  

 (Isaias 44:23) 

 

Ania ang pipila ka mga butang nga gitudlo sa Biblia mahitungod sa pagsinggit: 

 

 -Ang Dios mabayaw uban ang pagsinggit: Mga Salmo 47: 5 

 -Si Jesus mobalik uban ang pagsinggit, I Mga Taga Tesalonica 4:16 

 -Kon walay kalipay ug kasadya, walay pagsinggit: Jeremias 48:33. 

 

Sa natural nga kalibutan, sa dihang kamo motambong sa kalihokan sa mga dula ug dili maka 

sabot sa dula, kamo wala mahibalo kon kanus-a mosinggit sa inyong paborito nga grupo. Ang 

sama tinuod usab sa espirituwal: Kung ang mga dili-maninggitay nakasabot gayud kon unsa 

ang nahitabo sa espirituhanon nga hawanan, sila maninggit. Si Jesus mibuntog na sa atong 

kaaway. Kita naluwas na gikan sa kamatayon ug adunay kinabuhing dayon. Siya mao ang 

atong kaayohan ug probisyon. Sa unsa nga paagi nga kita dili mobati sa singgit nga nagaus 

baw sa sulod nato? 

 

Ania ang pipila ka mga higayon sa dihang ang pagsinggit gigamit sa Biblia: 

 

Pagsinggit tungod sa presensya sa Dios: 

 

Ang kalibutan nakamatikod sa diha nga adunay "singgit sa usa ka Hari taliwala kanila" 

(Numeros 23:21). 
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 Sa dihang gidala ang arca, ang tibook Israel misinggit ... uban sa tingog sa 

 corneta, ug sa mga trumpeta, ug sa mga piyangpiyang, makusog ang lanog  

 lakip ang mga tolonggon nga kinuldasan, ug mga alpa. (I Mga Cronicas 15:28)  

 

 Ug sa paghiabot sa arca sa tugon ni Jehova didto sa campo, ang tibook nga 

 Israel misinggit sa usa ka dakong tingog, sa pagkaagi nga ang yuta mikurog  

 pag-usab... 

 

 Ug sa diha nga ang mga Filistehanon nakadungog sa kagahub sa singgit, sila 

 ming-ingon: Unsay kahulogan sa kagahub niining dakong singgit sa campo sa 

 mga Hebreohanon? Ug sila nakasabot nga ang arca ni Jehova nahiabot sa 

 campo. (I Samuel 4: 5-6) 

 

Pagsinggit sa pagpadayag sa Ginoo: 

 

 Sila misinggit ug mihapa ... (Levitico 9:24) 

 

Pagsinggit sa pasalig: 

 

 Ug sila nanumpa kang Jehova sa usa ka makusog nga tingog, ug sa pagsinggit, 

 ug uban kaniya sa mga trumpeta, ug mga corneta. (II Cronicas 15:14) 

 

Pagsinggit tungod sa buluhaton sa Ginoo: 

 

 Sila misinggit sa makusog sa kalipay sa diha nga ang patukoranan sa balay sa 

 Dios gipahiluna (Esdras 3: 11-13). 

 

Pagsinggit sa pakiggubat: 

 

 -Ang mga paril sa Jericho nagun-ob uban ang pagsinggit: Josue 6 

 -"Singgit, kay ang Ginoo naghatag kaninyo sa ciudad.": Josue 6:16 

 -Si David miadto sa panggubatan ug misinggit alang sa gubat: I Samuel 17:20 

 -Ang kasundalohan sa Dios misinggit sa diha nga sila migukod sa mga Filistehanon:  

  I Samuel 17:52 

 -Sa diha nga ang mga dautan malaglag, adunay pagsinggit: Mga Proverbio 11:10 

 

 Apan papaglipaya kadtong tanan nga nanagsalig kanimo; pasinggita sila sa 

 kalipay, tungod kay ikaw nanalipod kanila: pasagdi sila usab nga nahigugma  

 sa imong ngalan nga magmalipayon diha kanimo. (Salmo 5:11) 

 

 ... Ang mga tawo sa Juda misinggit; ug sa diha nga naninggit ang mga tawo sa 

 Juda, nahitabo, nga ang Dios milaglag sa kaaway. (II Cronicas 13:15) 

 

 Kinsa ba ikaw, Oh dako nga bukid? Sa atubangan ni Zorobabel ikaw mahimong 

 patag; ug iyang pagulaon ang pangulong bato uban ang mga pagsinggit... 

 (Zacarias 4: 7) 
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Kita gisugo nga mosinggit: 

 

 Apan papaglipaya kadtong tanan nga nanagsalig kanimo; pasinggita sila sa 

 kalipay, tungod kay ikaw nanalipod kanila: pasagdi sila usab nga nahigugma sa 

 imong ngalan nga magmalipayon diha kanimo. (Salmo 5:11) 

 

 Pasinggita sila sa kalipay, ug papagmayaa ang mga nagalaban sa akong mata 

 rung nga katungod; oo, pasultiha sila sa kanunay: si Jehova pagapadakoon… 

 (Psalms 35:27) 

 

 Oh pagakpaka ninyo ang inyong mga kamot, kamong tanang katawhan; 

 managhugyaw kamo ngadto sa Dios uban sa tingog sa pagdaug. (Salmo 47: 1) 

 

 Pahugyawa ang imong mga balaan tungod sa kalipay... (Salmo 132: 9) 

 

 Ingon man usab ang iyang mga sacerdote, pagabistihan ko sa kaluwasan; ug ang 

 iyang mga balaan managhugyaw sa makusog tungod sa kalipay. (Salmo 132: 16) 

 

 Suminggit ka ug tumiyabaw ... kay dako ang Balaan sa Israel sa imong kinatali 

 wad-an. (Isaias 12: 6) 

 

 ... Pag-awit o anak nga babaye sa Sion; suminggit ka, o Israel; managmaya ug 

 managkalipay uban ang tibook mong kasingkasing, o anak nga babaye sa Jeru 

 salem. (Sofonias 3:14) 

 

 ... Pagsinggit, o anak nga babaye sa Jerusalem; ania karon, ang imong Hari 

 nagaanhi kanimo ... Siya matarung, ug adunay kaluwasan ... (Zacarias 9: 9) 

 

 ... Managsinggit alang sa pangulo sa mga nasud; managmantala kamo, managda 

 yeg kamo ... (Jeremias 31: 7) 

 

PAGKATAWA: 

 

Ang pagkatawa usa usab ka paagi sa pagpahayag sa binaba nga pagdayeg sa Dios: 

 

 Sa dihang gipabalik na ni Jehova sila nga mingpauli ngadto sa Sion, nanghisama 

 kami kanila nga nanagdamgo.  

 

 Unya ang among mga baba nangapuno sa pagkatawa, ug ang among mga dila 

 nangapuno sa pag-awit: unya miingon sila taliwala sa mga nasud, si Jehova nag 

 buhat sa dagkong mga butang alang kanila. 

 

 si Jehova nagbuhat sa mga dagkong mga butang alang kanato; nga niini napuno 

 kami sa kalipay. (Salmo 126: 1-3) 
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PAG-AWIT: 

 

Ang musika sa pagsimba dili usa ka pasiuna sa pangunang hitabo sa pagwali. Kabahin kini sa 

pangunang kalihokan nga mao ang pagsimba.Walo ka managlahi nga mga pulong gihubad 

nga "awit" sa Daang Tugon. Ang usa nagpasabot sa pagsinggit o pag-awit sa makusog diha sa 

kalipay. Ang lain pa nagkahulogan sa tagning nga tingog, tingog sa kalipay ug kamaya. Ang 

lain nagpasabot sa malipayong tingog sa pag-awit ug pagdaug. 

 

Ang pag-awit sa espirituhanong mga kanta naghatag ug andam nga bokabularyo aron sa pag 

dayeg sa Dios ug nagpahiusa sa tubag samtang kaming tanan nagkanta. Si David kanunay 

nga nag-awhag sa uban nga moapil kaniya sa pag-awit sa mga awit sa pagsimba. Si Satanas 

nasayud sa gahum sa musika ug pag-awit. Kini mao ang hinungdan nga gigamit sa dautan 

ang musika sa pagpakaylap sa iyang mga bakak. 

 

Ang Colosas 3:16 ug ang Mga Taga Efeso 5:19 naghatag sa mga panudlo sa pag-awit diha sa 

pagsimba. Kita mogamit sa: 

 

 1. Mga Salmo: Gikan sa libro sa himno sa Israel nga mao ang libro sa Mga Salmo sa 

    Biblia. 

 2. Mga himno: Mga awit mahitungod sa Dios ug sa iyang mga kinaiya ug mga awit 

    nga gitumong ngadto sa Dios. 

 3. Espirituhanong mga awit: Mga awit gikan sa kasingkasing, pag-awit "diha sa  

    espiritu ug uban ang pagsabot.” 

 

Ang pag-awit gikan sa espiritu dili sama sa awit gikan sa salabutan. Usahay ang Dios moli 

hok pinaagi sa usa ka awit sa pagdayeg. Sa dihang buhaton niya, ayaw kahadlok nga magpa 

dayon sa pag-agos niini. Ayaw tugoti nga ang rason ug salabutan magaingon "kamo mikanta 

na niini sa daghang mga higayon." Kita gipasidan-an mahitungod sa pagkanta sa "walay 

pulos nga mga awit," walay kahulogan nga musika (Amos 6: 5 RSV). Kita moawit sa mga 

awit sa kaluwasan (I Samuel 6:23) ug pagdayeg (Salmo 68: 4). 

 

Ang ministeryo sa musika importante sa pagsimba. Si David mipili 4,000 ka mga Levita 

alang sa musika nga serbisyo. Ang I Cronicas 25: 6-7 naghisgot niadtong "natudloan diha sa 

mga awit sa Ginoo." 

 

 Sa diha nga ang Israel midayeg kang Jehova uban sa musika ug pag-awit, ang 

 himaya ni Jehova mipuno sa templo (II Mga Cronicas 5: 12-14). 

 

Si Jesus miingon: 

 

 Akong ipahayag ang imong ngalan ngadto sa akong mga kaigsoonan, diha sa 

 taliwala sa Simbahan ako moawit ug pagdayeg kanimo. (Hebreohanon 2:12) 

 

PAGDAYEG SA DIOS UBAN ANG MGA INSTRUMENTO: 

 

Si David gipasidunggan tungod sa paghimo sa daghang mga instrumento sa pagsimba, bisan 

tuod kita wala mahibalo sa eksakto nga iyang giimbento (Amos 6: 5). Adunay tulo ka matang 

sa mga instrumento nga gihisgutan sa Biblia: 
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1. Pangtambol nga mga instrumento: 

 

 Mga tilingtiling sa sidsid sa mga sapot sa pari: Exodo 28: 33-35 ug Zacarias 14:20. 

 Mga piyangpiyang: I Mga Cronicas 15:16, 19; 28; II Mga Cronicas 5:13; 29:25; 

 Esdras 3:10; Nehemias 12:27. Ang paghubad sa pulong nga "piyangpiyang" sa pipila 

 ka mga lugar katumbas sa modernong mga castanetas ug mga yugyugan. 

 

 Tamborin: Gitawag usab nga tabret o tambol. Salmo 81: 2; 149: 3; 150: 4; Exodo 

 15:20 

 

 Gong: I Mga Taga Corinto 13: 1. Diha sa Mga Salmo 150 duha ka matang sa simbolo 

 o mga gong ang gihisgutan, kusog ug taas nga tingog. 

 

2. Kinuldasan nga mga instrumento: 

 

 Alpa: I Samuel 10: 5  

 

 Salterio, biyolin, ug decacordio nga susama sa alpa; ug ang napulo ka kinuldasan, 

 rinektanggulo nga salterio: Salmo 33: 2; 144: 9; 92: 3. 

 

 Dulcimer: Sama sa usa ka alpa: Daniel 3: 5, 7, 10, 15. 

 

 Subing: Tulo ka kinuldasang instrumento. 

 

 Lira: Kinuldasan nga tolonggon: Genesis 4:21 

 

3. Tolonggon nga mga instrumento: 

 

 Klarinete: Isaias 5:12; 30:29; Jeremias 48:36. Kini gihubad sa pipila ka mga lugar 

 sama sa plawta. 

 

 Plawta ug organo: Genesis 4:21; I Samuel 10: 5 

 

 Sa I Mga Hari 1:40 usa ka instrumento sa tipano nga katumbas sa modernong 

 Oboe gihisgutan. 

 

 Flauta: Isaias 30:29 

 

 Shofar ug trumpeta: Ang Shofar gigamit nga magkabaylo sa trumpeta. Kini nga instru 

 mento gigamit aron hagiton ang kaaway (Mga Maghuhukom 7: 19-20) ug alang sa 

 pagpaila (Josue 6:20; Mga Maghuhukom 7: 16-22; Zacarias 9: 14, 15). Si Juan naka 

 dungog sa tingog sa trumpeta sa wala pa ang iyang panan-awon sa Pinadayag. (Pina 

 dayag 1:10) ug ang trumpeta usa ka simbolo sa paghukom (I Mga Taga Corinto 15: 

 52; I Mga Taga Tesalonica 4:16; Pinadayag 8: 3). 

 

 Ang shofar gigamit gihapon karon sa pagtawag sa mga Judio sa pagsimba. 

 

Ania ang pipila ka mga bersikulo nga nagdasig kanato sa pagdayeg sa Dios uban sa mga 

instrumento: 
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 Dayega siya nga adunay huni sa trumpta: dayega siya nga adunay salterio ug 

 alpa.  

 

 Dayega siya nga adunay gagmay nga mga tambor ug pagsayaw: dayega siya 

 uban ang mga tolonggon nga kinuldasan ug organo.  

 

 Dayega siya uban sa mga piyangpiyang nga matunog: dayega siya uban ang 

 mga piyangpiyang nga malanog ug tunog (Mga Salmo 150: 3-5) 

 

 Sa salterio nga may napulo ka kuldas moawit ako ug mga pagdayeg kanimo. 

 (Salmo 144: 9) 

 

 Manag-awit kamo nga adunay alpa ngadto sa atong Dios. (Salmo 147: 7) 

 

 Managdayeg kamo kang Jehova uban sa alpa ... (Salmo 33: 2) 

 

PAGSIMBA UBAN SA INYONG LAWAS: 

 

Ang tawo wala gayud gibuhat aron mahimong kalag, espiritu, o lawas lamang. Siya tulo ka 

bahin nga gilangkuban sa tanang tulo. Kamo dili makasimba lamang sa inyong espiritu ug / o 

kalag. Kamo usab mosimba uban sa inyong lawas. 

 

Usahay dili nato buhaton kini tungod kay dili nato gusto nga tan-awon ang atong mga kau- 

galingon. Kita nahadlok nga kita "maangkon sa unod." Apan sa diha nga kita makahimo sa 

pagbuntog sa atong garbo ug pagrebelde kita molatas sa matahum nga dagan sa pagdayeg ug 

pagsimba. 

 

Ania ang pipila ka mga katarungan ngano nga gisalikway nato ang pagsimba sa atong lawas: 

 

 1. Garbo. 

 2. Dili kita komportable tungod kay wala pa nato mahimo kini kaniadto. 

 3. Ang mga tradisyon sa tawo nga nag-ingon "Wala kami nagabuhat niana dinhi." 

 4. Kita wala makaamgo nga kini gisugo. 

 5. Kita nakaamgo nga gisugo kini, apan kita masinupakon ug dili gusto nga mobuhat 

    niini. 

 

Sa diha nga atong mabuntog ang mga pagsupak ug magsugod sa pagsimba uban sa atong 

lawas maingon man sa atong kalag ug espiritu, ang himaya sa Ginoo molihok sa atong 

taliwala. Ania ang pipila ka mga paagi sa pagsimba uban sa inyong lawas: 

 

NAGATINDOG SA IYANG PRESENSYA: 

 

Tan-awa ang II Mga Cronicas 20:19; Ezequiel 44:15; Salmo 135: 1-2; 134: 1 alang sa mga 

ehemplo sa mga tawo nga nagatindog sa pagsimba sa Dios. 

 

NAGABAYAW SA INYONG MGA KAMOT: 

 

Kamo magbayaw sa inyong balaan nga mga kamot, nga maoy Bibliyanhong paagi sa pagpa 

salamat sa Dios: 
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 Tungod kay ang imong mahigugmaong-kalolot labi pang maayo kay sa kinabuhi, 

 ang akong mga ngabil magadayeg kanimo.  

 

 Sa ingon dayegon ko ikaw samtang buhi pa ako; akong pagabayawon ang akong 

 mga kamot sa imong ngalan. (Salmo 63: 3-4) 

 

Kini usa ka simbolo nga paagi sa pagpahayag sa nagakataas nga pagsimba: 

 

 Itugot nga ang akong pag-ampo modangat sa atubangan mo ingon sa incienso, 

 ug ang pagbayaw sa akong mga kamot ingon nga halad sa kahaponon. 

 (Salmo 141: 2) 

 

Kamo nagbayaw sa inyong kasingkasing sa pagsimba sa dihang kamo nagpataas sa inyong 

mga kamot: 

 

 Kami nagbayaw sa among mga kasingkasing sa among mga kamot ... 

 (Lamentaciones 3) 

 

Ang pagbayaw sa inyong mga kamot usa ka paagi sa pagpahayag sa espirituhanon nga 

kauhaw: 

 

 Gibayaw ko ang akong mga kamot nganha kanimo. Ang akong kalag giuhaw 

 kanimo, ingon sa yuta nga malaay. (Salmo 143: 6) 

 

Sa diha nga ibayaw ninyo ang inyong mga kamot, kamo nagtugyan sa Dios ug nag-ingon, 

"Duol ug pun-a ako sa imong presensya." Ang pagtaas sa mga kamot gigamit usab sa pagha 

tag sa bendisyon, ingon nga paagi sa pagpanalangin sa uban ug sa Dios. Si Jesus mibalik sa 

Amahan uban ang mga kamot nga gibayaw, nagapataliwala alang sa iyang mga gihigugma 

ug nagapanalangin kanila (Lucas 24: 50-51). Kini sa hilom nagpamatuod sa Pulong sa Dios: 

 

 Pagabayawon ko usab ang akong mga kamot ngadto sa imong mga sugo.  

 (Salmo 119: 48) 

 

Ang Biblia nagdasig niini: 

 

 Busa ako magaingon nga ang mga tawo magaampo sa tanang dapit, nga manag 

 bayaw sa mga kamot nga balaan, sa walay kaligutgut ug pagduhaduha.  

 (I Timoteo 2: 8) 

 

Ang Biblia nagsugo niini: 

 

 Bayawa ang imong mga kamot sa balaang puloy-anan ug dayegon ninyo si 

 Jehova. (Salmo 134: 2) 

 

PAGPALAKPAK: 

 

 Oh pagakpaka ninyo ang inyong mga kamot, ngatanan kamong mga katawhan; 

 manahugyaw kamo ngadto sa Dios uban ang tingog sa pagdaug. (Salmo 47:1) 
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PAGYUKBO UG PAGLUHOD 

 

Ang "pagyukbo" mahimong magtumong sa pangulo o sa tibook lawas. Basaha ang mosunod 

nga mga bersikulo alang sa mga ehemplo sa pagyukbo ug pagluhod isip usa ka matang sa 

pagsimba: Genesis 24:48; Exodo 4:31; 12:27; I Cronicas 29:20, 30; II Mga Cronicas 6:13; I 

Mga Hari 8:54; Nehemias 8: 6; Daniel 6:10; Mateo 17:14; Marcos 1:40; 10:17; Lucas 22:41; 

Mga Buhat 7:60; 9:40; 20:36; 21: 5. 

 

Kita gisugo sa pagyukbo ug pagsimba: 

 

 Umari kamo, simbahon nato ug yukboan ta siya; magluhod kita atubangan ni 

 Jehova nga atong magbubuhat. (Salmo 95: 6) 

 

Ang Biblia nag-ingon nga ang "matag tuhod mopiko" sa atubangan sa Ginoo: 

 

 Tungod sa akong kaugalingon ako nanumpa, ang pulong migula sa akong baba 

 sa pagkamatarung, ug dili na mobalik, nga alang kanako ang matag tuhod 

 mangapiko, matag dila manumpa. (Isaias 45:23) 

 

 Kay kini nahisulat, samtang ako buhi, miingon ang Ginoo, matag tuhod manga 

 piko ngari kanako, ug matag dila mosugid ngadto sa Dios. (Roma 14:11) 

 

 Aron sa ngalan ni Jesus ang tanang tuhod mangapiko, sa mga butang sa langit, 

 ug mga butang sa yuta, ug mga butang sa ilalum sa yuta; 

 

 Ug aron ang tanang dila managsugid nga si Jesu Kristo mao ang Ginoo, alang 

 sa himaya sa Dios nga Amahan. (Filipos 2: 10-11) 

 

Sa dihang si Pablo naghisgot sa atong kahibalo sa Ebanghelyo ug sa atong posisyon sa Simba 

han ug ni Jesus, siya miingon nga kini mao ang hinungdan ngano nga kinahanglan kita 

moyukbo: 

 

 Tungod niining hinungdan, ang akong mga tuhod ginaluhod ko sa Amahan sa 

 atong  Ginoong Jesu-Kristo. (Efeso 3: 14) 

 

Tungod sa kaimportante sa pagyukbo, ang Biblia nagpasidaan sa mga resulta sa pagyukbo 

ngadto sa bakak nga mga dios: Exodo 23:24; Levitico 26: 1; Deuteronomio 5: 9; Numeros 

25: 2; Josue 23: 7; Mga Maghuhukom 2: 12,17,19; I Mga Hari 19:18; Roma 11: 4; II Mga 

Hari 17:35; II Mga Cronicas 25:14. 

 

PAGLAKAW UG PAGLUKSO: 

 

Ang paglakaw ug paglukso mahimo usab nga inubanan sa pagsimba sa Dios. Si David miluk- 

so sa atubangan sa Arca sa dihang kini nahibalik sa Israel (II Samuel 6:16). Ang bakol nga 

tawo nga giayo milakaw ug milukso ug midayeg sa Dios (Mga Buhat 3: 8). (Kon ang himaya 

sa Dios ug ang mga ilhanan sama sa pagpang-ayo dayag gayud sa makadaghan sa atong mga 

serbisyo tingali kita makakita sa mas daghan nga mga tawo nga nagalukso sa pagdayeg ug 

pagsimba!) 
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PAGSAYAW: 

 

Ang unang rekord sa pagsayaw atubangan sa Ginoo makita sa Exodo: 

 

 Ug si Miriam, ang manalagna nga babaye, nga igsoon ni Aaron mibitbit ug 

 gagmay nga tambol sa iyang kamot, ug ang tanang mga babaye mingsunod 

 kaniya nga may magagmay nga mga tambol ug inubanan sa mga pagsayaw: 

 (Exodo 15:20) 

 

Dihadiha, gihugawan ni Satanas ang sayaw: 

 

 Ug nahitabo kini, nga sa diha nga haduol na siya sa campo, nga siya nakakita sa 

 nating baka, ug ang pagsayaw ... (Exodo 32:19) 

 

Atong mabasa sa I Samuel 18: 6 nga sila nag-awit ug nagsayaw mahitungod kang Saul ug 

kang David, kinsa nagpatay sa liboan ug napulo ka liboan. Unsa pa kaha kita kaniya nga 

mibuntog sa atong kaaway! 

 

Si David misayaw sa atubangan sa Ginoo: 

 

 Ug si David misayaw sa atubangan ni Jehova kutob sa iyang mahimo; ug si 

 David gibaksan ug usa ka lino nga ephod. (II Samuel 6:14) 

 

Ang iyang asawa, si Michal, misaway ug siya naapuli (II Samuel 6: 16-17; I Mga Cronicas 

15: 29-30). Siya nagrebelde sa sinugdanan, tungod kay gipatawag ni David ang tibook Israel 

sa paghibalik sa Arca ug siya wala moabot. Siya nagpabilin sa iyang kaugalingong gamay 

nga suok ug mitan-aw nga mapahitas-on, nangatarungan, ug nanaway. 

 

Ania ang pipila ka mahinungdanong mga kamatuoran mahitungod kang Michal: 

 

 1. Siya anak nga babaye sa Hari: I Samuel 14:49; 18: 20,27 

 2. Siya ang asawa ni David: I Samuel 18:27 

 3. Siya gipalit sa dugo: I Samuel 18: 25-27 

 4. Siya nahigugma sa iyang bana ug gipameligro ang iyang kinabuhi alang kaniya:  

    1 Samuel 18:20 

 

 5. Si David nahigugma kaniya ug midumili nga makoronahan ingon nga hari hangtud 

    nga siya gipasig-uli ngadto kaniya: 1 Samuel 19:12 

 

Apan bisan pa sa tanan niining mga butanga, tungod kay iyang gitamay ang masadyaong nga 

dagway sa pagsimba ni David, siya nahimong apuli. 

 

Si Michal usa ka tipo sa Simbahan kinsa mga anak sa Hari, ang pangasaw-onon ni Kristo, 

nahigugma kaniya, gipalit sa iyang dugo, ug kinsa ipahiuli ngadto kang Kristo. Mahimo ba 

nga ang atong pagka-apuli sa espirituhanon usahay mao ang resulta sa atong pagkamapahitas- 

on, pagkamapangatarunganon, pagkahinawayon nga mga kinaiya ngadto sa nagkalainlaing 

matang sa pagsimba nga gihulagway sa Kasulatan? 
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Diha sa sugilanon sa Anak nga Mausikon sa Lucas 15, ang nagpakamatarung sa kaugalingon 

nga magulang nga igsoong lalaki misaway sa pagmaya ug pagsayaw. Apan ang Biblia nag 

sulti sa sama nga kalipay ang nagakahitabo sa Langit sa dihang ang usa ka makasasala mag 

hinulsol (Lucas 15:10). 

 

Ang pagsayaw nalangkit sa kalipay diha sa Ginoo. Ang Dios gusto nga mousab sa inyong 

pagbangotan ngadto sa pagsayaw: 

 

 Ang akong pagbalata gibayloan mo ug sayaw; gihukas mo ang akong bisti nga 

 sako, ug gibaksan mo ako sa kalipay; (Salmo 30:11) 

 

 Unya ang ulay magamaya diha sa sayaw ... kay ang ilang pagbangotan himoon 

 ko nga kalipay ... (Jeremias 31:13) 

 

Ang Biblia nag-ingon nga adunay panahon sa pagsayaw (Ecclesiastes 3: 4) ug gani nagsugo 

kanato sa pagsayaw sa atubangan sa Ginoo: 

 

 Ipapagdayeg kanila ang iyang ngalan sa pagsayaw; paawita sila sa mga pagda 

 yeg kaniya uban ang gagmay nga tambor ug alpa. (Mga Salmo 149: 3) 

 

 Dayega siya nga adunay gagmay nga mga tambor ug pagsayaw; dayega siya 

 uban ang mga tolonggon nga kinuldasan ug organo. (Mga Salmo 150: 4) 

 

ANG KALAYO, ANG HIMAYA, UG PAGSIMBA 

 

Sa Kapitulo 3 niining kursoha, kamo nagsugod sa pagtuon sa kalayo, sa himaya, ug pagsimba 

sa Dios. Kining tulo ka gamhanang nagapalihok nga espirituhanong mga pwersa makuti nga 

nalambigit. 

 

Kita nangandoy sa pagpadayag sa himaya sa Dios, apan kita wala pa makasinati sa paglunsay 

sa iyang gamhanan nga kalayo. Kita nangandoy nga mosimba, apan ang atong mga paningka 

mot nakabsan tungod kay kini dinasig sa kaugalingon kay sa pagpaagay gikan sa pagpadayag 

sa himaya sa Dios. 

 

Ang kalayo sa Dios, uban sa iyang gamhanan nga pagpuga ug paghinlo, gikinahanglan aron 

ang himaya sa Dios ipadayag. Ang pagpadayag sa himaya sa Dios unya moresulta sa matuod 

nga pagsimba sa atong pagtukod pag-usab sa tabernaculo ni David pinaagi sa pagsimba diha 

sa espiritu ug kamatuoran. 

 

Kini mao ang sumbanan nga nasinati sa Daang Tugon ... ang kalayo, ang himaya, dayon ang 

pagsimba: 

 

 Ug sa nakahuman na si Salomon sa pag-ampo, ang kalayo miabot gikan sa langit 

 ug miut-ut sa halad-nga-sinunog ug sa mga halad, ug ang himaya ni Jehova na 

 kapuno sa balay. 

 

 Ug ang mga sacerdote dili makasulod sa balay ni Jehova, tungod kay ang himaya 

 ni Jehova nakapuno sa balay ni Jehova. 
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 Ug ang tanang mga anak sa Israel nanagpanan-aw sa pag-abot sa kalayo, ug  

 ang himaya ni Jehova diha sa ibabaw sa balay, ug sila mingduko sa ilang kauga 

  lingon uban sa ilang mga nawong sa yuta ibabaw sa binaldosahang salog, ug 

 nanagsimba ug nanagpasalamat kang Jehova, sa pag-ingon: Kay siya maayo; 

 kay ang iyang mahigugmaong kalolot kanunay sa gihapon ngadto sa walay 

 katapusan. (II Cronicas 7: 1-3)  

 

Sa diha nga kamo natandog sa kalayo, nakadawat sa pagpadayag sa himaya sa Dios, ug nag 

sugod sa pagsimba sa espiritu ug kamatuoran, kini sa dili madugay kamo makasinati sa kapu 

kawan. Ang sunod nga tulo ka mga leksyon naghisgot niini nga hilisgutan sa kapukawan nga 

laing makagagahum nga tigpalihok nga nagpalihok sa katawhan sa Dios. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Itingob kon unsa ang gitudlo sa Biblia mahitungod sa kon unsaon pagsimba. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

3. Ipatin-aw ang relasyon tali sa kalayo, sa himaya, ug pagsimba. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

151 



ALANG SA DUGANG PAGTUON 
 

Ang mga Salmo mao ang libro sa pagsimba sa Biblia ug daghan ang gitudlo niini mahitungod 

sa hilisgutan. Si David miingon: 

 

 Oh Dios, ikaw mao ang akong Dios; mangita ako kanimo sa dakong kakugi. Ang 

 akong kalag giuhaw tungod kanimo, ang akong unod gihidlaw tungod kanimo sa 

 usa ka yuta nga mamala ug malaay, diin walay tubig; 

 

 Aron sa pagtan-aw sa imong gahum ug sa imong himaya, ingon nga ako nakaki 

 ta kanimo sa balaang puloy-anan. (Salmo 63: 1-2) 

 

Si David wala maanad nga moadto sa daan nga patay nga templo diin siya gilaay ug diin 

walay mga pagpadayag sa gahum sa Dios. 

 

Pananglitan sa pagtulon-an sa Salmo sa pagdayeg, tun-i ang mosunod nga mga Salmo: 

 

SALMO 81 

 

ANG KASABUTAN SA PAGDAYEG 

 

Ang Dios naghimo ug kasabutan (Kauyonan) sa pagdayeg uban sa Israel. Siya miingon: 

Bersikulo 8: "Kung buot nila, ako ..." 

 

ATONG BAHIN: Mga bersikulo l-7 
 

Upat ka mga pamaagi sa pagdayeg: 1-3 

 

 -Pag-awit sa makusog. 

 -Maghugyaw sa kalipay. 

 -Mga Salmo. 

 -Tambol, alpa, salterio, trumpeta, ug uban pa. 

 

Lima ka mga pagdasig sa pagdayeg: 

 

 -Ang Pulong sa Dios nagsugo niini: 4 

 -Pagdayeg sa mga tawo maoy pagpamatuod sa Dios: 5 

 -Kita mao ang pagdayeg sa iyang himaya (Efeso 1:12) 

 -Tungod sa kaluwasan gikan sa nangagi: 6-7 

 -Tungod sa tubag sa mga pag-ampo: 7 

 -Alang sa mga pagsulay ug paghukom: 7 
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BAHIN SA DIOS: Mga bersikulo 9-10 

 

 Kita pagabantayan gikan sa pagsimba sa mga diosdios: Sa luyo sa tanan nga pagsimba 

 sa mga diosdios mao ang demonyohanong mga gahum. (Timan-i ang sulondan sa 

 Deuteronomio 32: Ang Israel mibiya 15, mihagit 16, mihalad 17,  nakalimot 18). 

 

 -Kita makahimo sa pagsimba sa kaputli: “Ni magsimba kamo sa bisan unsang   

  dumuloong nga Dios" 

 

 -Napasig-uli nga relasyon: "Ako ang Ginoo nga imong Dios." 

 

 -Kita mapuno sa pagdayeg: Kon kamo dili makaduol sa Dios uban sa unsay iyang 

  gikinahanglan (sa pagsimba), moduol kaniya alang sa unsay iyang gikinahanglan. 

  Pagdala ug pagdayeg ug pagapun-on niya ang inyong baba sa pagdayeg. 

 

MAKAPASUBO NGA KATINGBANAN: Mga bersikulo 11-13. 

 

Ang tingog sa Dios gibaliwala ug ang iyang presensya gisalikway, busa ang Dios nagtugot 

lamang nga sila adunay ilang kaugalingong paagi. Ang mga benepisyo sa pakigsaad nga iya 

unta sa Israel naglakip sa ... 

 

 -Pagbuntog sa mga kaaway: 14-15 

 -Paghatag ug mga probisyon: 16 

 -Katagbawan: 16 

 

PSALMS 149 

 

LEKSYON SA PAGDAYEG 

 

UNSAON PAGBUHAT KINI: 

 

Dayegon NINYO ang Ginoo: Kamo kinahanglan mogiya sa inyong mga emosyon kay kung 

dili ninyo kini buhaton, sila ang mogiya kaninyo. 

 

 -Awit. 

 -Pakighiusa sa pagdayeg sa kongregasyon. 

 -Buhii ang inyong mga pagbati ug magmalipayon. 

 -Dayega ang Ginoo uban sa inyong lawas. 

 -Kon makatugtog kamo ug instrumento, buhata kana. 

 

NGANONG BUHATON KINI: 

 

 -Tungod kon kinsa siya: 1 

 -Tungod sa iyang nahimo: 2 
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 -Tungod kay siya nahimuot niini: 4 

 -Tungod sa gibuhat sa Dios sa inyong kinabuhi: 4 

 -Tungod kay kamo nakighiusa sa "kongregasyon sa mga balaan" (mga bersikulo l ug 

  6). Kini nagpasabot nga kamo nahiusa sa Simbahan nga anaa na sa Langit sa dihang 

  kamo magsimba. Tan-awa usab ang Mga Hebreohanon 12: 22-24. 

 

 -Tungod kay ang pagdayeg usa ka hinagiban: 7-9 

 

Karon inyo nang bahin ... Suhira ang libro sa Mga Salmo nga nagrekord sa unsay inyong 

nakat-onan mahitungod sa pagsimba sa matag kapitulo. Atong buhaton ang Salmo 93 ingon 

nga pananglitan: 

 

SALMO 93 

 

-Nganong inyong simbahon ang Dios? Mga bersikulo 3-5 ug 7 

 

-Giunsa niini nga salmo pagtudlo kaninyo sa pagsimba? 

 

 -Pag-awit: Bersikulo 1 

 -Malipayong panaghugyaw: Bersikulo l 

 -Mga Salmo: Bersikulo l 

 -Pagyukbo ug pagluhod: Bersikulo 6 (pagtahod) 

 -Pagpasigarbo diha sa Dios: Mga bersikulo l-5 

 

-Unsa ang inyong mahimong kadasig? (Tan-awa ang bersikulo 3 ... "Walay sama sa atong 

 Dios"). 

 

-Unsa ang mga sangputanan sa pagpatig-a sa kasingkasing ug sa dili pag-ila sa pagkalabaw  

 uyamot sa Dios pinaagi sa pagsimba? 

 

Gamita ang Salmo 100 "Ang Tawag sa Pagsimba" alang sa inyong unang independente nga 

pagtuon. 

PSALM 100 

 

Ang Tawag Alang sa Pagsimba 

 

MGA SULONDAN SA PAGSIMBA: 

 

Ang pagsimba wala magagikan sa tawo, apan sa Dios. Kon kini usa ka butang nga gikan sa  

tawo, nan mahimo nato nga bag-ohon, usabon, sawayon, isalikway ang mga bahin niini, ug 

ipalambo kini. Kon kita mosimba nga dalawaton, kita kinahanglan makat-on ug dugang mahi 

tungod sa mga modelo ug sulondan sa pagdayeg. 
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Ang sulondan makaplagan diin nakita nato ang hingpit nga pagdayeg sa Langit pinaagi sa 

rekord sa Pulong sa Dios. Ang mga modelo sa pagdayeg mao kadtong atong makita dinhi sa 

yuta. Ang yutan-ong mga modelo nga maoy atong nakita sa sulondan sa Pulong sa Dios nga 

nagdala sa ngalan nga "gimugna sa tawo." 

 

USA KA SULONDAN SA ISAIAS: 

 

Ang Isaias 6 nagpadayag sa Bibliyanhong sulondan sa pagsimba. Ang tinuod nga pagsimba 

resulta sa dihang kamo... 

 

 -Makakita sa panan-awon sa kahibulongang kabalaan ug gahum sa Dios: Mga bersiku 

  lo l-4 

 

 -Magsimba sa tibook ninyong kusog. Ang gidaghanon sa pagdayeg hilabihan ka dako 

  nga ang mga haligi sa pultahan nangurog: Bersikulo 4. 

 

 -Mahibalo sa inyong kaugalingon nga makasasalang kondisyon: Bersikulo 5 

 

Ang pagsimba nagpakita sa inyong kaugalingon kung kinsa gayud kamo. Kini nagkuha sa dili 

maayo nga panglihok nga anaa sa kadaghanan kanato sa diha nga kita moduol sa presensya sa 

Dios. Si Abraham misugid nga siya walay lain gawas sa abug ug mga abo (Genesis 18:27). Si 

Job nagtamay sa iyang kaugalingon ug naghinulsol sa abog ug abo (Job 42: 6). Si Manoa mii- 

ngon "Kita gayud mamatay, tungod kay kita nakakita sa Dios" (Mga Maghuhukom 13:22). 

 

Si Habacuc miingon: "Sa pagkadungog ko, ang akong tiyan nagkurog; ang akong mga ngabil 

nangurog sa tingog; pagkadunot misulod sa akong mga bukog, ug ako nagkurog sa akong 

kaugalingon." (Habacuc 3:16). 

 

Si Esdras miingon, "Ako naulaw ug nanlipaghong sa pagpataas sa akong nawong kanimo ... 

kami dili makatindog sa imong atubangan tungod sa among kalapasan.”(Esdras 9: 6, 15) 

 

 -Kamo makasinati sa paghinlo ug pagpasaylo: Mga bersikulo 6-7 

 

 -Kamo mahimong mensahero sa mensahe sa Dios nga nagdilaab sa inyong mga   

  ngabil: Bersikulo 8 

 

 -Kamo matinugyanon ngadto sa Dios: Si Isaias miingon "Ania ako" sa wala pa siya 

  mahibalo asa, kanus-a, ngano, ug kinsa siya moadto. Tungod sa iyang kasinatian sa 

  pagsimba sa Dios, kini nga mga butang dili igsapayan. Sa diha nga ang tawo gihalad 

  ngadto sa Dios, dili na kinahanglan nga maghulat sa mga detalye. Ang mga magbu 

  buhat sa Dios nga dili mga magsisimba sa Dios gusto sa mga detalye tungod kay sila 

  wala mosalig kaniya. 

 

MGA SULONDAN SA PINADAYAG: 

 

Basaha ang Pinadayag kapitulo 4-5. Sila nagatudlo nga sa Langit... 

 

 -Ang Dios mao ang sentro sa atensyon: 4: 2-6 ug 5:13 
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 -Ang pagsimba usa ka balaan nga buluhaton. Sila mapinadayon nga naghimaya ug 

    nagpasidungog ug nagpasalamat: 4: 8 

 

 -Sila nagyukbo ug naghalad sa ilang nga purongpurong sa iyang atubangan. Ang   

  tanan nagdayeg uban sa kusog nga mga tingog ug mga alpa: 4:10 

 

 -Adunay pag-awit: 5: 9-10 

 

 -Ang mga manolonda miapil sa pagsimba: 5:12 

 

 -Ang pagsimba kusog: 5:12 

 

 -Sila nangluhod ug misimba: 5: 8 ug 14. 

 

 -Adunay tukmang sulod sa ilang pagsimba: 4: 8, 11 ug 5: 9-10,12-14 

 

Ang sulod nagpunting sa: 

 

 -Pagkabalaan sa Dios: 4: 8 

 

 -Iyang kusog: 4: 8 

 

 -Iyang kinaiyahan nga walay katapusan: 4: 8 

 

 -Katakus sa Dios: Himaya, dungog, gahum: 4:11 

 

 -Paglalang: 4:11 

 

 -Kaluwasan ug pagtubos: 5: 9 

 

 -Panalangin: 5: 12-13 

 

Basaha usab ang Pinadayag 19. Ang mga bersikulo l-7 nagpakita sa samang sulondan sa pag 

simba. Ang bersikulo 6 nagpakita nga ang pagsimba hilabihan ka kusog nga kini daw sama sa 

"gamhanan nga pagdahunog." Mga bersikulo 1, 2, 6-8, ug 10 nagpadayag sa tumbok sa pag 

simba nga iya sa Dios lamang, ang iyang himaya, dungog, gahum, pagkabalaan, matuod ug 

matarung nga mga paghukom, tungod kay siya naghari nga makagagahum. Ang bersikulo 4 

nagpakita nga sila nanghapa nga nag-ingon "amen" ug "aleluya." Ang bersikulo 7 nagapakita 

nga adunay daghan nga kasadya ug pagmaya. 
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KAPITULO 11 
 

UNSA ANG KAPUKAWAN? 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pagpatin-aw sa kapukawan. 

 Pagpasabot kon unsaon nato pagpangandam alang sa kapukawan. 

 Pag-ila sa diha nga ang kapukawan gikinahanglan. 

 Paghisgot sa mga ebidensya sa nabugnaw nga kahimtang. 

 Paghatag ug usa ka panig-ingnan sa Bag-ong Tugon sa matang sa tawo nga gigamit sa 

Dios aron sa pagdala sa kapukawan. 

 Pagtingob sa mga babag sa kapukawan. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Busa, maghinulsol kamo, ug managbalik kamo , aron pagapalaon ang inyong 

 mga sala, kay sa ingon niana moabot ang mga panahon sa kahamugaway gikan 

 sa atubangan sa Ginoo; (Mga Buhat 3: 19) 

 

PASIUNA 

 

Walay pag-alagad nga dugay nga magpabilin nga gipalihok nga wala ang hataas uyamot nga 

paglihok sa Dios sa kapukawan. Niini ug sa mosunod nga duha ka mga pagtulon-an kamo 

magtuon mahitungod sa kapukawan, ug magsusi sa Daang Tugon nga tala mahitungod sa 

kapukawan, ug magkat-on sa Bibliyanhong mga prinsipyo mahitungod sa kapukawan. 

 

INDIBIDUWAL NGA KASINATIAN 

 

Kamo tingali mibati nga ang iglesia o denominasyon nga sa pagkakaron kamo kabahin patay 

sa espirituwal…. ug tingali kamo husto. Apan kamo dili makasinati sa kadaghanan sa mga 

butang nga wala ninyo masinati sa indibiduwal. Kon ang kapukawan moabot sa kadaghanan 

diin kamo kabahin, nan kinahanglan una ninyo nga masinati kini sa tagsatagsa. Bisan ang 

Pentecostes indibiduwal nga kasinatian, ang mga dila nga nagalingkod sa "matag usa kanila" 

ug ang matag usa nagsulti ingon nga ang espiritu naghatag ug gipamulong. 

 

Kami nag-ampo, nagpuasa, ug nangaliyupo alang sa kapukawan, apan kung mahimo natong 

masinati kini sa kadaghanan, kinahanglan una kita makasinati niini sa tagsatagsa. Sa sinugda 

nan niini nga pagtuon sa kapukawan, himoa kining personal nga mga pamatuod: 

 

 -Ako mapukaw pinasukad sa mga prinsipyo ug mga saad sa Pulong sa Dios. 

 -Ako mapukaw bisan unsa pa ang mahitabo sa akong panimalay, simbahan,   

  komunidad, o nasud. 

 -Ako magamit sa Dios ingon nga instrumento sa kapukawan. 
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KATIN-AWAN SA KAPUKAWAN 

 

Una, susihon nato kon unsa ang dili kapukawan. Ang kapukawan dili lang pagkamahinuk 

logon. Ang mga tawo motubag nga emosyonal sa kapukawan, apan ang mga emosyon usa la 

mang ka bahin sa kapukawan, sila dili mao ang kapukawan. Ang tinuod nga kapukawan ma 

kaapekto sa tibook pagkatawo, bisan pa niana, lakip na sa iyang mga emosyon. Ang kahibalo 

sa mga kamatuoran dili gayud magpalihok sa mga tawo. Ang kaihapan sa gidaghanon sa mga 

namatay tungod sa alkoholikong ilimnon dili gayud makakabig sa usa ka palahubog. Ang 

mga numero sa nagakadaghan nga krimen dili makapa-usab sa mga kriminal. Ang pagpanan 

dog nga gahum sa Balaang Espiritu kinahanglan nga mohikap sa usa ka tawo sa parehong es 

pirituwal ug emosyonal aron moepekto ang kabag-ohan. 

 

Ang kapukawan dili sa kakusog sa musika ug "impyerno-sa-kalayo"nga pagsangyaw. Kini 

dili usa ka kampanya alang sa bag-ong miyembro sa pagdugang sa motambong. Ang pagtu 

bo sa Simbahan maoy resulta sa kapukawan, apan kini dili pareho sa kapukawan.   

 

Ang kapukawan dili pag-ebanghelyo. Ang pag-ebanghelyo mao ang pagmantala sa maayong 

balita sa Ebanghelyo.  Ang kapukawan nag- una sa pag-ebanghelyo, kay sa diha nga ang 

patayng magtotoo "mabuhi," ang resulta pag-ebanghelyo.  

 

Sa katapusan, ang kapukawan dili lang usa ka serye sa espesyal nga mga miting ... gawas kon 

ang espesyal nga mga miting gitandog sa gamhanang paglihok sa Dios. 

 

Ang kapukawan mao ang... 

"Usa ka makagagahum, talagsaon nga buhat sa Dios pinaagi ug alang sa usa ka ka 

tawhan nga nakakat-on ug nagpadapat sa mga baruganan nga gipadayag sa rhema 

nga Pulong sa Dios mahitungod sa kapukawan. " 

 

Ang kapukawan makagagahum, kini dili mahimo sa tawo. Kini talagsaon, tungod kay kini 

mao ang usa ka espesyal nga buhat sa Dios. Ang kapukawan nagapamuhat sa sulod sa usa ka 

grupo sa mga tawo ug alang sa ilang kaayohan. Aron makaandam alang sa kapukawan, kita 

gayud mogamit sa mga baruganan nga gipadayag diha sa Pulong sa Dios mahitungod sa ka 

pukawan. Ang matag butang nga gitudlo sa Biblia bahin sa kapukawan mao ang "rhema" o 

"piho" nga pulong sa Dios diha sa hilisgutan. 

 

Kita usab makaingon nga ang kapukawan mao ang: 

 

-Usa ka pagkahigmata, pagpadasig, pagpasig-uli sa katawhan sa Dios, usa ka pag  

 palig-on sa mga butang nga nagpabilin. 

-Usa ka pagbalik sa pagkahimatngon o kinabuhi. Kadtong napukaw mahimong ak 

 tibo ug nagalambo pag-usab. 

-Ang pagmadali pagsulod sa Espiritu ngadto sa lawas nga gihulga nga mahimong usa  

 ka patayng lawas. 

-Mga panahon sa kahayahay nagagikan sa presensya sa Ginoo. (Buhat 3:19) 

 

PAGPANGANDAM ALANG SA KAPUKAWAN 

Kita motandi sa pagpangandam alang sa kapukawan diha sa buluhaton sa pag-uma. Ang usa  

ka mag-uuma maglingkod sa palibot ug mag-ampo alang sa usa ka maayo nga pag-ani, apan 
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kon siya wala mag-andam sa mga umahan, magtanom sa binhi, ug magpatubig sa mga tanom, 

kini dili moabot. 

 

Parehas buang-buang ang mag-uuma nga naghunahuna nga tungod kay siya nagabuhat sa i 

yang bahin niini nga mga buluhaton nga ang pag-ani segurado na. Kini nanginahanglan sa 

pagkagamhanan sa Dios pinaagi sa ulan, init, ug sa tukma nga mga sumbanan sa panahon sa 

pagpatubo sa tanom ngadto sa pagkahamtong. Ang mag-uuma nagbuhat nga adunay koopera 

syon uban sa mga prinsipyo sa pagpugas ug pag-ani, ang panahon sa pagtanom ug pag-ani 

gipadayag diha sa Pulong sa Dios. Ang Dios sa gihapon makagagahum, alang sa ulan, adlaw, 

ug husto nga mga sumbanan sa panahon nga nagagikan kaniya. 

 

Ang sama nga pagtandi mahimong gamiton alang sa kapukawan. Kini mao ang usa ka maka 

gagahum nga buhat sa Dios, apan sa "pag-ani" sa kapukawan, kita gayud mangandam alang 

niini pinaagi sa pagsunod sa mga prinsipyo nga gipadayag diha sa Pulong sa Dios. Ang ka 

pukawan mao ang hiniusa nga buhat sa Espiritu sa Dios ug tubag sa mga katawhan sa Dios. 

 

GUSTO BA GAYUD NATO ANG KAPUKAWAN? 

 

Sa dili pa kita moingon nga gusto nato ang kapukawan kinahanglan atong susihon ang atong 

mga kasingkasing. Tinuod ba nga matinuoron kita? Kita ba nasayud kon unsa ang gipangayo 

nato? Kita nag-ingon "Ibubo ang imong espiritu sa tanan nga unod ..." Apan kita nagdugang 

ug pasidaan, "apan ayaw itugot nga ang among mga anak nga babaye managna o ang among 

mga batan-ong lalaki makakita ug mga panan-awon ... Ayaw itugot nga kini hilabihan ka 

emosyonal. " 

 

Ang kapukawan sa Bag-ong Tugon nga Simbahan miresulta sa pagkatibulaag sa mga magtoto 

o, paglutos, pagkabilanggo, pagkamartir, ug paghinlo sa Simbahan. Pila sa atong mga ginsa 

kopan ang "mamatay" ingon kang Ananias ug Saphira sa tinuod nga paglihok sa kapukawan? 

Gusto ba gayud nato ang kapukawan? 

 

KANUS-A ANG KAPUKAWAN GIKINAHANGLAN 

Ang kapukawan kanunay nga gikinahanglan siyempre, apan kini labing gikinahanglan sa di 

ha nga ang kabugnaw sa pagpangalagad nga kahimtang mao ang dayag.  Aron masabtan ang 

kabugnaw sa pagpangalagad, tagda ang panig-ingnan sa Israel.  Si Jeremias mitawag sa mga 

problema sa Israel nga “kabugnaw sa pagpangalagad”(Jeremias 1: 3-4). Ang Biblia nag- 

ingon: 

Ang nagabalik sa pagpakasala sa kasingkasing pagapun-on uban sa iyang 

kaugalingong mga paagi. (Proverbio 14:14) 

 

Paklia sa Jeremias kapitulo 2. Kamo magtimaan nga ang Israel... 

-Determinado nga ang Dios dili ingon ka importante ngadto kanila ingon sa kaniadto 

 (“Akong naandan” ....): 2: 5 

 

-Nakalimot sa dagkong mga butang nga gibuhat sa Dios alang kanila sa unang mga 

  adlaw: 2: 6-7 

 

-Bisan pa ang relihiyosong mga lider sa Israel apil sa mingtalikod nga mga panon.    

 Ang mga sacerdote napakyas sa pagpangutana, "Hain man ang Ginoo?” 2: 8 
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-Uban ang Dios sa gipangsalikway sa ilang mga kinabuhi, sila milingi sa uban nga  

 mga butang ...niini nga panghitabao, mga dios-dios: 2: 11-12; 27-28 

 

-Sila mibiya sa tinuod nga tinubdan sa espirituhanon nga tubig ug misugod sa pagkulit  

 sa mga atabay nga dili makahupot sa tubig. Sila nakigbugtiay sa buhi nga tubig alang 

 sa malim-aw nga tubig: 2:13 

 

-Sila misugod sa pagkaanod sa espirituhanon: 2:19 

-Sila misulod ngadto sa kinaugalingong pagkamatarung nga kahimtang: 2: 22-23 

-Sila nagpakamatarung sa ilang kaugalingon uban sa mga pasangil: 3:11 

-Sila nangdani sa uban ngadto sa ilang pagkadunot: 2: 33-34 

 

Ang pagkabugnaw sa pagpangalagad mao ang sala nga nagpalayas sa Dios ug nagpuno sa 

kinabuhi sa kaugalingon. Kini gihulagway ingon sa usa ka baboy nga mibalik sa lapok ug  

sa usa ka iro nga nagabalik sa iyang sinuka. (II Pedro 2: 21-22)  

 

MGA EBIDENSIYA SA NABUGNAW SA PAGPANGALAGAD NGA KAHIMTANG 

Ania ang pipila ka mga ebidensya sa nabugnaw sa pagpangalagad nga kahimtang. Susiha ang 

inyong kaugalingong kasingkasing ug kinabuhi samtang kamo magtuon niini nga listahan. 

Kamo nagasulod ngadto sa usa ka pagkabugnaw sa pagpangalagad nga kahimtang... 

 

1. Sa diha nga ang pag-ampo mihunong ingon nga usa ka importante nga bahin sa in- 

yong kinabuhi. Kini maoy sanglitanan nga ang “kapukawan nalangan tungod kay ang 

pag-ampo nadugta.” Diha sa Bag-ong Tugon nga mga kapanahonan, kita makakaplag 

ug mga lalaki sa itaas nga lawak nga nagaagulo. Kita karon makakaplag ug mga mag 

totoo sa itaas nga lawak nga naga-organisa. 

 

2. Sa diha nga ang pagpangita sa Bibliyanhong kamatuoran mohunong ug kamo kon 

tento na sa kahibalo nga inyong naangkon. Kini dili sa pag-ingon nga ang nangabug  

naw sa pagpangalagad dili na mobasa sa Biblia. Daghan sa kanila adunay kinaiya sa 

makugihon nga mga debosyon, apan samtang sila nagbasa sa mga pulong ang kahiba 

lo nga naangkon gitratar ingon nga mga kamatuoran ug wala giaplikar sa ilang mga 

kinabuhi. 

 

3. Sa diha nga ang mga hunahuna mahitungod sa mahangturon nga mga butang mohu 

nong sa naandan ug / o importante. 

 

4. Sa dihang kamo mopasaylo sa inyong sala uban sa kaugalingong pagkamatarung pi 

naagi sa pag-ingon "ang Ginoo nasayud nga ako abug lamang"o" ingon ani na gyud 

ako." 

5. Sa diha nga ang gipunting nga espirituhanon nga mga panaghisgot maoy usa ka kau 

lawan, ug kamo dili na komportable. 

 

6. Sa diha nga ang mga butang sama sa lulinghayaw, mga dula, ug kalingawan mahi 

mong una sa inyong kinabuhi. 

 

7. Sa dihang kamo makabuhat ug sala nga walay pagdumili ang inyong tanlag. 
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8. Sa diha nga ang pangandoy nga sama kang Kristo nga pagkabalaan dili na maoy domi 

nante diha sa inyong kinabuhi. 

 

9. Sa diha nga ang pag-angkon sa salapi ug mga kabtangan mahimong dominante sa 

inyong panghunahuna. 

 

10. Sa diha nga kamo makadungog sa ngalan sa Ginoo nga gipasipalaan, ang espirituha 

non nga mga butang gibiaybiay, ug walay katapusan nga mga isyu nga gilampingasan 

ug dili matarug sa kasuko ug aksyon. 

 

11. Sa diha nga ang "pagsimba" mahimong usa ka kakapoy. Ang simbahan nga serbisyo 

nawad-an sa ilang mga kahinam, kamo makalitok sa relihiyosong mga awit ug mga 

pulong nga walay kasingkasing, wala nay honi ang inyong kasingkasing, wala nay 

pagdayeg uban sa batingaw sa kalipay. 

 

12. Sa diha nga ang mga nangatumpag nga panaghiusa diha sa pakig-ambitay wala na ang 

inyong kabalaka. 

 

13. Sa diha nga ang gamayng rason daw igo aron makalikay kamo gikan sa Kristohanong 

pag-alagad. 

 

14. Sa diha nga ang inyong unodnong panghingyap dili na mapugngan: Kamo motan-aw 

sa makauulaw nga mga salida sa sine ug sa telebisyon, maminaw sa dili diosnon nga 

musika, ug mobasa sa makapaluya sa pamatasan nga literatura. 

 

15. Sa diha nga kamo mopahiuyon nga malipayon sa estilo sa kinabuhi sa kalibutan:  

Pananglitan, wala mabayri nga utang, pagkabangkaruta, pagpamakak, pagkadili ma  

tinuoron, walay pagtamud sa kasabutan ug mga saad, dili tarung nga estilo sa pagsi 

nina, pagpanikas sa inyong amo sa trabaho sa tibook adlaw nga trabaho, ug uban pa. 

 

16. Sa diha nga ang inyong kakulang sa espirituhanong gahum dili na problema alang ka 

ninyo; walay nahimutang nga pangandoy alang sa dugang pa sa Dios ug sa iyang ga 

hum diha sa inyong kinabuhi. 

 

17. Sa diha nga ang inyong simbahan nahulog ngadto sa espirituhanon nga pagkunhod. 

Kana nga espirituhanong pagkunhod gipakita pinaagi sa pagkaunodnon. Ang unodnon 

nga simbahan tingali adunay: 

 -Ekipo, apan dili pag-ebanghelyo 

 -Kaguliyang, apan dili paglalang 

 -Aksyon, apan dili pagdihog 

 -Kinagalkal, apan dili kapukawan 

 -Matootoohon nga kinaiya, apan dili makusganon alang sa Dios. 

 

18. Sa diha nga ang moralidad, politikanhon, espirituhanon, ug ekonomikanhong mga 

kahimtang sa kalibutan ug ang inyong nasud wala na kamo mabalaka. 

 

19. Sa diha nga ang inyong kasingkasing magahi: ang inyong mga luha dili na dali nga  

modagayday, kamo walay pagpakabana, madalidalion, ug uban pa. Kamo dili mohilak 
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sa mga butang nga gihilakan ni Jesus sama sa usa ka nawala nga ciudad, ang espiritu 

hanong kahimtang sa tawo, ang mga kasub-anan sa uban. 

 

20. Sa diha nga kamo nawad-an sa inyong espirituhanon nga kalig-on, ug wala gani maka 

amgo niini. Ang kapukawan wala na kinahanglana sa mas dugang pa sa diha nga ang 

simbahan o indibiduwal nagdahum sa iyang kaugalingon nga madaugon sa una nga 

mga linya sa panggubatan, apan sa reyalidad sa tanang palibot mao ang mga nanga 

hadlok nga mga patayng lawas sa mga biktima sa iyang mga pagkabugnaw. 

 

ANG TAWO NGA GAMITON SA DIOS 

 

Si Juan Bautista usa ka maayong panig-ingnan sa matang sa tawo nga gigamit sa Dios sa pag 

dala sa kapukawan. Sa Bag-ong Tugon nga mga kapanahonan, si Juan Bautista nagdala sa dili 

inila nga mensahe sa paghinulsol apan ang iyang mga ginikanan gisultihan nga "Siya mahimo 

nga bantogan atubangan sa Ginoo. Usa ka ministro sa Ebanghelyo ug katawhan sa Dios ang 

atong hatagan ug pagtagad mao ang pagkahimong "dako" sa panan-aw sa Ginoo kay sa panan 

-aw sa tawo. 

 

Si Juan usa ka "tawo nga gitawag nga nag-inusara." Ang dagkong mga agila naglupad nga 

nag-inusara. Ang dagkong mga leon nangayam nga nag-inusara. Ang bantugan nga mga 

kalag naglakaw nga nag-inusara. Ang nag-inusarang paglakaw uban sa Dios gikinahanglan 

kung kamo mahimo nga instrumento sa kapukawan. 

 

Si Juan Bautista katingad-an sa pagtulon-an, pamisti, ug pagkaon. Siya usa ka tingog imbes 

nga usa ka lanog. Daghang mga magwawali mahimong mokutlo gikan sa pinakaulahi nga 

libro nga ilang nabasa, apan diyutay gikan sa libro sa Pulong sa Dios. 

 

Kita nangangkon nga "mga propeta sa Dios." Ang mga propeta adunay mga milagro, apan 

usa ka butang ang sigurado, sila KINAHANGLAN adunay mensahe. Si Juan Bautista adunay 

mensahe! Ang mapahinunguron ug makahahadlok nga pagsangyaw karon mas komon kay sa 

pagsusi-sa-kasingkasing, walay kalooy nga pagsaway, pagbadlong, ug pagtambag nga gipaki 

ta ni Juan Bautista. Ang mga magwawali kasagaran mangisda alang sa mga pagdayeg imbis 

mangisda sa mga katawhan. 

 

Ang walay gahum nga pagwali dili makapalihok tungod kay kini natawo sa usa ka lubnganan 

imbis nga sa usa ka tagoangkan. Daghan ang nagsagop sa mahait, masinaw, walay luha, wa- 

lay kalooy nga pagpakigsulti. Ang pulpito nahimong pasundayagan sa mga talento ug mga 

gasa. Atong gipulihan ug "propaganda" ang pagpakaylap sa Ebanghelyo. Kita kinahanglan 

magwali ug magtudlo ingon nga usa ka himatyon nga tawo ngadto sa himalatyong mga tawo. 

Hinonoa, kita anaa ra sa minugbo nga pagwali alang sa ginagmay nga pagkakristohanon," 

isnakanan" nga mga wali, nga gipanakutan ug kataw-anan. 

 

Unsa kaha kon ang atong mga mensahe miresulta sa pagpatay kang Ananias ug Saphira sama 

sa nahitabo sa mensahe ni Pedro.... o pagkabuta, sama sa pulong ni Pablo ngadto ni Elimas?  

Kita mahadlok nga makakuha ug "dili maayo nga ngalan. "(Kita nahadlok nga makabaton ug  

dili maayo nga ngalan kon ang usa ka tawo mahimong diyutay nga emosyonal!) 

 

Ang Dios nagbangon sa mga lalaki ug mga babaye, nga nagtago sa sikreto niini nga gutlo, 

nga magasulti sa kusog sa Espiritu sa tanan nga nagdilaab nga mga kamatuoran sa Pulong  

162 



sa Dios nga kinahanglan atong madungog. Gusto ba ninyo nga mahimong kabahin niining 

dakong paglihok sa Dios? Nan, kamo kinahanglan una makasinati sa kapukawan sa inyong 

kaugalingon. Tingali dili ninyo mahimong usbon ang kondisyon sa inyong simbahan, apan 

mahimo ninyong usabon ang kondisyon sa inyong kalag. Kon igo nga mga tawo ang mag 

buhat niana, kana makapausab sa iglesia. 

 

MGA BABAG SA KAPUKAWAN 

 

Sa dili pa kita magtuon sa Daang Tugon nga mga kapukawan ug Bibliyanhong mga prinsipyo 

sa kapukawan, atong susihon una ang pipila ka mga babag sa kapukawan. Kini mao ang mga 

butang nga makapugong sa makagagahum nga paglihok sa Dios sa atong mga simbahan. 

 

PAGPANGULO NGA MGA BABAG: 

 

Ang mga lider nga wala magwali ug magtudlo sa Pulong sa Dios diha sa gahum makababag 

sa kapukawan. Kadtong walay pag-ampo nga kinabuhi, walay programa sa pagtuon sa Bib 

lia, walay gahum, ug walay gugma alang sa paghatod sa Pulong makababag sa kapukawan. 

Kadtong nagpugong sa ilang mga kongregasyon ug nagpalong sa espiritu sa Dios usab maka 

babag sa iyang gamhanang paglihok. 

 

Ang mga lider nga wala gayoy pag-atiman alang sa mga carnero makababag sa kapukawan. 

Sila wala modala sa panon sa mga lunhaw nga sibsibanan ug sa malinaw nga mga tubig nga 

gikinahanglan aron mapukaw sila. Ang mga lider nga nawad-an sa ilang kalooy alang sa usa 

ka himalatyon nga kalibutan makababag sa kapukawan. Daghan ang wala makaila sa ilang 

responsibilidad nga mahimong mga lider sa kapukawan  

 

 Patingoga ang trumpeta didto sa Sion, managbalaan kamo sa usa ka pagpuasa, 

 pagtawag ug usa ka maligdong nga pagkatigom; 

 

 Tiguma ang katawhan, balaana ang pagkatigom, pundoka ang mga tawong 

 tigulang, tigoma ang mga kabataan, ug mga masuso; pagulaa ang kaslonon nga 

 lalaki gikan sa iyang lawak, ug ang pangasaw-onon gikan sa iyang sulod. 

 

 Pahilaka ang mga sacerdote, ang mga ministro ni Jehova, gikan sa mga kinata 

 liwad-an sa alagian sa templo ug sa halaran, ug ipaingon kanila: Pagawasa ang 

 imong katawhan, Oh Jehova, ug ayaw itugyan ang imong panulondon nga paga 

 tamayon, nga ang mga nasud managgahum kanila: kay ngano man nga moingon 

 sila sa taliwala sa katawhan: Hain man ang ilang Dios? 

 

 Unya si Jehova nangabugho alang sa iyang yuta, ug nalooy sa iyang katawhan. 

 (Joel 2: 15-18) 

       

KATILINGBANONG MGA BABAG: 

Adunay mahimo usab nga mga babag sa kapukawan sa katilingban sa katawhan sa Dios. Ang  

gugma sa kongregasyon sa tradisyon makabalda sa kapukawan.  Ang kapukawan ug kausa 

ban managsama ang kahulogan. Ang Dios may kahapsay ug kasaligan, apan siya usab kabas 

kog ug kapiskay.  

 

Siya dili usa ka naandan nga tradisyon. Kon ang simbahan gidumala sumala sa tradisyon sa  
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mga tawo, kini dili makalahutay kon wala ang gahum ug presensya sa Dios. Ang katilingba 

nong gugma sa nilagda nga pagkahan-ay makababag sa kapukawan. Si Michal, ang asawa ni 

David, naghukom kaniya tungod sa iyang emosyonal nga pagsimba ug gihampak sa pagka- 

apuli. Ang usa ka apuli nga simbahan nahigugma sa pormal nga pagkahan-ay ug rituwal. Ang 

gugma sa kalaktod makababag sa kapukawan. Kami gusto nga ang Dios mopadala ug kapuka 

wan sa duha ka oras nga among gipili alang kaniya sa Dominggo sa buntag ug buhata kini 

nga dili molapas sa alas dose. 

 

Daghang mga kongregasyon nahigugma sa hamugaway nga kamatuoran. Sila dili gusto nga 

moatubang sa mga pag-angkon ni Kristo diha kanila o sa pagsangyaw mahitungod sa sala ug 

sa paghukom. Ang mga kamatuoran nga gikinahanglan alang sa kapukawan dili sa kanunay 

hamugaway. Ang gugma sa pagtahod sa uban usab makababag sa kapukawan. Ang ubang 

mga kongregasyon mas nabalaka mahitungod sa "unsay mahunahunaan sa tawo" kay sa un 

say gihunahuna sa Dios. 

 

KADAGHANAN NGA MGA BABAG: 

Adunay uban nga mga babag nga mahimong makita diha sa parehong pagpangulo ug sa   

kongregasyon. Ang kasal-anan makababag sa kapukawan, bisan kon kini makaplagan diha  

sa tawo diha sa gamay nga bangko o sa pulpito: 

 

Ania karon ang kamot sa Ginoo wala pamub-i, nga kini dili makaluwas; ni ang 

iyang igdulungog mabug-at, nga kini dili makadungog (sa atong mga pangamuyo 

alang sa kapukawan)... Apan ang inyong mga kasal-anan maoy nakapahamulag 

kaninyo ug sa inyong Dios, ug ang inyong mga sala nakapatago sa iyang nawong 

gikan kaninyo, aron siya dili makadungog. (Isaias 59: 1-2) 

 

Siya nga nagatabon sa iyang kalapasan dili mouswag; apan bisan kinsa nga 

nagasugid ug nagabiya kanila makadawat ug kalooy. (Proverbio 28:13) 
 

Ang usa ka kinaiya sa pagbiya nga "kini mao ang katapusan nga mga adlaw ug kita magda 

hom lamang nga ang mga butang mas mosamot pa sa pagkadautan "makapugong sa kapuka 

wan. Ang walay pagpanumbaling sa pag-ampo ug sa Pulong, nagadumili sa pagkamapainub 

sanon sa kaugalingon, ug nagadumili sa pagpangita sa Ginoo ang tanan nakababag sa kapuka 

wan. Ang paghatag ug limitasyon sa Dios makababag sa iyang gamhanang pagpamuhat sa 

atong taliwala:  

 

Oo, sila mingbalik ug gitintal ang Dios, ug minghagit sa Maputli sa Israel. 

(Salmo 78:41) 

      

Ug didto wala siya makahimog daghan mga milagro tungod sa ilang pagkawalay 

pagtoo. (Mateo 13:58) 

 

Ang pagkawalay pagtagad nagpugong sa kapukawan. Ang mga tawo mahimo nga walay pag 

tagad sa pangangkon ni Kristo ug sa mga panginahanglan sa uban. Ang pagkawalay pagbati 

sa atong espirituwal nga kahimtang ug sa paglihok sa Espiritu sa Dios usab makababag sa ka 

pukawan. 

 

Sa katapusan, ang atong kaugalinngong pagkawalay pagtagad makababag sa kapukawan: 

Gusto ba gayud nato ang kapukawan? 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

 

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

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Ipatin-aw ang kapukawan. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Unsaon nato pagpangandam alang sa kapukawan? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. Kanus-a gikinahanglan ang kapukawan? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

5. Ilha ang pipila nga mga ebidensya sa nabugnaw nga kahimtang nga gihisgutan niini 

nga leksyon. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

6. Paghatag ug usa ka panig-ingnan sa Bag-ong Tugon sa matang sa tawo nga gigamit sa 

Dios sa pagdala sa kapukawan. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

7. Itingob ang pipila sa mga babag ngadto sa pagkapukaw. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

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

1. Niini nga leksyon inyong gitun-an ang mahitungod sa nabugnaw nga kahimtang sa 

Israel sa Jeremias kapitulo 2. Ang Jeremias kapitulo 1 nagrekord kon giunsa sa Dios 

pagpatindog ang propeta aron sa pagpabalik sa Israel ngadto sa Dios sa pagpangan 

dam alang sa kapukawan. Si Jeremias wala mobati nga kwalipikado alang niini nga 

pagpangalagad, apan gigamit siya sa Dios bisan pa niana. 

 

 Tingali kamo dili ka mobati nga kwalipikado nga magamit sa Dios aron sa pag-andam 

 sa uban alang sa kapukawan, apan kon inyong mabuntog ang inyong kahadlok ug 

 tugotan ang Dios nga ibutang ang iyang mensahe sa inyong espiritu, mahimo kamo 

 nga instrumento alang sa kapukawan. 

 

2. Adunay miingon... 

 

 Kung ang tanang natulog nga mga tawo makamata, 

 Kung ang tanan nga mga init-bugnaw-bugnaw madasig, 

 Ug ang tanan nga mga wala malipay mopahiyum, 

 Ug ang tanan nga nawad-an sa kadasig malipay, 

 Ug ang tanang magul-anon mohangad, 

 Ug ang tanan nga nahimulag mobalik, 

 Ug ang tanan nga mga tabian motak-um, 

 Nan mahimong adunay moabot nga kapukawan. 

 

3. Ang Mga Hebreohanon 11 naghisgot sa mga magtotoo nga nakabuntog sa mga 

gingharian ug nagpasira sa mga baba sa mga leon ... Kita kinahanglan makasinati sa 

gahum sa Dios, dili lang hisgutan kini: Ang tawo nga adunay kasinatian dili gayud 

ubos sa kalooy sa tawo nga adunay argumento. 
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KAPITULO 12 
 

DAANG TUGON NGA MGA KAPUKAWAN 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pag-ila sa mga prinsipyo sa kapukawan nga makita diha sa rekord sa Daang Tugon. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Karon ngatanan kining mga butanga nanghitabo ngadto kanila alang sa panig-  

 ingnan; ug kini nahisulat alang sa pagtambag kanato, kay kanato miabot ang 

 katapusan sa mga panahon sa kalibutan. (I Mga Taga Corinto 10:11) 

 

PASIUNA 

 

Ang Dios naglihok niining kalibutan pinaagi sa mga tawo nga naglakaw nga masinugtanon sa 

mga prinsipyo nga gipadayag sa iyang Pulong. Ang pagtuon sa Daang Tugon nga mga kapu 

kawan naghatag ug mga prinsipyo nga magamit sa pag-andam kaninyo alang sa makapukaw 

nga paglihok sa Dios diha sa inyong kaugalingong kinabuhi. Kita adunay kasigurohan sa 

Kasulatan nga... 

 

 ... Kay ang tanang mga butang nahisulat na kaniadto, gisulat sa pagtuon kanato, 

 aron tungod sa pagpailub ug pinaagi sa paglipay sa mga kasulatan adunay 

 paglaum kita. (Roma 15: 4) 

 

 Karon ngatanan kining mga butanga nanghitabo ngadto kanila alang sa panig-  

 ingnan; ug kini nahisulat alang sa pagtambag kanato, kay kanato miabot ang 

 katapusan sa mga panahon sa kalibutan. (I Mga Taga Corinto 10:11) 

 

Niini nga leksyon inyong tun-an ang mga kapukawan sa Daang Tugon. Sa sunod nga leksyon 

inyong makat-onan ang mga prinsipyo sa kapukawan gikan niini nga mga rekord nga maga 

mit sa inyong kaugalingong kinabuhi ug ministeryo. 

 

Ania ang pormat nga gigamit niini nga leksyon: 

 

Ang mga reperensya gihatag aron mabasa ninyo ang mahitungod sa matag kapukawan sa 

inyong Biblia. 

 

Kasamtangang mga kahimtang nga nag-una ug nagtultol ngadto sa kapukawan. 

 

Ang kapukawan nga mga hinungdan nga nagsugod sa pagkapukaw namatikdan. 

 

Mga resulta sa kapukawan gi-analisar. 
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Tungod sa pormat sa pagtuon niini nga leksyon, walay "Kinaugalingon nga eksamen" o 

"Alang sa Dugang Pagtuon" nga mga seksyon niini nga kapitulo. 

 

KAPUKAWAN SA PANAHON NI JACOB 

 

MGA REPERENSYA:  

 

Genesis 35: 1-15 

 

KASAMTANGANG MGA KAHIMTANG: 
 

1. Ang ulo sa pamilya mao ang nawala sa pakig-ambitay uban sa Dios: Sukad sa sinug 

dan, si Jacob usa ka limbongan ug kakonsabo. Siya misaad sa pag-alagad sa Dios 

samtang mikalagiw sa kaligutgut ni Esau, apan sa wala madugay nakalimot niini nga 

saad.  

 

Si Jacob nagkaugalingon. Siya wala nanglantaw nga kon unsa ang iyang nakab-ot 

ingon gikan sa Dios bisan pa nga siya nangita sa panalangin sa Ginoo. Siya nagtoo 

nga siya nakakab-ot sa iyang mga panalangin sa iyang kaugalingon. Si Jacob materya 

listiko ug mas nabalaka mahitungod sa iyang mga kabtangan ug nagatagana alang sa 

iyang kaugalingon ug sa iyang pamilya kay sa iyang relasyon uban sa Dios. 

 

2. Ang istruktura sa iyang pamilya dili uyon sa Bibliyanhong pagkahan-ay: Adunay pa 

boritismo nga gipakita kang Jose. Si Jacob wala magdumala sa iyang panimalay nga 

maayo ug ang iyang mga anak nga lalaki nanimalos sa nagalugos sa iyang anak nga 

babaye (Genesis 34). Ang iyang mga asawa malimbongon, abughoan, ug nakigkun 

sabo. 

 

3. Adunay kabus nga espirituhanong palibot: Ang iyang mga asawa mikawat sa mga 

dios-dios sa ilang amahan. Ang iyang mga anak nga lalaki mipatay, mikawat, ug 

nanulis. Siya ug ang iyang pamilya makasasala ug misimbag dios-dios: Genesis 35. 

 

KAPUKAWAN NGA MGA HINUNGDAN: 
 

1. Pipila ka mga makalilisang nga mga panghitabo nagpahikurat kang Jacob ngadto sa 

pagkahigmata: Genesis 35. 

 

2. Ang kapukawan nagsugod uban sa Pulong sa Dios: Genesis 35: 1. 

 

MGA RESULTA: 

 

Kini nga kapukawan nahitabo diha sa panimalay. Kon ang atong mga panimalay mapukaw, 

ang atong mga simbahan mangapukaw! 

 

1. Ang pamilya misalikway sa ilang mga dios-dios, ug gihinloan ang ilang kaugalingon: 

Genesis 35: 2. 
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2. Sila miila sa matuod nga Dios: Genesis 35: 3. 

 

3. Sila mibalik ngadto sa dapit sa espirituhanon nga kasinatian: (Mangadto sa Bethel): 

Genesis 35: 3 

 

4. Sila nagbarug sa halaran, naghinulsol, ug mibalik ngadto sa matuod nga pagsimba: 

Genesis 35: 7 

 

5. Ang ilang mga kinabuhi nausab: ang ngalan ni Jacob giusab sa pagpaila niining 

espirituhanon nga kausaban: Genesis 32: 24-32 

 

6. Si Jacob nakadawat sa usa ka bag-o nga pagpadayag sa Dios: Ang Ginoo sa iyang 

kaugalingon nagmantala nga "Ang Dios Labing Gamhanan "nga nagpasabot ang 

gamhanan sa tanan, ang usa nga makahimo: Genesis 32: 24-32 

 

KAPUKAWAN SA PANAHON NI MOISES 

 

MGA REPERENSYA: 

 

Exodo 32: 1-35; 33: 1-23; Mga Kapitulo 34-35 

 

KASAMTANGANG MGA KAHIMTANG: 
 

(Mga kondisyon sa nangagi: Pagsalikway sa lider sa Dios; pagreklamo; unodnon nga mga 

tinguha) 

 

1. Ang mga tawo nagtan-aw sa tawo. Sa dihang si Moises nalangan sa paglugsong sila 

        milingi kang Aaron nga usa ka huyang nga pangulo: Exodo 32: 1 

 

2. Pagsalikway sa matuod nga Dios: Exodo 32: 1 

 

3. Kawalay-kabalaka: Pagkaon, pag-inom, pagdula: Exodo 32: 6 (Ang pulong nga 

"pagdula" nagpasabot sa seksuwal nga sala.) 

 

4. Korapsyon: Exodo 32: 7 

 

5. Pagsalikway sa Pulong: Exodo 32: 8 

 

6. "Matig-a" (Nagmagahi ug nagbutang sa ilang makasasala nga paagi): Exodo 32: 9 

 

7. Pagbalhin sa pagbasol sa sala: Exodo 32: 21-24 

 

KAPUKAWAN NGA MGA HINUNGDAN: 
 

1. Ang mga sangputanan sa ilang sala nakapahigmata kanila. Sila gipapili tali sa 

kinabuhi ug kamatayon: Exodo 32: 25-28 
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2. Ang presensya sa Dios gikuha. Ang tabernaculo anaa sa gawas sa kampo ingon nga 

pahinumdom nga ang Dios wala na sa taliwala nila: Ang Dios miingon "Ako dili 

mosaka sa taliwala kanimo." Kana nakakuha sa ilang pagtagad! Ang malumo ug 

makighusayon nga mga mensahe dili gayud magdala ug kombiksyon: Exodo 33: 3-11 

 

3. Mapangamuyoong pag-ampo ni Moises: Exodo 32: 11-14, 30-34; 33: 12-16 

 

MGA RESULTA: 

 

1. Ang himaya sa Dios mipuno sa tabernaculo sa ilang taliwala: Exodo 40: 34-35 

 

2. Sila gipalihok aron mobalhin gikan sa kamingawan ngadto sa ilang gisaad nga yuta:  

     Panapos sa Exodo kapitulo 40. 

 

3. Sila mibulag sa ilang kaugalingon gikan sa sala. Kadtong buot nga mabuhi pag-usab 

kinahanglang mogawas gikan sa taliwala sa "katawhan sa Dios": Exodo 33: 7-11. 

Ang mga tawo makaadto usab (Exodo 33: 7). Si Josue mingadto (Exodo 33:11). Apan 

ang kadaghanan kanila nagpunting sa ilang mga mata sa tawo (Exodo 33: 8). 

 

4. Paghatag: Ang Israel naghubo sa ilang mga dayandayan sa atubangan sa Dios. Kini 

wala magpasabot nga sayop ang magsul-ob ug alahas. Niini nga hitabo ang ilang mga 

dayandayan mao ang nakapaaghat kanila sa kasamok sa dihang gigamit nila kini sa 

paghimo ug dios-dios. Adunay bag-ong pasalig sa paghatag sa ilang mga kabtangan 

sa Ginoo maingon man sa ilang panahon ug mga abilidad: Exodo 33: 6; 35: 5,21-26, 

29;  Mga kapitulo 30-35; 36: 1-7. 

 

5. Ang katawhan naghinulsol ug ang Israel nagbangutan sa ilang mga sala: Exodo 33: 

4-6 

 

6. Bag-ong pakigsaad gihimo uban sa Pulong: Exodo 34:11 

 

7. Sila nahimong epektibo sa pakiggubat: Exodo 34: 12-13 

 

8. Adunay nabag-o nga paghatag ug pagtagad sa pagsimba: Exodo 34:14 

 

9. Kagawasan sa mga diosdios: Exodo 34: 15-16 

 

10. Katilingbanon ug indibiduwal nga pagkabalaan: Exodo 34: 12,15-17 

 

11. Adunay bag-ong pagsaulog sa Adlawng Igpapahulay: Exodo 34:21 

 

12. Sila nag-andam ug usa ka tabernaculo alang sa presensya sa Dios: Ang nahabilin sa 

libro sa Exodo. 
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KAPUKAWAN SA PANAHON NI SAMUEL 

 

MGA REPERENSYA: 

 

I Samuel 7: 1-17 

 

KASAMTANGANG MGA KAHIMTANG: 
 

1. "Walay hari sa Israel ug ang matag tawo nagbuhat kon unsa ang matarung sa iyang 

kaugalingong mga mata": Mga Maghuhukom 17: 6; 18: 1; 19: 1; 21:25 

 

2. Adunay pagkadunot sa relihiyon. Ang mga anak nga lalaki ni Eli nag-usab sa sistema 

nga nahiangay sa ilang kaugalingon ug si Eli wala mosulay sa pagpugong kanila:  

I Samuel 2: 11-17 ug 3:13 

 

3. Espirituhanon nga pagkabuta: Walay dalan sa Pulong ug walay panan-awon: I Samuel 

3: 1 ug 4: 1-11 

 

4. Pag-ataki sa kaaway: Sa dihang adunay sulodnon nga kalibog nga nagluntad, kini 

naghimo sa katawhan sa Dios nga maoy gipunting sa kaaway. Ang Israel gisulong ug 

ang Arca, ang labing sagrado nga espirituhanong bahandi, naagaw: 1 Samuel 4: 3 ug 

7: 3 

 

KAPUKAWAN NGA MGA HINUNGDAN: 
 

1. Kini nga kapukawan nagsugod diha sa kasingkasing sa usa ka babaye nga nagpahi 

nungod sa usa ka kaliwatan kaniadto: 1 Samuel 1:10 

 

2. Ang paglihok sa Dios diha sa kasingkasing ni Ana miresulta sa pagpadako ni Samuel 

aron magamit sa Dios sa kapukawan. Sa tibook niining mangitngit nga panahon, ang 

Dios nag-andam kaniya: I Samuel 3:19 

 

3. Ang gamhanang mga mensahe ni Samuel ang nanguna sa dalan sa paghinulsol: Iyang 

giingnan ang katawhan ... 

 

  (l)  Kita kinahanglan motugyan sa atong mga kaugalingon ngadto sa Ginoo: I 

      Samuel 7: 1-4 (Balik, isalikway, pag-andam, pag-alagad.) 

 

  (2)  Kita kinahanglan mosugid sa atong mga sala ug mag-ampo sa Ginoo:  

       I Samuel 7: 5-9 

 

  (3)  Kita kinahanglan magsalig sa tabang sa Dios ug molihok nga maisugon: 

       I Samuel 7: 10-13 

 

  (4)  Kita kinahanglan mahinumdom sa gihimo sa Dios kaniadto:  

       I Samuel 7:12 
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MGA RESULTA: 

 

1. Usa ka kinatibuk-ang panagtigom gipatawag sa Mizpeh. Matikdi ang epekto ug 

gahum sa panagtigom sa mga tawo nga managsama ang panghunahuna: I Samuel 7: 5 

 

2. Adunay bag-ong paghatag ug gibug-aton sa dedikasyon. Ang tubig nga gibubo sa yuta 

dili makuha pagbalik. Busa maingon man ang atong pagpahinungod: I Samuel 7: 6 

 

3. Pagpuasa: I Samuel 7: 6 

 

4. Pagsugid sa mga sala: I Samuel 7: 6 

 

5. Pag-ataki sa kaaway: Kon adunay espirituhanong pagkapukaw, ang kaaway kanunay 

nga moataki. Kini maoy importante nga prinsipyo sa kapukawan nga usahay atong 

nakalimtan: I Samuel 7: 7-11 

 

KAPUKAWAN SA PANAHON NI ELIAS 
 

MGA REPERENSYA: 

 

I Mga Hari 17-18 

 

KASAMTANGANG MGA KAHIMTANG: 
 

1. Ang Israel gimandoan sa dautan nga mga pangulo: 

 

 Si Jeroboam, nga nagtukod ug duha ka mga nating baka nga gidesinyo aron ipuli sa 

 pagsimba sa Dios, I Mga Hari 12: 28-32 

 

 Si Nadab, nga naglakaw sa mga sala sa iyang amahan, si Jeroboam: I Mga Hari 15:22 

 

 Si Baasha, kinsa mipatay kang Nadab: I Mga Hari 15:27 

 

 Si Elah, usa ka palahubog ug mamumuno: I Mga Hari 16: 8-9 

 

 Si Zimri, kinsa sad-an sa pagbudhi: I Mga Hari 16:20 

 

 Si Omri, usa ka tawo nga nagbuhat sa mas dautan pa kay sa tanan nga nahiuna kaniya,  

 I Mga Hari 16: 25-26 

 

 Si Achab, ang anak nga lalaki ni Omri, kinsa nagbuhat ug labaw pa ka dautan kay sa 

 tanan nga nauna kaniya. 

 

2. Ang nasud nadaug sa pagsimba sa Canaanhong mga diosdios, labi na si Baal. 

 

3. Kini dili maayo nga panahon sa espirituhanon ug sa politika. 
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KAPUKAWAN NGA MGA HINUNGDAN: 
 

1. l. Si Elias gigamit sa pagpahibalo sa mga tawo sa ilang nabugnaw nga kahimtang. 

Ang ngalan mismo ni Elias maoy nagasumpaki sa mga panahon. Ang buot ipasabot  

sa Elias mao ang, "Si Yahweh ang akong Dios." 

 

2. Ang Dios migamit kang Elias sa paghukom. Ang Dios nagpamala sa ulan ug gigamit 

ang resulta nga katalagman sa pagsulti ngadto sa Israel tungod kay sila naugdaw sa 

materyal nga mga butang: I Mga Hari 17: 1 

 

 (Nganong kining partikular nga paghukom? Ang mga diosdios ni Achab ug Jezabel  

 pinasidunggan sa ulan, yamog, ug dalugdog). 

 

3. Ang mga tawo wala mitubag sa paghukom. Sila nangita ug usa nga mabasol. Si 

Achab nangutana kang Elias, "Ikaw ba ang nagsamok sa Israel?" Siya misulay sa 

pagbalhin sa sala gikan sa iyang kaugalingon ngadto sa mensahero sa Dios,  

I Mga Hari 18:18 

 

MGA RESULTA: 

 

1. Si Elias giandam sa Dios ingon nga instrumento sa kapukawan. 

 

  (1) Ang Pulong sa Dios miabot kaniya: I Mga Hari 18: 1 

 

  (2) Siya mitubag: I Mga Hari 18: 2 

 

  (3) Siya naghagit sa uban nga magpasalig: Sa dihang si Elias nangutana,  

     "Hangtud kanus-a ba kamo sa taliwala sa duha ka mga opinyon "siya  

      naghatag lamang sa pagdapit. Apan sa diha nga nakita sa mga tawo ang 

      pagpakita sa gahum sa Dios, sila mitubag: I Mga Hari 18:21 

 

2. Si Elias giluwas bisan pa nga ang yuta anaa sa paghukom. Kamo mahimong makasi 

nati sa kapukawan bisan pa ang kamatayon anaa sa inyong palibot, I Mga Hari 17: 

2-4,9,10 

 

3. Si Elias gipadala ngadto sa Sarepta (nga nagkahulogan nga "usa ka tunawan nga 

kolon"). Didto siya nakasinati sa kapukawan nga adunay espesyal nga probisyon sa 

mga kahinguhaan ug mga milagro ug ang wala mapukaw nga kahimtang sa Israel sa 

kinatibuk-an. 

 

4. Gisulayan ni Elias ang Dios: I Mga Hari 18: 22-37 

 

5. Iyang giayo ang altar, ang sentro sa pagsimba: I Mga Hari 18:30 

 

6. Ang kalayo nahulog: Ang pagpasundayag sa gahum sa Dios nagabuhat sa dili mahimo 

sa imbitasyon: 1 Hari 18:38 
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7. Ang usa ka matuod nga Dios gibayaw: I Mga Hari 18: 39-40 

 

8. Ang mini nga mga propeta gilaglag, I Mga Hari 18:40 

 

9. Ang paghukom sa Dios gikuha gikan sa yuta, I Mga Hari 18: 41-46 

 

KAPUKAWAN SA PANAHON NI ASA 
 

MGA REPERENSYA: 

 

II Cronicas 14-15 ug susama nga asoy sa I Mga Hari 15: 9-24. 

 

KASAMTANGANG MGA KAHIMTANG: 
 

1. Ang Israel diha sa mauswagon nga panahon, nga mahimong ingon ka peligro o mas 

peligro kay sa gubot nga mga panahon. Ang kapukawan dinhi miabot sa panahon sa 

kauswagan ug kadaugan: II Mga Cronicas 14 

 

 Dili kinahanglan nga makabaton ug makalilisang nga kahimtang sa dili pa ang kapuka 

 wan. Ang kaayo sa Dios modala sa paghinulsol: Roma 2: 4. 

 

KAPUKAWAN NGA MGA HINUNGDAN: 
 

1. Kini nga kapukawan nagsugod sa kasingkasing ni Haring Asa: II Cronicas 14: 4, 7; 

15: 2, 4, 12, 13, 15; 16:12. Si Haring Asa: 

 

  (1) Nagtangtang sa pagsimbag diosdios: II Cronicas 14: 3-5 

 

  (2) Nagtukod pag-usab kon unsa ang gilaglag sa kaaway: II Cronicas 14: 6-7 

 

  (3) Nagpugos sa mga katawhan sa pagpangita sa Ginoo: II Cronicas 14: 5 

 

  (4) Nagbalik sa Pulong sa Dios sa hustong dapit: II Cronicas 14: 5 

 

  (5) Nagsalig sa Ginoo sa pagpakiggubat: II Cronicas 14: 8-15 

 

2. Ang mensahe sa kapukawan ni Azarias: II Cronicas 15: 2-7 

 

  (1) Siya nagtawag kanila sa pagdesisyon: II Mga Cronicas 15: 2 

 

  (2) Siya nagsaulog sa nangagi nga kasaysayan ug nangatarungan nga kung ang 

      Dios magpadala ug kapukawan sa mga panahon sa kahuyang, sigurado 

      nga siya magpadala niini sa panahon sa kadaugan, II Cronicas 15: 3-6 

 

  (3) Siya naghagit kanila nga makaangkon ug posisyon sa kusog:  

      II Mga Cronicas 15: 7 
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3. Ang pagbag-o sa relihiyon nag-una niini nga kapukawan: Ang reporma sa relihiyon 

dili sama sa kapukawan, apan kini nagpadayon sa 15 ka tuig ug nag-andam sa kataw 

han alang sa kapukawan: II Cronicas 14: 3-5. 

 

MGA RESULTA: 

 

1. Kalinaw: II Cronicas 15:19 

 

2. Presensya sa Ginoo: II Mga Cronicas 15: 1-7 

 

3. Nagmalampuson batok sa ilang mga kaaway: II Cronicas 14: 9-15; 15:19 

 

4. Pagpanangtang sa mga diosdios: Si Asa nanangtang sa mga diosdios, (matikdi sa  

II Mga Cronicas 15:16 nga siya gani miatubang sa iyang kaugalingong inahan) 

nagbag-o sa altar sa Ginoo, ug ang mga tawo misulod sa pakigsaad sa pagpangita  

sa Dios (II Cronicas 15:12). Sa dihang gibuhat nila kini, ang Dios nakaplagan nila  

(II Cronicas 15:15). 

 

5. Adunay: 

 

  -Pagpagawas sa materyal nga mga butang: II Cronicas 15:11 

  -Paghibalik sa panaghiusa: II Cronicas 15: 9-10 

  -Pagkabag-o sa pakigsaad: II Mga Cronicas 15: 12-13 

  -Paghibalik sa pagsimba: II Mga Cronicas 15: 14-15 

  -Pagbag-o sa balay sa Dios: II Cronicas 15:19 

 

Pasidaan: Sa dihang ang mga tawo mobalik ngadto sa Dios, ang kapukawan mahitabo. Sa 

dihang sila motalikod sa Dios, kini mamatay (II Cronicas 15: 2). Kini nga pagkapukaw 

mihunong tungod sa: 

 

1. Sayop nga alyansa: Pagtoo sa tawo kay sa Dios: II Cronicas 16: 1-9 Matikdi ang 

sulondan: Ang mga sayop nga alyansa nagdala ngadto sa pagkaulipon nga nagdala 

ngadto sa espirituhanong sakit nga moresulta sa kamatayon. Sa diha nga dili ninyo 

atubangon ang sala: 

 

  (1) Kamo maapektohan: II Mga Cronicas 16:10 

  (2) Ang uban maapektohan: II Mga Cronicas 16:10 

 

2. Ilang gibilanggo ang propeta sa Dios: II Mga Cronicas 16:10 

 

3. Sila midumili sa pagpangita sa Ginoo: II Mga Cronicas 16: 11-14 
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KAPUKAWAN SA PANAHON NI JEHOSAPHAT 
 

MGA REPERENSYA: 

 

II Mga Cronicas 20 

 

KASAMTANGANG MGA KAHIMTANG: 
 

1. Panahon sa pakiggubat. 

 

2. Dili diosnon nga mga kaalyansa: Si Jehosaphat pabalik-balik nga gipasidan-an pinaagi 

sa upat ka mga propeta sa Dios kinsa nagbadlong kaniya tungod kay nalangkit sa dili 

diosnong mga kaalyansa: 

 

 Jehu: Miakusa kaniya nga mitabang ni Ahab ug niadtong nagdumot sa Ginoo: 

 II Mga Cronicas 19: 2. 

 

 Elizer: Miakusa kaniya nga nakigsosyo sa pangbarko nga negosyo:  

 II Mga Cronicas 20: 36-37. 

 

 Miqueas: Mibadlong kaniya tungod kay nakig-uban ni Achab batok sa Ramot Gilead: 

 II Mga Cronicas 18:16. 

 

KAPUKAWAN NGA MGA HINUNGDAN: 
 

Ang pag-ataki sa mga taga-Siria: II Cronicas 20: 1-3 

 

MGA RESULTA: 

 

1. l. Matag usa, si Jehosaphat nagpahimutang sa iyang kaugalingon sa pagpangita sa 

Ginoo ug nagmantala sa pagpuasa: II Mga Cronicas 

 

2. Siya mitawag sa Israel ingon nga katawhan (II Cronicas 20: 4) ug ingon nga mga 

pamilya (II Cronicas 20:13) 

 

3. Si Jehosaphat nahimong tawo sa pag-ampo: Ania ang pagtuki sa "pag-ampo sa 

kapukawan" nga iyang giampo. Kini maayo nga sumbanan nga sundon kung kamo 

mag-ampo alang sa kapukawan: 

 

  -Siya misimba sa Dios: II Cronicas 20: 6-7 

 

  -Sa iyang pagsimba, gisusi niya ang gibuhat sa Dios kaniadto, sa karon, sa 

   Langit ug tanang gingharian, ug sa umaabot. 

 

  -Siya mipasukad sa iyang pag-apelar sa mga saad sa Dios: II Cronicas 20: 7-9 

 

  -Siya mipresentar sa problema: II Cronicas 20: 10-11 
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  -Siya miila sa iyang pagkawalay katakus sa pag-atubang sa problema:  

   II Cronicas 20:12 

 

  -Siya miila sa abilidad sa Dios sa pag-atubang niini: II Cronicas 20:12 

 

4. Ang Dios mitubag pinaagi sa tagna nga gihatag ni Jahaziel: II Cronicas 20: 14-17 

 

Ania ang katingbanan sa iyang propesiya, samtang naghatag kini ug siyam ka mga 

lakang sa kaluwasan: 

 

  (1) Pamati sa Dios: "Mao kini ang giingon sa Ginoo": II Cronicas 20:15 

  (2) Ayaw pagtan-aw sa panggawas nga mga kahimtang: II Cronicas 20:15 

  (3) Ayaw kahadlok: II Cronicas 20: 15,17 

  (4) Ayaw kalisang: II Cronicas 20:17 

  (5) Ilha nga ang panag-away iya sa Dios: II Cronicas 20:15 

  (6) Ilha nga ang Ginoo nagauban kanimo: II Cronicas 20:17 

  (7) Sunda ang plano sa Dios: II Cronicas 20:16 

  (8) Magpahimutang kamo, tumindog kamo sa walay lihok, tan-awa ang  

      kaluwasan sa Ginoo: II Mga Cronicas 20:17 

 

  (9) Paghulat sa panimpo sa Dios (Niini nga hitabo sa "pagkaugma"):  

      II Cronicas 20:17 

 

5. Ania ang tubag sa tagna nga nagdala sa kapukawan: 

 

  -Pagsimba: II Cronicas 20:18 

  -Pagtoo: II Cronicas 20:20 

  -Pagdayeg: II Cronicas 20: 19,21-22 

 

6. ... Nga miresulta sa: 

 

  -Kadaugan batok sa kaaway: II Cronicas 20: 23-24 

  -Pagpangangkon sa ilang panulondon: II Cronicas 20:25 

  -Pagmaya batok sa kaaway: II Cronicas 20: 27-28 

  -Paghibalik sa kalipay ug pagsimba: II Mga Cronicas 20:28 

  -Kahadlok sa Dios batok sa kaaway: II Cronicas 20:29 

  -Kalinaw: II Cronicas 20:30 
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Pasidaan: Basaha ang mahitungod sa pagkunhod sa kapukawan sa panahon ni 

Jehosophat sa II Mga Cronicas 20: 31-37. Kini nahitabo tungod kay: 

 

  (1) Siya misunod sa dili maayong mga panig-ingnan. 

  (2) Siya mihimo niadtong "dili matarung." 

  (3) Siya wala motangtang sa sulodnon nga mga babag (diosdiosan). 

  (4) Siya wala miwagtang sa panggawas nga mga babag (mga kaalyansa). 

  (5) Siya wala miandam sa iyang kasingkasing. 

 

KAPUKAWAN SA PANAHON NI EZEQUIAS 
 

MGA REPERENSYA: 
 

II Mga Cronicas 29: 1-36; 30: 1-27; 31: 1-21 

 

KASAMTANGANG MGA KAHIMTANG: 
 

Kini mao ang mga kahimtang nga giatubang ni Ezequias sa dihang iyang gidawat ang pag 

pangulo: 

 

1. Ang panahon ubos ni Ahaz dautan kaayo (II Mga Cronicas 28: 1-27). Ang tanan nga 

iyang gibuhat maoy nagdala sa mga tawo nga mas mahilayo pa sa Dios. Siya misalik 

way sa tanang nagpugong ug wala nagmatinud-anon sa Ginoo (II Cronicas 29:19). 

 

2. Tungod niini, ang grabi nga kahuyang sa militar miresulta ug daghang mga tawo ang 

nabihag ngadto sa Siria ug ang amihanang gingharian mipildi sa Juda. Si Ahaz usab 

adunay kasamok gikan sa mga Filistehanon ug sa mga Edomhanon. 

 

3. Imbis nga mangayo ug tabang sa Dios, siya miapelar sa hari sa Asiria. Imbis nga 

tabang ang iyang gipaabot, siya gitulis sa hari nga iyang gilauman nga mahimong 

iyang kaalyado: II Mga Cronicas 29: 16-21 

 

4. Bisan pa wala gihapon siya mibalik ngadto sa Ginoo (II Cronicas 29:22) ug karon siya 

misakripisyo ngadto sa dios sa Siria (II Mga Cronicas 29:23). Gisira niya ang mga pul 

tahan sa templo (II Mga Cronicas 29:24) ug nagtukod ug mga altar alang sa pagano 

nga pagsimba (II Mga Cronicas 29:25). 

 

KAPUKAWAN NGA MGA HINUNGDAN: 
 

1. Naluya ang kahimtang sa militar, ekonomiya, ug espirituwal. 

 

2. Si Ezequias nagtinguha sa iyang kasingkasing nga mobalik ngadto sa Ginoo: Ang 

nasud anaa sa dili maayo nga porma sa ekonomiya, apan gisugdan ni Ezechias ang 

espirituhanon nga problema: II Cronicas 29:10 
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MGA RESULTA: 

 

Si Ezequias: 

 

1. Mibuhat sa unsay matarung sa atubangan sa Dios: II Mga Cronicas 29: 2 

 

2. Misunod sa maayong panig-ingnan: II Cronicas 29: 2 

 

3. Mibukas sa mga pultahan sa balay sa Ginoo: II Cronicas 29: 3 

 

4. Mibag-o sa katuyoan sa mga lider: II Cronicas 29: 4-11 

 

5. Mihinlo sa ministeryo: II Cronicas 29:11 

 

6. Mihinlo sa balay sa Dios: II Mga Cronicas 29: 15-19 

 

7. Migiya sa katawhan sa paghinulsol: II Cronicas 29: 20-24 

 

8. Mibag-o sa paghatag ug gibug-aton sa pagdayeg ug pagsimba: II Mga Cronicas 29: 

25-28; 31: 2; 30: 17- 21,23,25-26 

 

9. Nagpalambo sa pagpasig-uli: II Cronicas 29:24 

 

10. Nagpabalik sa mga ordinansa sa Dios (Pasko): II Mga Cronicas 30: 1-5 

 

11. Nagtawag alang sa paghinulsol (Balik ug siya mobalik): II Mga Cronicas 30: 6-9 

 

12. Nagpahiubos sa iyang kaugalingon: II Mga Cronicas 30:11 

 

13. Nagpalambo sa panaghiusa: II Cronicas 30:12 

 

14. Misunod sa Dios: II Cronicas 30:12 

 

15. Nagbag-o sa pagkabalaan: II Cronicas 30:17 

 

16. Nagtudlo sa Pulong: II Mga Cronicas 30:22 

 

17. Mitabang sa mga lider sa relihiyon sa pagkuha sa hustong dapit: II Mga Cronicas 30: 

3,16,27 

 

18. Nagguba sa mga diosdios: II Mga Cronicas 31: 1 

 

19. Nagpasiugda ug maayo nga pagkapiniyalan: II Cronicas 29:31; 31: 4, 15 

 

20. Nagdala pagbalik ngadto sa kauswagan: II Mga Cronicas 32:27 
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21. Nahimong lig-on sa pakiggubat: 32: 6-8 

 

22. Naghulagway sa yawi sa pagkabag-o: Sa diha nga ang Dios adunay mga tawong 

andam, ang kapukawan sa dili madugay moabot: II Cronicas 29:36 

 

KAPUKAWAN SA PANAHON NI JOSIAS 
 

MGA REPERENSYA: 
 

II Mga Cronicas 34: 1-33; 35: 1-19 

 

KASAMTANGANG MGA KAHIMTANG: 
 

1. l. Ang Biblia gipasagdan pag-ayo nga kini nawala gayud: II Cronicas 34:14 

 

2. Ang templo (pagsimba) gipasagdan: II Mga Cronicas 34:10 

 

3. Pagsimba ug diosdios ug sala: II Mga Cronicas 34: 3 

 

KAPUKAWAN NGA MGA HINUNGDAN: 
 

1. Gitandog sa Dios ang kasingkasing sa lider: Si Josias walo ka tuig ang panuigon sa 

dihang siya misugod sa paghari ug naghari siya sulod sa 30 ka tuig: II Mga Cronicas 

34: 1 

 

2. Siya adunay daghan nga mga babag nga gibuntog: Ang taas nga paghari sa iyang 

apohan sa pagkadautan, ang sala ug mabangis nga pagpatay sa iyang amahan, ang 

kadaut ug kaulaw sa guba nga balay sa pagsimba, pagkawala sa Pulong sa Dios. 

 

3. Ang yawi sa iyang kalampusan makita sa II Mga Cronicas 34: 2-3: 

 

  -Siya mibuhat sa unsay matarung atubangan sa Dios. 

  -Siya misunod sa maayo nga panig-ingnan imbis sa dautan. 

  -Siya wala moliso ngadto sa tuo o wala (siya wala malinga gikan sa Dios). 

  -Siya nangita sa Dios sukad pa sa iyang pagkabatan-on. 

  -Siya mibarug alang sa katungod batok sa sala ug pagsimba sa mga diosdios. 

  -Siya nangulo sa pagbalik sa mga butang sa Dios nga naglakip sa pag-ayo sa 

   balay sa Dios (II Cronicas 34: 8); nagapasig-uli sa Pasko (II Cronicas 35: 1); 

   ug nagabalik sa Pulong (II Cronicas 34: 15,21,31). 
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 II Mga Cronicas 34        Deuteronomio 29 
 

 Bersikulo 24  "Ang tanang mga tunglo gisulat":    20, 21, 27 

 Bersikulo 25 "Tungod kay sila mibiya kanako":    25 

 Bersikulo 25  "Nagsunog sa incenso ngadto sa ubang mga dios": 26 

 Bersikulo 25  "Nakapasuko kanako":     20, 23, 28 

 Bersikulo 25  "Ang kasuko ibubo":      23, 28 

 Bersikulo 25  "Ug dili mapalong":      20 

 

4. Si Josias nagpaubos sa iyang kaugalingon sa atubangan sa Dios (II Mga Cronicas 34: 

1-13); ang iyang Pulong (II Mga Cronicas 34: 14-28); ug ang katawhan (II Mga 

Cronicas 34: 29-33). 

 

MGA RESULTA: 

 

1. Ang mga diosdiosan gilaglag: II Mga Cronicas 34: 7 

2. Sila miayo sa balay sa Dios: II Mga Cronicas 34: 8 

3. Sila mipabalik sa Pasko: II Cronicas 35: 1 

4. Sila mibalik ngadto sa Pulong: Kini makaplagan (II Mga Cronicas 34:15); mituon: (II 

Mga Cronicas 34:21); ug mitubag sa (II Cronicas 34:31. 

 

Ang duha ka mga tubag sa katawhan masinati gihapon karon: 

 

  (1) Ang uban, sama sa hari, positibo nga mitubag ug nakahukom nga buhaton 

      ang tanang nahisulat sa balaod sa Dios: II Cronicas 34:31. 

 

  (2) Ang uban miduyog kanila, apan walay paghinulsol ug dili kinasingkasing. 

      Sila mitubag, apan nag-alagad lamang sa Dios alang sa panahon nga ang 

      lig-on nga mga pangulo anaa: II Cronicas 34: 32-33. 

 

PASIDAAN: 

 

Basaha ang mahitungod sa pagkunhod niini nga kapukawan sa II Cronicas 35: 20-27. Ang 

templo naayo na ug ang kapukawan nagsugod, apan kini nga mga butang mipildi kang Josias: 

 

  (1) Kabalaka: Siya nakiggubat sa gubat nga wala maglakip kaniya. II Cronicas 

      35:20 

 

  (2) Pagkadili masinugtanon: Si Josias wala mamati. II Mga Cronicas 35: 21-22 

 

  (3) Panglimbong: Siya nagtakoban. II Cronicas 35:22 
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  (4) Kapildihan: Siya nasamdan sa gubat. II Cronicas 35:23 

 

  (5) Kamatayon:Kini gibayaran ni Josias sa iyang kinabuhi. II Cronicas 35:24 

 

Pag-amping.... mahimo ninyong masundan ang samang espirituhanong pagkunhod: 

 

 -Ang kabalaka naghatud ngadto sa... 

 -Pagkadili masinugtanon, nga mosangpot sa... 

 -Panglimbong, nga nagresulta sa… 

 -Kapildihan, ug dayon sa ... 

 -Espirituhanong kamatayon. 

 

KAPUKAWAN SA PANAHON NI ZOROBABEL 
 

MGA REPERENSYA: 
 

Haggai l; Zacarias 1: 1-6 

 

Si Zorobabel gitawag usab nga Sesbazar (Esdras 5:16). Siya ang gobernador sa Juda, alagad 

sa Dios, pinili sa Dios, adunay kasingkasing alang sa Ginoo. 

 

Ang silyo mao ang marka ug pag-ila sa pagkaharianon. Ang tawo mogamit niini sa pagpirma 

ug mga sulat ug mga dokumento. Siya mogamit niini sa pagsilyo sa iyang pulong. Tungod 

kay kini nagrepresentar kaniya, gibantayan niya kini pag-ayo ug kasagaran gisul-ob kini. Kini 

usa ka labing bililhon nga kabtangan. Si Jeconias nahimong ingon sa singsing sa kamot sa 

Dios, apan gikuha gikan niini: Jeremias 22:24 

 

KASAMTANGANG MGA KAHIMTANG: 
 

1. Human sa kapukawan sa panahon ni Josias, ang katawhan sa Dios nahulog balik ngad 

to sa sala. Kini nahimong kinahanglanon alang kanila nga makakat-on pinaagi sa kalis 

danan sa unsa ang ilang gidumilian nga makat-onan pinaagi sa pagtubag sa Pulong sa 

Dios. 

 

2. Ang Juda migugol sa 70 ka tuig nga pagkabihag sa Babilonia. Sa pagkamaloloy-on, 

ang Dios nangilabot ug gibutang kini sa kasingkasing ni Haring Ciro sa pagpagawas 

sa katawhan ug sa pagtabang kanila sa pagtukod pag-usab sa ilang dapit sa pagsimba. 

Busa niadtong 538 BC, usa ka gamay nga pundok nga ubos sa 50,000 mibalik sa 

Jerusalem. 

 

3. Hinumdomi ang Haggeo 1: 2: "Kini nga katawhan" nagsugyot nga ang gilay-on tali sa 

Dios ug sa unsay iyang kanhi gitawag nga "Iyang katawhan." 

 

4. Ang kasamtangan nga mga kahimtang sa panahon narekord sa Esdras 1: 6,9-10; mga 

kapitulo 5-6; 2: 10-17 
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KAPUKAWAN NGA MGA HINUNGDAN: 
 

1. Ang Dios nagpadala ug duha ka mga propeta: si Haggeo ug si Zacarias parehong 

nagwali sa pulong sa Ginoo sa 520 BC 

 

 Ang mensahe ni Haggeo mao: 

 

 Palandunga ang inyong mga prayoridad: Kung inyong sination ang kapukawan, 

 nan ang buhat sa Dios kinahanglan ibutang pag-una sa inyong trabaho. Hunonga ang 

 paghatag sa Dios sa mga tipik sa inyong panahon, talento, kusog, ug panalapi. 

 

 Sila gihatagan ug suplay sa 16 ka tuig na ang milabay, apan wala tukora pag-usab 

 ang balay sa Dios. Hinonoa, sila nanagtukod sa ilang kaugalingong mga balay: 

 Haggeo 1: 4 

 

 Ang katawhan giingnan nga unahon ang buluhaton sa Dios, ug siya mahimuot ug 

 mahimaya: Haggeo 1: 8 

 

 Palandunga ang inyong mga dalan: Ang mga dalan sa mga tawo wala makapahi 

 muot sa Dios. Haggeo 1: 5; 7 

 

 Palandunga ang inyong kahimtang: 

 

  Sa Materyal: Haggeo 1: 6,9-11; 2: 15-17 

  Sa Espirituhanon: Haggeo 2: 10-14 

 

 Ang mensahe ni Zacarias kusganon nga tawag sa paghinulsol (Zacarias 1: 1-6). Siya 

 misulti sa mga tawo sa... 

 

  -Pagtubag: Hinumdomi ang yawi sa Haggeo 1: 3, "Kon kamo mobalik, ako 

   mobalik." 

 

  - Pagtuon pinaagi sa obserbasyon: Haggeo 1: 4 

 

  -Pagkaila sa kamubo sa kinabuhi: Haggeo 1: 5 (Ang Dios naghangyo kanila sa 

   paghatag sa ilang panahon ug mga kusog ngadto sa malungtaron.) 

 

  -Pagbalik sa Pulong: Haggeo 1: 6 

 

  -Pagkaamgo nga ang Dios nagdumala kanato basi sa atong mga paagi ug sa 

   atong mga binuhatan: Haggeo 1: 6 

 

MGA RESULTA: 

 

1. Ang mga pangulo ug katawhan misunod: Ang lider sa politika (Zorobabel) ug ang 

espirituhanon nga mga lider nanguna sa dalan: Haggeo 1:12 
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2. Sila "nahadlok" o seryoso nga gidawat ang mensahe: Haggeo 1:12 

 

3. Ang Dios nagpakunsad sa mga mitubag sa iyang presensya ug espiritu: Haggeo 1: 

13-14 

 

4. Ang mga prayoridad gibutang sa tukma nga pagkahan-ay: Haggeo 1:14 

 

5. Sila gipanalanginan sa Dios: Itandi ang mga kahimtang sa Haggeo 2: 15-17 ug 

kadtong sa 18-20. 

 

KAPUKAWAN SA PANAHON NI SALOMON 

 

MGA REPERENSYA: 
 

II Mga Cronicas 6-7 

 

KASAMTANGANG MGA KAHIMTANG: 
 

Ang templo giandam na sa pagpasidungog sa Dios. "Usa ka andam nga templo" mahimo nga 

gamiton sa espirituhanon nga paagi sa inyong kinabuhi. Kon inyong andamon ang inyong 

templo, ang Dios mopasidungog niini. 

 

KAPUKAWAN NGA MGA HINUNGDAN: 
 

Ang pagpahinungod sa "giandam nga templo" sa Dios miresulta niini nga kapukawan. Sa II 

Mga Cronicas 6 si Salomon: 

 

 -Misimba sa Dios. 

 -Miribyu sa gibuhat sa Dios sa nangagi. 

 -Miapelar pinasikad sa Pulong sa Dios. 

 

MGA RESULTA: 

 

Sa kapitulo 7, ang Dios mitubag uban sa: 

 

 -Himaya nga hilabihan ka dako nga ang mga sacedote dili makaalagad. 

 -Bag-ong espiritu sa pagsimba ug pagsakripisyo. 

 -Pagpili: Ang kapukawan mahimong magpadayon o mohunong, depende sa tubag sa 

  tawo ngadto sa Pulong sa Dios. 

 

 -Pagpadayag sa yawi sa kapukawan: II Cronicas 7:14 
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KAPUKAWAN SA PANAHON NI JONAS 

 

MGA REPERENSYA 
 

Libro ni Jonas. 

 

KASAMTANGANG MGA KAHIMTANG: 
 

1. Si Jonas masuklanon ug dili gusto nga motuman sa sugo sa Dios ug magamit ingon 

nga instrumento sa kapukawan. 

 

2. Ang Ninive usa ka dautan nga ciudad. 

 

KAPUKAWAN NGA MGA HINUNGDAN: 
 

1. Ang kapukawan nagsugod sa mga pagano nga mga marinero (Jonas 1:16) ug kang 

Jonas sa tiyan sa isda (Jonas 2). 

 

2. Ang pagwali ni Jonas sa mensahe sa paghinulsol sa Ninive. 

 

MGA RESULTA: 

 

1. Ang tibook nga ciudad naghinulsol. 

 

2. Kini ang bugtong kapukawan nga natala sa langyawng yuta ug taliwala sa mga Gentil. 

Ang libro sa Jonas nagpakita nga ang Dios dili lamang Dios sa tribo sa mga Judio, 

kondili usab sa tanang kanasuran. Ang Jonas 2: 9 nagpakita nga ang kaluwasan gikan 

sa Ginoo, dili kultural, edukasyon, rituwal, o sa denominasyon. 

 

KAPUKAWAN SA PANAHON NI NEHEMIAS 

 

MGA REPERENSYA 
 

Nehemias 8-10 

 

KASAMTANGANG MGA KAHIMTANG: 
 

Ang pagtukod pag-usab nag-una niini nga kapukawan. Basaha ang Nehemias 1-6. Ang mga 

panghitabo nga nahitabo natural nga susama sa unsay kinahanglan mahitabo sa espirituhanon 

nga paagi sa dili pa kita makasinati sa kapukawan: 

 

 -Pagwagtang sa mga basura. 

 -Pagtukod pag-usab sa mga pundasyon. 

 -Pagkat-on unsaon sa pagbuntog sa kaaway. 
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KAPUKAWAN NGA MGA HINUNGDAN: 
 

1. Ang pagtukod pag-usab sa paril (Nehemias) ug sa templo (Esdras). 

 

2. Ang ministeryo ni Esdras ug ni Nehemias. 

 

3. Ang panaghiusa ug kooperasyon sa katawhan: Nehemias 3 ug 4: 6. 

 

MGA RESULTA: 

 

Adunay siyam ka elemento nga anaa sa kapukawan sa panahon ni Nehemias: 

 

1. Gibag-o ang gibug-aton sa Pulong sa Dios: Ang mga tawo midala sa linukot nga 

basahon ngadto sa mga pangulo ug adunay: 

 

  -Pagbasa sa Pulong:    Nehemias 8: 1-5,18 

  - Pagpanudlo ug pagwali sa Pulong:  Nehemias 8: 8 

  -Pagsabot sa Pulong:    Nehemias 8:12 

  -Pagkamasinugtanon sa Pulong:  Nehemias 10:29 

 

Ang kapukawan nagsugod sa pagbalik sa katawhan ngadto sa Pulong. Ang napukaw nga mga 

tawo mahimong mga instrumento sa kapukawan. Ang napukaw nga mga indibiduwal moresul 

ta sa kapukawan sa katilingban. Kini nga kapukawan nagkinahanglan sa usa ka lider nga adu 

nay pasalig sa Pulong. Ang hinungdan nga si Esdras mahimong gamiton sa Dios niini nga 

papel tungod kay... 

 

 Ang maayo nga kamot sa Dios anaa sa ibabaw kaniya ... Kay gibutang ni Esdras 

 ang iyang kasingkasing sa pangitaa sa Kasugoan ni Jehova, sa pagbuhat niini, ug 

 sa pagtudlo sa mga kabalaoran sa Israel ug mga paghukom. (Esdras 7: 9-10) 

 

2. Pag-ila ug pagpasalamat sa Dios sa kaniadto ug karon: Nehemias 9 

 

3. Balaan nga pagtahud: Nehemias 8: 5 

 

  -Sa Ginoo 

  -Sa Pulong sa Dios 

  -Sa adlaw sa Ginoo 

4. Pagbalik sa matuod nga pagsimba: Nehemias 8: 6 ug tanan nga kapitulo 9. 

 

5. Pagsalikway sa kalibutan: Ang panagbulag, pagbalik ngadto sa moralidad: Nehemias 

9: 2,28; 10; 13: 3 

 

 

 

 

 

186 



6. Gibag-o nga pasalig: Nehemias 9:38; 10:29 

 

  -Sa balay sa Dios: Nehemias 10:39 

  -Sa pagkatinugyanan: Nehemias 8:10; 10:37; 13: 11-12. 

  -Sa pagpuasa: Nehemias 9: 1 

  -Sa pag-ampo: Nehemias 

7. Paghatag sa andam nga pag-alagad: 

 

  -Sa Dios: Nehemias 11: 1-2 

  -Mga igsoong lalaki ug babaye sa Ginoo: Nehemias 8:10 

 

8. Pagpahiuli sa panaghiusa: Nehemias 8: 1 

 

9. Pagkaamgo sa pagkamakasasala: 9:33 

 

  -Pag-ila sa sala: Nehemias 9:33 

  -Paghinulsol ug pagsugid: Nehemias 9: 1-3 
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KAPITULO 13 
 

BIBLIYANONG MGA PRINSIPYO SA KAPUKAWAN 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Paglista sa pito ka mga prinsipyo sa kapukawan nga gihulagway diha sa talaan sa 

Daang Tugon. 

 Paghatag ug Bibliyanhong pakisayran nga nagpatin-aw sa plano sa Dios alang sa 

kapukawan. 

 Paglista sa upat ka butang nga kinahanglan buhaton sa mga magtotoo kon sila mosi 

nati sa kapukawan. 

 Pagtingob sa tulo ka mga butang nga buhaton sa Dios ingon nga tubag. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Kon ang akong katawhan, nga gihinganlan sa akong ngalan, magmapainubsa 

 non sa ilang mga kaugalingon, ug mag-ampo, ug mangita sa akong nawong, ug 

 motalikod gikan sa ilang dautang mga dalan; nan ako magapatalinghug gikan  

 sa Langit, ug magapasaylo sa ilang sala, ug magaayo sa ilang yuta.  

 (II Cronicas 7:14) 

 

PASIUNA 

 

Sa miaging kapitulo kamo nagtuon sa Daang Tugon nga kapukawan. Kini nga kapitulo nag 

tingob sa Bibliyanhong mga prinsipyo sa kapukawan gikan sa mga panig-ingnan sa Daang 

Tugon. 

 

BIBLIYANHONG MGA PRINSIPYO SA KAPUKAWAN 

 

Walay duha ka mga kapukawan mga susama, apan ang mga mosunod nga mga prinsipyo ang 

makita diha sa rekord sa Daang Tugon: 

 

1. Kadaghanan sa kapukawan sa Daang Tugon nag-una ang usa ka panahon sa lalum nga 

espirituhanon nga pagkunhod ug pagkawalay paglaum. Sa diha nga ang kahimtang 

nagakakunhod sa inyong palibot ug kamo gitintal sa pagkawalay paglaum, pagmaya 

hinoon ... kamo tingali anaa na duol sa kapukawan! 

 

2. Ang matag kapukawan nagsugod diha sa kasingkasing sa usa ka tawo, nga mahimong 

instrumento sa paggamit sa Dios aron sa pagpalihok sa uban.  Sa diha nga ang Dios 

naghikap sa inyong kasingkasing uban sa kalayo sa kapukawan, kamo ang magpaka 

nap sa kalayo sa kapukawan ngadto sa uban. Kini mao ang tinuod nga buluhaton sa  

usa ka tigpalihok 
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3. Ang matag Daang Tugon nga kapukawan napahimutang sa gamhanan nga pagmantala 

sa Pulong sa Dios. Ang mensahe sa kapukawan kinahanglan nakatumbok sa sala, impi 

yerno, ug sa Diosnong paghukom ug dili lang gahum, gugma, kalinaw, ug kauswagan. 

Tagda ang kapukawan nga mensahe ni Moises:  

 

 Ania karon, ako nagabutang sa atubangan ninyo niining adlawa sa panalangin 

 ug sa tunglo: 

 

 Ang panalangin, kong pagapatalinghugan ninyo ang sugo ni Jehovva nga inyong 

 Dios, nga akong gisugo kaninyo niining adlawa; 

 

 Ug ang tunglo, kon kamo dili magpatalinghug sa mga sugo ni Jehova nga inyong 

 Dios, kondili motipas kamo gikan sa dalan nga ginasugo ko kaninyo niining adla 

 wa, aron sa pagsunod sa lain nga mga dios, nga wala ninyo mahibaloi. 

 (Deuteronomio 11: 26-28) 

 

Paminawa ang mga pulong ni Samuel: 

 

 Ug si Samuel namulong sa tibook nga balay sa Israel, nga nagaingon: Kong 

 kamo managpamalik kang Jehova sa bug-os ninyong kasingkasing, nan isa 

 likway ninyo ang inyong mga laing dios ug ang Astarot gikan sa taliwala ninyo, 

 ug ipatumong ang inyong mga kasingkasing ngadto kang Jehova, ug mag-alagad 

 kaniya lamang; ug siya magaluwas kaninyo gikan sa kamot sa mga Filistehanon. 

 (I Samuel 7: 3) 

 

Susiha ang mga pulong ni Ezequiel: 

 

 Busa ikaw, Oh anak sa tawo, gibutang ko ikaw nga usa ka magbalantay alang sa 

 balay sa Israel; tungod niini patalinghugi ang pulong sa akong baba, ug ihatag 

 kanila ang pasidaan gikan  kanako. 

 

 Sa diha nga ako moingon sa dautan: Oh dautan nga tawo, ikaw sa pagkamatuod 

 mamatay gayud, kon ikaw dili mosulti sa pagpasidaan sa tawong dautan gikan 

 sa iyang dalan; kanang dautan nga tawo mamatay gayud diha sa iyang kasal- 

 anan;  apan ang iyang dugo pagapanilngon ko diha sa imong kamot.  

 (Ezequiel 33: 7-8) 

 

Paminawa ang tingog ni Elias: 

 

 Ug si Elias mipaduol ngadto sa tibook katawhan, ug miingon: Hangtud kanus-a 

 ba nga magakiangkiang kamo sa taliwala sa duha ka daplin? Kong si Jehova 

 Dios man, sumunod kaniya; apan kon si Baal, nan sumunod kamo kaniya...  

(1 Hari 18:21) 

 

4. Ang paghinulsol gikan sa sala kanunay nga nag-una sa kapukawan: Ang paghinulsol 

naglakip sa kalaglagan sa matag dios-dios, ug ang panagbulag gikan sa kalibutan. 
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5. Adunay pagbalik ngadto sa husto nga mga prayoridad lakip na ang kabalaka alang sa 

uban, pagsunod sa adlaw nga igpapahulay, paghatag, pag-ampo, ug sa Pulong sa Dios. 

      

6. Adunay pagbalik ngadto sa tinuod nga pagsimba sa Dios. Kini nga pagsimba dili bug  

naw ug pormal nga rituwal, kondili sa usa ka kulbahinam, emosyonal nga tubag sa 

mga katawhan ngadto sa ilang Ginoo. 

 

7. Ang matag kapukawan gisundan sa usa ka panahon sa pagkamabungahon, pagkama 

uswagon, dakong kalipay, ug kasadya. 

 

ANG DIOSNONG PLANO SA KAPUKAWAN 

 

Ang matag usa sa mga babag nga atong gihisgotan mahimong mawagtang pinaagi sa pagpa 

ngamuyo tungod kay ang kapukawan moabot ingon nga tubag sa pag-ampo. Ania kon unsaon 

sa pag -ampo alang sa kapukawan: 

 

Kong ang akong katawhan nga gihinganlan sa akong ngalan magmapainubsa 

non sa ilang kaugalingon, ug mag-ampo, ug mangita sa akong nawong, ug mota 

likod gikan sa ilang mga dautang dalan; nan ako magapatalinghug gikan sa la 

ngit, ug magapasaylo sa ilang sala, ug magaayo sa ilang yuta. (II Cronicas 7:14) 

 

Daghang mga importante nga mga prinsipyo sa kapukawan ang anaa niini nga bersikulo.Una, 

timan-i nga ang Dios nagapakigsulti ngadto sa iyang katawhan ("Kon ang akong mga kataw 

han"). Siya nagasulti dili ngadto sa mga makasasala, sa kalibutan, o bisan kinsa sa kinatibuk 

-an. Ang Dios nagapakigsulti ngadto sa iyang mga katawhan nga "gihinganlan sa iyang nga 

lan." Kini mao ang buhaton sa mga katawhan sa Dios kon sila mosinati sa kapukawan: 

 

1. "MAGPAUBOS SA ILANG KAUGALINGON": 

 

Ang pagpaubos sa inyong kaugalingon mao ang pagdala sa inyong kaugalingon nga ubos sa 

atubangan sa Dios (pagtuon sa Levitico 26: 40-41). Kini nga pagpaubos naglakip sa pagpau 

bos sa inyong kaugalingon sa atubangan sa Dios (II Cronicas 34: 1-13); sa iyang Pulong (II 

Cronicas 34: 14-28); ug sa iyang mga katawhan (II Cronicas 34: 29-33). 

 

2. "MAG-AMPO": 

 

Kamo mag-ampo sa piho nga mga pag-ampo sa (1) pagpangita sa Dios ug (2) pagtalikod gi 

kan sa inyong dautan nga mga paagi. Kita sa kasagaran "wala makabaton" tungod kay kita 

"wala mangayo" o kita nangayo sa sayop. Kita kinahanglan mangayo sa Dios sa pagpukaw 

kanato ug mag -ampo sa piho nga mga pag-ampo sa pagsugid ug sa paghinulsol sa pag-an 

dam sa atong mga kasingkasing alang sa pagpamuhat sa iyang Espiritu. 

 

3. "MANGITA SA AKONG NAWONG": 

 

Ang hugpong sa mga pulong "nagapangita sa Dios" mao ang gigamit sa mosunod nga mga 

tudling sa Daang Tugon: 
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Exodo 33: 7; Deuteronomio 4:29; Esdras 8:22; II Samuel 12:16; 21: 1; I Cronicas 16:10-11;  

II Cronicas 7:14; 11:16; 15: 4; 20: 4; Salmo 105: 3-4; 24: 6; 27: 8; 40:17; 69: 7; 70: 5;  

Proverbio 28: 5; Isaias 51: 1; Jeremias 29:13; 50: 4; Oseas 3: 5; 5: 6-7,15; 7:10; Daniel 9: 3; 

Sofonias 1: 6; Zacarias 8:21; Malaquias 3: 1. 

 

Ang pagribyu niini nga mga tudling nagpadayag nga ang pagpangita sa Ginoo naglakip sa: 

1. Pagboluntaryo ug kinasingkasing nga pagbalik ngadto sa Dios. 

2. Usa ka sulodnon nga kinaiya sa pasalig sa pag-alagad kaniya. 

3. Usa ka desisyon sa pagbiya gikan sa tanan nga kadautan. 

4. Usa ka desisyon sa pagtuman sa iyang kabubut-on. 

5. Usa ka pasalig ngadto sa kinasingkasing nga pag-ampo. 

       

Ang pagpangita sa Ginoo nag-unang paagi sa paglikay sa dautan (Amos 5: 4, 14). Kini mao 

ang ebidensya sa tinuod nga pagpaubos (Sofonias 2: 3). Kini mao ang sukaranan alang sa pag 

matikod sa presensya sa Dios (Oseas 5:15). Kini nagdala ug kinabuhi (Amos 5: 4-6) ug kini 

kinahanglan nga himoon sa tibook kasingkasing (Jeremias 29: 12-13). 

 

4. "MOTALIKOD GIKAN SA ILANG DAUTANG PAAGI": 

 

Ang pag-ampo ug pagpangita sa Dios dili igo sa ilang mga kaugalingon. Sila kinahanglan  

nga ubanan sa tinuod nga paghinulsol nga mao ang usa ka pagbag-o sa direksyon. Kamo  

kinahanglan gayud nga motalikod gikan sa inyong dautan nga mga paagi ngadto sa Dios.  

Ang paghinulsol mao ang kamatuoran nga gipasiugda sa tanan nga mga kapukawan sa 

Biblia. Kini dayag sa matag Daang Tugon nga kapukawan. Ang Simbahan nagsugod sa 

tawag ngadto sa paghinulsol (Mga Buhat 2). Ang katapusang tawag sa libro sa Pinadayag 

mao ang paghinulsol (Pinadayag 22:16). 

 

Ang paghinulsol maoy usa ka gasa gikan sa Dios nga makapahimo kaninyo sa pag-usab sa 

direksyon sa inyong kinabuhi (Buhat 5: 29-31; 11: 15-18; II Timoteo 2: 22-26). Ang tanang 

mga tawo gisugo sa paghinulsol (Buhat 17:30). Kini mao ang kabubut-on sa Dios nga ang 

tanan maghinulsol (II Pedro 3: 9) ug ang Dios magbuhat nga madagayon sa pag-awhag sa 

mga tawo nga paghinulsol (Roma 2: 4). Kon wala ang paghinulsol kamo malaglag (Lucas 13: 

3.5). Si Jesus nagsugo nga ang paghinulsol ug pagpasaylo sa mga sala igawali sa iyang nga 

lan sa taliwala sa tanang mga nasud (Lucas 24:47). 

 

Ang paghinulsol naglakip sa pagtalikod gikan sa mga sala sa walay pagbuhat (mga butang 

nga kamo wala magbuhat nga unta pagabuhaton); Pagbuhat (sayop nga mga butang nga in 

yong gibuhat); ug sa pagkamapangahason (naghunahuna pinaagi sa dili pagpangita sa tam 

bag gikan sa Dios ug nagapakasala diha sa proseso).  

 

Ang paghinulsol naglakip usab sa pagtalikod gikan sa "patay nga mga buhat" (Hebreohanon 

6: 1- 3). Ang "Patay nga mga buhat" mao ang bisan unsa nga relihiyosong mga buhat nga 

gihimo sa pag-angkon sa merito sa Dios pinaagi sa tawhanong paningkamot. 
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Ang patay nga mga buhat gani naglakip sa pagsimba, ikapulo, ug mga buhat sa pagkamabi 

nation. Ang pagsimba kinahanglan diha sa espiritu ug sa kamatuoran o kini mahimong usa  

ka patay nga buhat. Paghatag nga napugos, emosyonalismo, o tungod kay kamo naulaw nga 

ang mga butanganan sa halad niagi sa atubangan ninyo kini maoy usa ka patay nga buhat. 

Mga buhat sa pagkamabination o ministeryo nga gibuhat gikan sa obligasyon o sa pagdawat 

sa himaya maoy patay nga mga buhat usab. 

 

Bisan unsa nga buhat nga walay kapasidad nga mahimong buhi pinaagi sa Espiritu sa Dios 

mao ang usa ka patay nga buhat. Alang sa panig-ingnan, sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo sa 

tanang mga panahon ug mga dapit ngadto sa tanang mga tawo sa walay pagtagad sa mga 

pag-aghat sa Espiritu sa Dios mahimong nagataktak sa mga perlas ngadto sa mga baboy 

(Mateo 7: 6) ug sa pagbadlong sa usa ka mayubiton sa kawang lamang (Proverbio 9: 7-8). 

Ang bisan unsang buhat nga gihimo diha sa kusog sa unod ug dili sa gahum sa Balaang 

Espiritu Santo maoy usa ka patay nga buhat. 

 

Kamo kinahanglan nga kanunay mosusi sa inyong espirituhanon nga kahimtang, inyong mga 

motibo, ug mga pamaagi sa ministeryo ug maghinulsol sa mga buhat sa paglakaw, pagpahat, 

pagdahum, ug sa patay nga mga buhat. 

 

KATINGBANAN: 

 

Ania ang inyong kinahanglan nga buhaton sa pag-andam alang sa kapukawan: 

-Magpaubos sa inyong kaugalingon 

-Mag-ampo 

-Mangita sa nawong sa Dios 

-Motalikod gikan sa inyong dautan nga mga paagi 

Ania ang buhaton sa Dios ingon nga tubag: 

- "MAMATI gikan sa Langit":   Pagtubag 

- "MOPASAYLO sa ilang sala":   Pagpasig-uli 

- "MOAYO sa ilang yuta":    Pag-uli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192 



KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Ilista ang pito ka mga prinsipyo sa kapukawan nga gihulagway sa rekord sa Daang  

Tugon. 

 

 _______________________________  _______________________________ 

 

 _______________________________  ________________________________ 

 

 _______________________________ ________________________________ 

 

 _______________________________ 

 

3. Unsa nga pakisayran sa Biblia ang nagpatin-aw sa plano sa Dios alang sa kapukawan? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. Ilista ang upat ka mga butang nga kinahanglan buhaton sa mga magtotoo aron sila  

makasinati sa kapukawan. 

 

 ________________________________  ________________________________ 

 

 ________________________________  ________________________________ 

 

5. Itingob ang tulo ka mga butang nga buhaton sa Dios ingon nga tubag. 

 

 _________________________________ ________________________________ 

 

 ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 sulod sa mga mensahe sa kapukawan sa Bag-ong Tugon. Hunahunaa ang 

mga pulong ni... 

 

 Juan Bautista:   Mateo 3:11 

 Jesus:     Marcos 1: 14-15; Lucas 13: 1-5 

 Pedro:    Mga Buhat 2: 22-24 

 

2. Makakita ka ba sa ubang Bibliyanhong mga prinsipyo sa kapukawan nga natala sa 

Daang Tugon? Kon mao, idugang kini sa gihatag na niini nga leksyon. 

 

3. Sa diha nga ang Dios nagsugod sa paglihok diha sa kapukawan, si Satanas milunsad 

ug pag-ataki aron mapahunong ang pag-agos sa Espiritu sa Dios. Pagbantay batok sa 

mosunod nga mga kapeligrohan sa dihang kamo nakasinati sa kapukawan: 

 

 -Paghatag sa tawhanong instrumento sa himaya nga iya sa Dios. Ang mga lider mahi 

  mong tahoron ug pasidunggan, apan dili ibayaw. Ang kapukawan mao ang pagpatu  

  tok sa mga tawo ngadto sa Dios. Ang pagtutok sa tawo modala ngadto sa dili maayo 

  nga pagtandi tali sa mga instrumento nga gigamit sa Dios ug nagdasig sa pagkabahin 

  bahin. 

 

 -Pagsulay sa pagdoble pinaagi sa tawhanong mga paningkamot kung unsa ang mahi 

  mo lamang sa Dios. Ang mga tawo misulay sa pagdoble kung unsa ang ginabuhat sa 

  Dios sa laing dapit, nga naglaum nga makahimo sa susama nga mga resulta. 

 

 -Magtumbok sa talagsaon o sa kahinam. Kini nagdala sa tumbok halayo sa Dios. 

  Ang paghatag ug gibug-aton dili angay sa mga panon sa katawhan, mga luha, mga 

  pagsugid, mga pagkakabig, kalipay, kadasig, o ang bisan unsang lain nga pagpada 

  yag sa reaksyon sa tawo, apan sa Dios mismo. 

 

 -Pagpasagad sa pagwali ug pagtudlo sa Pulong. Ayaw tugoti nga ang Pulong pulihan 

  sa mga testimonyo sa napukaw nga mga nanagpanibog o mga bag-ong nakabig.   

  Ayaw gani tugoti ang mga tigom sa pag-ampo o mga panahon sa kasadya, mahinung 

  danon ingon kanila, nga magpunsisok sa Pulong sa Dios. 

 

 -Pagpasagad sa pribadong debosyon tungod sa kapit-os sa kalihokan sa kapukawan. 

  Samtang gisakmit sa kahinam sa pagtan-aw sa buhat sa Dios sa mga kinabuhi sa   

  inyong palibot, pag-amping basin unya kamo nagpasagad na sa inyong kaugalingong 

  panahon nga mag-inusara uban sa Ginoo. 

 

 -Ang pagbayaw sa mga bag-ong nakabig. Usahay ang mga bag-ong mga kinabig nga 

  gidala pinaagi sa kapukawan gidayeg ug dali nga gituboy sa buhat sa pagpangalagad. 

 

 -Garbo ug pagpangabugho. 
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 -Pagpasulabi o sayop nga kamatuoran. Pagpasobra sa estadistika (ie, mga kinabig, 

  mga pagpang-ayo). Ang ubang mga kamatuoran gikinahanglan nga hatagan ug   

  gibug-aton, (nga mao, ang paghinulsol), apan kinahanglan nga dili mapasobrahan sa 

  paglain sa uban. Ayaw pasagdi ang tibook nga tambag sa Dios, kay kini usa ka   

  mensahe sa kapukawan. 

 

 -Eskandaloso nga mga pagkumpisal. Samtang nagsugod kita sa paghinulsol ug naghi 

  mo sa pagpahiuli sa uban, ang pagsugid nalangkit. Apan ang makauulaw nga pagsu 

  gid mahimo nga labaw nga makadaut kay sa maayo ug kini tinago nga paagi sa pag 

  libak. Kadtong nakasala sa pribado kinahanglan nga maghimo ug pribadong pagkum 

  pisal. Sa diha nga kini moabot sa mga pangpubliko nga mga pagsugid pangutana 

  niini nga pangutana: "Ang akong pagsugid ba makapugong o makapalambo sa bulu 

  haton sa Dios?” 
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KAPITULO 14 
 

ANG TIGPALIHOK 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pag-ila sa panig-ingnan sa Daang Tugon sa tawo nga gigamit sa Dios sa pagpalihok sa 

uban. 

 Pagtingob sa mga kalidad nga gikinahanglan alang sa usa ka "tigpalihok." 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Apan ang akong mga igsoon nga mikuyog kanako, nagpatunaw sa mga kasing 

 kasing sa katawhan ; apan ako, misunod nga hingpit kang Jehova nga akong 

 Dios. (Josue 14: 8) 

 

PASIUNA 

 

Kini nga leksyon nagsugod sa serye nga upat ka mga kapitulo nga nagpunting kung giunsa ni 

Josue ug sa nasud sa Israel pagpalihok aron makasulod ug makaangkon sa yuta nga gisaad sa 

Dios kanila. Ang libro ni Josue adunay daghan nga mga prinsipyo nga mahimo nga magamit 

samtang kamo gipalihok sa pag-angkon sa inyong barangay, ciudad, ug nasud alang sa Dios. 

 

Kini nga leksyon nagtutok sa matang sa tawo nga gigamit sa Dios sa pagpalihok sa uban. 

Ang Kapitulo 15 nagpadayag sa pagpangandam nga gikinahanglanon sa dili pa palihukon ang 

grupo sa mga tawo. Ang Kapitulo 16 naundan sa "Mga Prinsipyo Sa Pagsulod." Ang Kapitu 

lo 17 adunay mga instruksyon kon unsaon pag-atubang sa kapildihan. Ang Kapitulo 18, nag 

ulohan ug "Sugilanon Sa Tulo Ka Mga Ciudad," naghatag sa Bibliyanhong mga prinsipyo sa 

pagbuntog sa espirituhanong mga higante. 

 

ANG YUTA SA CANAAN 

 

Ang Canaan mao ang yuta nga gisaad sa Dios nga ihatag sa Israel (Josue 1: 2). Ang Dios nag 

saad nga siya dili mopakyas kanila samtang sila naglihok ug nagpadayon sa pag-angkon sa 

yuta (Josue 1: 5). Siya usab misaad nga mouban kanila bisan diin sila moadto (1: 9). Kini 

mga maayo nga mga kamatuoran nga pagaangkonon. 

 

Apan kini nga mga saad wala magpasabot nga sila gawasnon nga molingkod ug walay buha 

ton. Adunay lakang sa pagtoo nga buhaton ... ug ang unang lakang padulong ngadto sa Suba 

sa Jordan. Ang Dios miingon sa katawhan nga "Tindog ug molatas sa " Jordan. Kanang 

unang lakang kinahanglan nga sugdan sa mga tawo, dili sa Dios. Ang Israel nasayud nga sila 

moatubang sa mga higante ug mga gubat sa yuta sa Canaan, apan ang Dios nagsaad nga maga 

uban kanila. 
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Ang Dios usab misaad nga makig-uban niadtong nagpakaylap sa Ebanghelyo ngadto sa mga 

nasud sa kalibutan (Mateo 28: 19-20). Siya nagsaad nga siya dili mopakyas kaninyo. Apan 

kini wala magpasabot nga kamo maglingkod ug walay buhaton. Adunay lakang sa pagtoo nga 

pagabuhaton. 

 

Kamo kinahanglan mapalihok sa pag-angkon sa inyong barangay, ciudad, ug nasud alang sa 

Dios. Kung kamo pangulo, nan kamo mopalihok sa uban. Kini nagpasabot nga kamo mosang 

kap sa inyong gipangulohan nga "motabok uban kaninyo "ug manag-iya sa yuta, bisan pa ang 

inyong unang lakang, sama sa Israel, daw naggiya patabok sa " Suba sa Jordan." 

 

ANG TIGPALIHOK 

 

Ang Dios miingon kang Josue nga motindog ug motabok sa Jordan ug moangkon sa gisaad 

nga yuta. Siya usab misulti kaniya sa pagpalihok ug sa pagdala uban kaniya sa tibook nasud 

sa Israel (Josue 1: 2). 

 

Unsa nga matang sa tawo ang napili aron mopalihok sa katawhan sa Dios ug moangkon sa 

mga barangay, ciudad, ug mga nasud alang sa Dios? Buksi ang inyong Biblia sa libro ni 

Josue ug atong usisaon ang mga hiyas ni Josue, usa ka tawo kinsa nagpalihok sa minilyon 

nga mga tawo sa paghimo sa buluhaton sa Dios. (Siguroha nga mabasa ang matag pakisayran 

sa inyong Biblia). 

 

Una, siyempre, si Josue usa ka magtotoo. Ang iyang ngalan nagpasabot nga "ang Dios mao 

ang kaluwasan." Siya usab usa ka tawo kinsa ... 

 

NAKADUNGOG GIKAN SA DIOS 

 

Sa dihang ang Dios misulti, si Josue nakaila sa iyang tingog. (Josue 1: 1) 

 

NAKALIMOT SA NANGAGI: 

 

Si Josue maoy tawo nga nakalimot sa nangagi. Sa dihang miingon ang Dios, "Si Moises nga 

akong alagad patay na," Siya nagasulti kang Josue nga kalimtan ang nangagi ug magpadayon 

alang sa Ginoo. 

 

Si Josue nahigugma kang Moises. Siya nag-alagad uban kaniya sa gubat, mipanaw sa kami 

ngawan uban kaniya, ug gipadala aron mang-espiya sa yuta sa Canaan alang kaniya. Si Josue 

nakakita sa dagkong mga milagro sa kamot ni Moises ug kauban niya sa Bukid sa Sinai sam 

tang gipadayag sa Dios ang iyang himaya ug gihatag ang balaod sa Israel. 

 

Si Josue gimingaw gayud ni Moises! Apan karon nga patay na si Moises, si Josue kinahang 

lan nga magpadayon alang sa Dios. Dili igsapayan kung unsa ka dako nga kapildihan ang 

inyong giantus sa nangagi, kamo kinahanglan nga makadungog sa gisullti sa Dios karon, 

"Kana nga butang patay na." Kalimti ang nangagi ug magpadayon sa bag-ong mga butang  

sa Dios! 

 

Si Pablo miingon nga iyang "gikalimtan ang mga butang sa nangagi" (Filipos 3:13). Si Pablo 

adunay daghang mga butang nga dili maayo nga hikalimtan. Siya naglutos sa Iglesia ug  
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gibantayan si Esteban nga gibato hangtud sa kamatayon. Apan didtoy maayo usab nga mga 

butang sa iynag nangagi. Siya nakakita sa dagkong mga milagro nga gihimo alang sa Ginoo 

ug nagbiyahe sa mga nasud nga nagawali sa Ebanghelyo. Apan siya nasyud nga aron "maka 

padayon" sa bag-ong mga butang sa Dios, siya dili magpuyo sa kapildihan o kadaugan sa ka- 

gahapon. 

 

NASAYUD SA IYANG MGA KABTANGAN: 

 

Ang Dios naghulagway sa kabtangan sa Israel sa Josue 1: 3-4. Si Josue nasayud gayud kon 

unsa ang iyang mga kabtangan diha sa Ginoo. 

 

Ang Biblia naghubit sa daghang butang nga mabatonan sa magtotoo. Ang kaluwasan, ang 

mga gasa ug bunga sa Balaan nga Espiritu, ang tanan nga mga saad sa Dios ... kining tanan 

maoy inyong mga kabtangan. Kon kamo moangkon kanila ug mopalihok sa uban aron 

moangkon kanila, nan kamo kinahanglan una nga mahibalo kung unsa sila. 

 

LIG-ON UG MAISUGON: 

 

Si Josue lig-on ug maisugon. Siya nagpamatuod niini sa gubat sa daghang mga higayon. 

Apan siya usab nasayud nga ang Dios mao ang tinubdan sa iyang kusog (Josue 1: 5-6). 

Matikdi niining mga bersikuloha nga gihatag sa Dios ang gahum, presensya, tagana, ug 

proteksyon. Kamo kinahanglan adunay husto nga kinaiya ("lig-on ug maisugon ") ug tuk- 

mang aksyon (" tindog, tabok, ug angkona "). 

 

NASAYUD SA YAWI SA KALAMPUSAN: 

 

Si Josue adunay usa lamang ka yawi sa kalampusan: Ang Pulong sa Dios. Ang Pulong mao 

ang usa ka dakong kondisyon sa kalampusan. Kini ang balaang tigdasig ug tigpalihok. Si 

Josue magtutuman sa Pulong, dili lamang tigpaminaw. Siya gihatagan ug mga mando sa pag 

kontrolar sa iyang panggawi pinasukad sa Pulong ug siya kinahanglan mamalandong niini sa 

kanunay. 

 

Karon kung adunay bisan kinsa nga adunay rason nga walay igo nga panahon sa pagpamalan 

dong sa Pulong, kini si Josue. Siya nangulo sa pundok sa liboan ka mga tawo ngadto sa usa 

ka langyaw nga yuta! (Kini naghimo sa atong mga pasumangil nga dili mogahin ug panahon 

sa Pulong nga dili angay, dili ba?) 

 

Kon kamo gusto nga malampuson nga tigpalihok sa mga tawo, kamo mogahin ug panahon sa 

Pulong sa Dios ug mokontrolar sa inyong kinabuhi ug ministeryo basi sa Pulong. 

 

ANAA ANG ESPIRITU SA DIOS SA IBABAW KANIYA: 

 

Si Josue usa ka tawo diin ang Espiritu sa Dios mipahulay: 

 

 Ug si Jehova miingon kang Moises: Dad-a si Josue, ang anak nga lalaki ni Nun, 

 usa ka tawo nga kaniya anaa ang espiritu .. (Numeros 27:18) 
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ADUNAY PAGSALIG SA DIOS: 

 

Si Josue usa ka tawo nga adunay pagsalig sa Dios. Siya wala moingon "kami mosulay nga 

motabok." Siya miingon, "Kamo motabok" (Josue 1:11). 

 

TAWO SA PAGTOO: 

 

Basaha ang Numeros 13-14. Si Josue ug Caleb mao lamang ang duha ka tawo nga nagtoo nga 

ang Israel makahimo sa pagbuntog sa Canaan. Si Josue usa ka tawo sa pagtooo nga nagdasig 

sa uban sa pagtoo. Siya nasayud nga ang kahadlok makaparalisa samtang ang pagtoo makapa 

lihok. 

 

ADUNAY KASINGKASING SA USA KA SULUGOON: 

 

Bisan tuod si Josue usa ka bantugang lider, siya adunay kasingkasing sa usa ka sulugoon. 

Siya nakakat-on una sa pagserbisyo isip usa ka batan-ong lalaki sa tabernaculo (Exodo 

33:11). Siya usab gitawag nga "ministro" o "sulugoon" ni Moises (Josue 1: 1). 

 

PUNO SA KAALAM: 

 

Si Josue usa ka tawo nga puno sa kaalam sa Dios: 

 

 Ug si Josue, ang anak ni Nun, napuno sa espiritu sa kaalam ... 

 (Deuteronomio 34: 9) 

 

SAYON TUDLOAN: 

 

Si Josue usa ka tawo nga sayon tudloan. Sa Numeros kapitulo 11, nakita ni Josue ang ubang 

mga tawo nga nanagna diha sa ngalan sa Ginoo. Nasayud nga si Moises usa ka propeta sa 

Dios, si Josue nangutana kung iya bang pahunongon ang uban gikan sa pagpanagna. Si 

Moises mitubag: 

 

 Nangabugho ba ikaw kanako? Hinaut unta nga ang tibook katawhan ni Jehova 

 mga manalagna nga igabutang ni Jehova ang iyang espiritu sa ibabaw nila. 

 (Numeros 11:29) 

 

Si Josue wala mapangdol niini nga panudlo, apan nakakat-on siya gikan niini. 

 

TIGDASIG SA MGA TAWO: 

 

Kon kamo modasig sa uban, kamo kinahagnlan una nga madasig sa inyong kaugalingon. Kini 

mao ang gibuhat sa Dios kangJosue sa Josue 1: 1-9. Unya si Josue nakadasig sa mga pangulo 

(Josue 1: 10-15) ug sa katawhan (Josue 1: 16-18). 

 

HINGPIT NGA MISUNOD SA GINOO: 

 

Si Josue usa ka tawo kinsa hingpit nga misunod sa Ginoo: 
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 Apan ang akong mga igsoon nga mikuyog kanako, nagpatunaw sa mga kasing 

 kasing sa katawhan ; apan ako, misunod nga hingpit kang Jehova nga akong 

 Dios. (Josue 14: 8) 

 

NASAYUD UNSAON SA PAGBARUG NGA MAG-INUSRA: 

 

Ang mga tawo nga naglakaw pinaagi sa pagtoo kanunay gisupak niadtong naglakaw pinaagi 

sa panan-aw. Kini mao ang nahitabo sa diha nga ang Israel unang miabot sa utlanan sa ilang 

gisaad nga yuta. Si Josue nasayud kung unsaon pagbarug nga mag-inusara sa unsay husto, 

bisan kung ang uban wala mouyon kaniya. Basaha kini nga sugilanon sa Numeros 13-14. 

 

NAKASINATI SA PAKIGGUBAT: 

 

Si Josue usa ka tawo nga nakasinati sa pakiggubat. Sa unang higayon nga siya gihisgutan 

diha sa Kasulatan siya nakig-away sa gubat uban sa mga Amalek. (Tan-awa ang Exodo 17: 

9-14). Siya nagkinahanglan niini nga kasinatian aron mabuntog ang mga kaaway sa Canaan. 

 

Sa diha nga kamo mopalihok sa uban ug modala kanila ngadto sa mga saad sa Dios, adunay 

mga higante nga atubangon ug mga kaaway nga awayon. Karong adlawa, ang Dios mogamit 

kanato ingon nga mga tigpalihok niadtong mga nasinati sa espirituhanong pakiggubat. 

 

PERSONAL NGA KASINAAN SA DIOS: 

 

Sayo kaayo sa iyang kinabuhi, si Josue adunay unang kasinatian sa Dios: 

 

 Ug niadtong panahona nagsugo ako kang Josue, nga nagaingon: Ang imong mga 

 mata nakakita sa tanan nga gibuhat ni Jehova nga imong Dios niadtong duruha 

 ka mga hari ... mao kana ang pagabuhaton ni Jehova sa tanan nga mga gingha 

 rian nga imong pagaagian. 

 

 Dili kamo mahadlok kanila; kay si Jehova nga imong Dios, siya mao ang magapa 

 kig-away alang kaninyo. (Deuteronomio 3: 21-22) 

 

Kamo dili makaatubang sa kaaway ug makapalihok sa uban basi sa espirituhanong kasina 

tian laing tawo. Si Josue kinahanglan masayud nga ang Dios uban kaniya sama nga siya 

kauban kang Moises. 

 

GIDIHOGAN SA DIOS: 

 

Ang Deuteronomio 34: 9 nagrekord nga gipandong ni Moises ang iyang mga kamot ngadto 

kang Josue ug gidihogan siya sa paggiya sa nasud sa Israel. Ang Numeros 27:18 ug 22 

nagpakita nga si Moises ang nagdihog ug nagsugo kang Josue alang sa serbisyo sa Ginoo. 

 

Ang tawo nga nagpalihok sa uban kinahanglan una nga dinihogan ug sugoon sa Dios. Kini 

nga dihog nagsangkap kaninyo alang sa buluhaton sa ministeryo: 
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 Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, tungod kay iya akong gidihog aron sa pag 

 mantala sa maayong balita ngadto sa mga kabus, iya akong gisugo aron sa pag- 

 ayo sa mga masulub-on nga kasingkasing, sa pagwali sa kagawasan sa mga 

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

 sa mga gipiutan. (Lucas 4:18) 

 

NAKASINATI SA HIMAYA SA DIOS: 

 

Kamo nakakat-on sa miaging mga kapitulo sa kamahinungdanon sa himaya sa Dios. Si Josue 

usa ka tawo kinsa nakasinati sa himaya sa Dios: 

 

 Ug mitindog si Moises, ug ang iyang ministro nga si Josue ... ug si Moises 

 mitungas ngadto sa bukid sa Dios. 

 

 Ug ang himaya ni Jehova napahamutang sa ibabaw sa bukid sa Sinai ... Ug ang 

 panagway sa himaya ni Jehova sama sa kalayo nga nagaut-ut...   

 (Exodo 24:13 ug 17) 

 

ANG EPEKTO SA TIGPALIHOK 

 

Ang kinabuhi ni Josue adunay epekto sa mga tawo nga anaa sa iyang palibot nga bisan pa 

human sa iyang kamatayon, ang mga lider ug ang mga tawo nga iyang gibansay nagpadayon 

sa pag-alagad sa Dios: 

 

 Ug ang katawhan nag-alagad kang Jehova sa tanang mga adlaw ni Josue, ug sa 

 tanan nga mga adlaw sa mga anciano nga nangabuhi ug dugay sa sunod ni 

 Josue, nga nanagpakakita sa tanang dagkong mga buhat ni Jehova, nga iyang 

 gihimo alang sa Israel. (Mga Maghuhukom 2: 7) 

 

Buot ba kamo nga ang inyong kinabuhi makahimo nianang matanga sa epekto? Kini ang 

matang sa tawo nga gigamit sa Dios ingon nga tigpalihok. Giunsa sa inyong kinabuhi pagsu 

kod? Si Josue usa ka tawo kinsa ... 

 

 -Nakadungog gikan sa Dios 

 

 -Nakalimot sa nangagi 

 

 -Nasayud sa iyang mga kabtangan 

 

 -Lig-on ug maisugon 

 

 -Nasayud sa yawi sa kalampusan 

 

 -Anaa ang Espiritu sa Dios sa ibabaw kaniya 

 

 -Adunay pagsalig sa Dios 

 

 -Tawo sa pagtoo 
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 -Adunay kasingkasing sa usa ka sulugoon 

 

 -Puno sa kaalam 

 

 -Sayon tudloan 

 

 -Tigdasig sa mga tawo 

 

 -Hingpit nga misunod sa Ginoo 

 

 -Nasayud unsaon sa pagbarug nga mag-inusara 

 

 -Nakasinati sa pakiggubat 

 

 -Adunay personal nga kasinatian uban sa Dios 

 

 -Gidihogan sa Dios 

 

 -Nakasinati sa himaya sa Dios 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Ilha ang usa ka panig-ingnan sa Daang Tugon sa usa ka tawo nga gigamit sa Dios sa 

pagpalihok sa uban. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Ilista ang mga kalidad nga gikinahanglan alang sa usa ka "tigpalihok." 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

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

1. Basaha ang libro ni Josue sa nangagi nga kasayuran alang niini ug sa mosunod nga 

upat pa ka mga leksyon. 

 

2. Kamo makakaplag ug usa ka importante nga tawo sa libro ni Josue nga ginganlan ug 

Caleb. Siya sa pagkatinuod usa ka gipalihok nga tawo. Siya nadasig sa pag-angkon ug 

bukid alang sa Dios! 

 

Si Caleb una miadto sa Canaan ubos sa pagpangulo ni Moises apan walay mga instruksyon 

niadtong panahona sa pag-angkon sa bukid. Sa diha nga si Caleb mibalik ngadto sa Canaan 

ubos sa pagpangulo ni Josue, siya nasayud nga siya kinahanglan magdepende sa Dios. Siya 

mibalhin sa lain nga teritoryo diin didto siya usa ka higayon lamang sa 45 ka tuig nga mila 

bay. 

 

Apan si Caleb giandam ang iyang kaugalingon sa mga tuig sa kamingawan. Siya andam na sa 

panghunahuna ug sa pisikal. Siya misulti kang Josue nga siya sama ka haum sa edad nga 85 

ingon sa 40 anyos. 

 

Si Caleb andam sa emosyonal. Ang pangandoy sa iyang kasingkasing mao ang sa usa ka 35 

anyos nga lalaki. Siya gusto niana nga bukid! Sulod sa 45 ka tuig, gidala ni Caleb ang iyang 

damgo, pinaagi sa sakit, kasubo ug pito ka tuig nga pakig-away sa gisaad nga yuta. Siya wala 

kawad-i sa iyang tinguha aron maangkon ang iyang mga kabtangan. 

 

Si Caleb andam sa espirituwal. Ang Kasulatan nagpadayag nga siya sa "hingpit" misunod sa 

Ginoo. Ang labing maayo nga pagpangandam alang sa pag-angkon sa "bukid" mao ang pagka 

masinugtanon sa Dios sa matag dapit sa kinabuhi. 

 

Kumusta ang inyong espirituhnaong "bukid"? Unsa nga teritoryo ang gusto ninyong maang 

kon alang sa Dios? Unsa nga pangandoy ang inyong gihuptan sa inyong kasingkasing? 

 

Mahimo kaha nga ang Dios maghulat kaninyo nga maandam ang inyong kaugalingon sa 

panghunahuna, pisikal, emosyonal, ug espirituwal. Paghunahuna ug mga paagi nga mahimo 

ninyo kini. 
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KAPITULO 15 
 

ANG GIPALIHOK 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pagpasabot sa upat ka natural nga mga ehemplo sa espirituhanong kamatuoran nga 

gikinahanglan alang sa pagpalihok. 

 Pagista sa tulo ka rason kon nganong ang mga magtotoo dili mouswag gikan sa 

"gatas" ngadto sa "kalan-on" sa Pulong sa Dios. 

 Pagpatin-aw kon sa unsang paagi nga ang magtotoo mobalhin gikan sa "gatas" ngadto 

sa "kalan-on" sa Pulong sa Dios. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Busa sa nasayloan nato ang pulong sa nahaunang pagtulon-an ni Kristo, 

 magpadayon kita ngadto sa kahingpitan ... (Mga Hebreohanon 6: 1) 

 

PASIUNA 

 

Sa miaging kapitulo kamo nakakat-on sa mga kwalipikasyon alang sa tawo nga mamahimong 

tigpalihok sa mga tawo sa Dios. Dili tanan gitawag aron mahimo nga mga lider, apan ang 

matag usa kanato mahimong "Josue" sa espiritu ug magpasundayag sa susama nga mga 

kinaiya. 

 

Ang matag lider kinahanglan adunay mga sumusunod. Ang katawhan sa Dios kinahanglan 

mapalihok aron mosunod sa mga pangulo sa Dios o adunay pagkalibog ug kasamok. Niini 

nga leksyon, kamo makakat-on kon unsaon sa pagpalihok sa espirituwal sa katawhan alang sa 

Dios. Sa Kapitulo 19 niini nga kurso, kamo makakat-on sa praktikal nga bahin sa pagpalihok 

samtang kamo magtuon sa "Gibasi Sa Gasa Nga Pagpalihok." 

 

NAPALIHOK NGA KATAWHAN 

 

Upat ka espesyal nga mga panghitabo ang nahitabo aron mapalihok ang Israel sa pagbuntog 

sa Canaan. Kining upat ka mga butang, natural nga mga ehemplo sa espirituhanong mga ka 

matuoran, mopalihok kaninyo sa personal ug makapahimo kaninyo sa pagpalihok sa uban sa 

kinatibuk-an. Kamo mosinati niini nga tinagsa sa dili pa ninyo angkonon ang teritoryo sa  

kaaway sa inyong kinabuhi. Ang panagtigom sa simbahan kinahanglan nga makasinati niini 

sa kinatibuk-an sa dili pa sila mapalihok aron pagkuha sa mga teritoryo nga giokupar sa 

kaaway sa ilang baryo, ciudad, o nasud. Sa dili pa magapadayon niini nga leksyon, basaha 

ang Josue kapitulo 5. 
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ANG DUGO: 

 

 Ug ang mga anak sa Israel nanagpuyo sa Gilgal, ug sa hapon diha sa ikanapulo 

 ug upat ka adlaw sa bulan, nagsaulog sila sa pasko didto sa kapatagan sa Jerico. 

 (Josue 5:10) 

 

Ang Israel nagaulog sa Pasko aron hinumdoman ang ilang kaluwasan gikan sa sala. Ang 

Pasko naghisgot sa "gipadapat nga dugo." Aron mapalihok alang sa Dios, kinahanglan una 

nga ipadapat ang dugo sa inyong kinabuhi. Sa espirituhanong pagkasulti, aron makasinati sa 

Pasko kamo kinahanglang matawo pag-usab pinaagi sa kamatayon ni Jesus sa krus sa Kalbar 

yo. Ang iyang dugo kinahanglan nga ipadapat sa inyong kinabuhi aron sa pagtubos kaninyo 

gikan sa kamatayon sa sala. 

 

ANG KUTSILYO: 

 

Ribyuha ang Josue 5: 2-9 nga naghisgot sa laing panghitabo sa pagpalihok sa katawhan sa 

Dios. Kini mao ang ilhanan sa "pagtuli." Ang tanang lalaki sa Israel kinahanglan tulion ingon 

nga timaan sa pakigsaad tali kanila ug sa Dios. Kini gisugdan sa panahon ni Abraham apan 

wala gihimo sa panahon sa paglatagaw sa kamingawan. Tungod niini ang bag-ong henera 

syon sa mga Israelita wala matuli ug wala magdala sa timaan sa pakigsaad diha kanila. Ang 

Israel nagapangandam sa pagpakiggubat batok sa nasud sa Canaan, apan niining panahona, 

ang Dios nagmando kanila nga magpatuli. Pinaagi sa pagtuli sa ilang unod, sila nagpaluya sa 

ilang kaugalingon sa atubangan sa kaaway. 

 

Ang katawhan nga gipalihok alang sa Dios kinahanglan magbaton sa mga marka sa kabag- 

ohan sa ilang mga kinabuhi. Ingon nga mga magtotoo, kita wala na tulia sa unod, kondili kita 

pagatulion sa kasingkasing. 

 

 Nga kaniya mga gicircuncicionan usab kamo sa circuncicion nga wala pagbuha 

 ta sa mga kamot. pinaagi sa pag-ayad sa lawas sa unod diha sa circuncicion ni 

 Kristo. (Colosas 2:11) 

 

Ang atong pagkatinuli espirituhanon ug anaa sa kasingkasing inay sa unod. Apan kung kamo 

gituli na sa kasingkasing adunay panggawas nga mga timailhan sama sa pagtuli sa Israel sa 

ilang pagkatawo sa unod. Kamo molihok, mosulti, ug mokinabuhi nga lahi. Ang inyong kina 

buhi magdala sa mga marka sa pagkabag-o nga maoy mga ilhanan sa inyong pakigsaad uban 

sa Dios: 

 

 Kay siya dili Judio, kong siya Judio sa gawas lamang; bisan ang circuncicion sa 

 sa unod lamang: 

 

 Apan siya Judio nga anaa sa sulod; ug ang circuncicion mao ang sa kasingka 

 sing, diha sa espiritu, ug dili diha sa letra: Kang kansang pagdayeg dili gikan 

 sa mga tawo kondili sa Dios. (Roma 2: 28-29) 

 

Kon kamo gipalihok alang sa Dios, ang inyong kinabuhi kinahanglan nga magdala sa mga 

marka sa kabag-ohan. Ayaw kahadlok sa "kutsilyo" sa Pulong sa Dios samtang kini nagti 

maan sa inyong kinabuhi. Ang kaulawan sa Ehipto (sala) mapahilayo. Kamo kinahanglan  

nga mohukas sa kahugawan sa unod. 
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Samtang kamo nagkampo sa landong sa inyong kaaway, kinahanglan inyong maamgohan nga 

kamo dili magapakiggubat sa unod. Kamo mohikaw sa inyong unod ug mosalig lamang sa 

gahum sa makagagahum nga Dios. Ang yuta matuhop ug mapanag-iya lamang sa kahuyang 

sa unod ug sa gahum sa espiritu. 

 

Kini nga pagtuli sa kasingkasing duha ka bahin. Ang Dios adunay bahin niini: 

 

 Ug pagacircuncidahan ni Jehova nga imong Dios ang imong kasingkasing ... 

 (Deuteronomio 30: 6) 

 

Ang Dios nagbag-o kaninyo, apan kamo adunay responsibilidad usab sa pagtuli: 

 

 Magpacircuncidar kamo sa inyong kaugalingon kang Jehova, ug kuhaa ang mga 

 habolhabol sa inyong kasingkasing ... (Jeremias 4: 4) 

 

Kamo mohinlo sa inyong kaugalingon sa kahugaw sa unod. Importante nga hinumdoman nga 

kamo dili makahimo sa inyong bahin hangtud nga iyang buhaton ang iyang bahin. Kana usa 

lamang ka pagsulay sa pag-uswag sa kaugalingon. 

 

Sa dili pa kamo mapalihok alang sa pag-alagad, kamo adunay marka sa Dios diha kaninyo. 

Basaha ang Exodo 4: 24-26. Sa pagbalik ni Moises aron pagluwas sa Israel gikan sa Ehipto, 

siya gipahunong sa usa ka anghel. Siya dili pa andam sa pagluwas sa katawhan sa Dios tu- 

ngod kay wala siya nagdala sa mga timaan sa pakigsaad sa iyang kaugalingon nga kinabuhi. 

Human sa iyang pagtuli, si Moises gipalihok aron sa pagbuhat sa gamhanan nga buhat alang 

sa Dios. Sa pag-alagad sa uban ang inyong kinabuhi kinahanglan una nga magdala sa mga 

marka sa kabag-ohan. 

 

ANG BUNGA: 

 

Basaha ang Josue 5: 9-12. Ang mana nga gikaon sa Israel didto sa kamingawan mihunong ug 

ang katawhan nagsugod sa pagkaon sa bunga sa Canaan. Ang manna gipadala gikan sa Dios 

ug mahinungdanon sa panahon niini. Kini nagtagana sa pangunang mga panginahanglanon ug 

nahiangay sa panaw sa kamingawan. Apan karon panahon na sa pagbalhin ngadto sa bunga 

sa yuta. Kini nga "bunga" naghisgot sa espirituhanong pagkahamtong: 

 

 Busa sa nasayloan nato ang pulong sa nahaunang pagtulon-an ni Kristo, 

 magpadayon kita ngadto sa kahingpitan ... (Mga Hebreohanon 6: 1) 

 

Aron mapalihok ingon nga usa ka pwersa alang sa Dios, ang mga tawo mopadayon gikan sa 

mga sukaranan sa Kristohanong paglakaw ngadto sa espirituhanong pagkahamtong. Sila mo 

padayon gikan sa "gatas" ngadto sa "kalan-on" sa Pulong sa Dios. Sama sa manna, ang"gatas" 

sa Pulong importante: 

 

 Ingon sa bag-ong nahimugso nga mga bata, tinguhaa ang walay simbug nga 

 gatas sa Pulong, aron nga motubo ka sa ingon. (I Pedro 2: 2) 

 

Apan ang bag-ong nahimugso nga mga bata dili mapalihok ug dihadiha ipadala sa pang 

gubatan. Sila magpadayon ngadto sa "kalan-on."  
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Adunay tulo ka mga rason nganong ang mga magtotoo dili mobalhin gikan sa "gatas" ngadto 

sa "kalan-on" sa Pulong sa Dios. 

 

Una, sila walay kahanas sa Pulong sa Dios: 

 

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

 pagkamatarung, kay siya usa ka bata. (Mga Hebreohanon 5:13) 

 

Ikaduha, sila wala magpadapat sa gitudlo kanila. 

 

 Apan ang kalan-on nga magahi alang sa mga tawong hamtong, niadto gayud nga 

 tungod sa pagbansay naanad ang ilang mga salabutan sa paggahin sa maayo ug  

 sa dautan. (Mga Hebreohanon 5:14) 

 

Ang Dios dili mohatag kaninyo sa bag-ong pagsabot sa iyang Pulong hangtud nga inyong 

ipadapat ang inyong nakakat-onan. 

 

Ikatulo, sila mga kalibutanon. Si Pablo miingon sa Simbahan sa Corinto: 

 

 Ug ako mga igsoon, dili makasulti kaninyo ingon nga espirituhanon, apan ingon 

 nga lawasnon, ingon nga mga bata diha kang Kristo. 

 

 Gipainom ko kamo sa gatas ug dili sa magahing kalan-on; kay kamo wala pay 

 katakus, bisan ngani karon, kamo dili pa takus makasabot. 

 

 Kay mga lawasnon pa kamo. Kay may pangabugho ug mga pagkabahinbahin 

 diha kaninyo, dili ba kamo mga lawasnon ug wala ba kamo maglakat ingon sa 

 gawi sa mga tawo nga lawasnon? (I Corinto 3:1-3) 

 

Unsaon ninyo pagpadayon gikan sa gatas ngadto sa kalan-on sa Pulong? 

 

Una, kamo kinahanglang motinguha sa gatas sa Pulong aron motubo (I Pedro 2: 2). Samtang 

inyong ginadisiplina ang inyong kaugalingon nga magmasinugtanon sa gatas sa Pulong, ka- 

mo makadawat sa kalan-on sa Pulong. (Hinumdomi nga ang mga lawasnon nga taga-Corinto 

wala migamit sa Pulong ug dili makapadayon ngadto sa "kalan-on"). 

 

Sunod, kinahanglan inyong ipahinungod ang inyong kaugalingon sa pagpangita sa kalan-on. 

Basaha ang Proverbio 2: 1-5. Kung kamo mangita sa kalan-on sa Pulong sa samang pagpahi 

nungod nga gihulagway niini nga tudling, inyong makita kini. Ang inyong pagdisiplina sa 

katapusan moresulta sa kalipay sa kalan-on sa Pulong. Ang Kasulatan mahimong "kahimut- 

an sa inyong kalag" (Mga Proverbio 2:10). 

 

ANG ESPADA: 

 

Basaha ang Josue 5: 13-15. Sa nagkaduol ang takna sa pakig-away, mas mibati si Josue sa  

personal nga responsibilidad alang sa umaabot nga gubat. Sa diha nga nakita ni Josue ang  

usa ka tawo nga naggunit sa nakahuso nga espada siya nangutana, "Ikaw ba alang kanamo  

o sa among mga kaaway?" Si Josue nakakita lamang sa duha ka kilid, ang iyang kilid ug ang 

sa kaaway. 
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Ang tawo nagpaila sa iyang kaugalingon ingon nga prinsipe sa panon sa Dios. Ang iyang 

inibut nga espada nagsimbolo sa kamatuoran nga ang gubat iya sa Ginoo ug kini pagaatuba 

ngon pinasikad sa iyang Pulong. Ang bisan unsang gubat nga giaway alang sa katumanan sa 

mga saad sa Dios mao ang gubat sa Dios ug kinahanglan awayon sa iyang paagi. Si Josue 

giingnan nga kuhaon ang iyang sapatos tungod kay siya anaa sa balaan nga dapit. Samtang 

kamo gipalihok alang sa Dios, kamo anaa sa tinubos nga yuta, apan sa gihapon nag-atubang 

sa kaaway. 

 

Ang "prinsipe sa panon sa Dios" inyong higala o kaaway? Aron tinuod nga mapalihok alang 

sa Dios kamo moduol sa iyang atubangan sama sa giingon ni Josue, "Unsa ang gisulti sa 

akong ginoo ngadto sa iyang sulugoon?" Ang inyong tubag makaplagan sa "inibut nga espa 

da" sa iyang Pulong. 

 

UPAT KA MGA TIMAAN SA PAGPALIHOK 

 

Ang Josue 5 nagtala sa pag-andam sa katawhan aron mobuhat sa buluhaton alang sa Dios. Sa 

diha nga kamo mopadapat niini nga leksyon sa espirituhanon, inyong madiskobre nga ang na 

palihok nga mga tawo kinahanglan mahinloan pinaagi sa dugo, magdala sa mga marka sa 

kabag-ohan sa ilang mga kinabuhi, mobalhin gikan sa manna ngadto sa bunga (ang gatas 

ngadto sa kalan-on sa Pulong sa Dios), ug mosulod sa teritoryo sa kaaway pinasukad sa 

"inibut nga espada" sa Pulong sa Dios. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

 

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

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Ipatin-aw ang upat ka natural nga mga ehemplo sa espirituhanong kamatuoran nga 

gikinahanglan alang sa pagpalihok. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Ilista ang tulo ka mga katarungan ngano nga ang mga magtotoo wala mag-uswag 

gikan sa "gatas" ngadto sa "kalan-on" sa Pulong sa Dios. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

  

4. Ipatin-aw kon unsaon sa magtotoo pagbalhin gikan sa "gatas" ngadto sa "kalan-on" sa 

Pulong sa Dios. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

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

Ang Proverbio 2: 1-5 nagpadayag sa estratihiya alang sa pagdiskobre sa "kalan-on" sa Pulong 

sa Dios. Pagtuon niini nga tudling ug itingob kini nga estratihiya sa inyong kaugalingon nga 

mga pulong: 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Unsaon ninyo kini paggamit sa inyong kaugalingong kinabuhi? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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KAPITULO 16 
 

MGA PRINSIPYO SA PAGSULOD 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pagtingob sa mga prinsipyo sa pagsulod nga natala sa libro ni Josue. 

 Pagpalihok sa uban sa paggamit niini nga mga prinsipyo. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 May duol sa kap-atan ka libo nga sangkap sa hinagiban nga andam sa gubat nga 

 nanabok atubangan ni Jehova ngadto sa panggubatan, ngadto sa mga kapata 

 gan sa Jerico. (Josue 4:13) 

 

PASIUNA 

 

Kap-atan ka libo nga mga tawo ang gipalihok ni Josue, ang inila nga tigpalihok. Sila mitabok 

sa Jordan nga andam alang sa gubat. Kini nga mga lalaki ug mga babaye wala mohunong sa 

ilang paggawas gikan sa Ehipto (nga mao ang simbolo sa sala). Sila mitabok ngadto sa ilang 

gisaad nga yuta aron sa pag-angkon sa tanan nga gitagana sa Dios alang kanila. 

 

Ang "paggawas" sa sala kabahin lamang sa plano sa Dios alang kaninyo. Siya usab buot mo- 

dala kaninyo sa "pagsulod" ngadto sa gisaad nga yuta sa iyang mga panalangin ug mga saad. 

Siya buot nga kamo mahimong madaugon nga mga Kristohanon, gipalihok aron pildihon ang 

kaaway ug moangkon sa mga ciudad ug nasud alang sa Ginoo. 

 

Ang katingbanan ni Moises sa plano sa Dios mao: 

 

 Ug siya ang nagpagawas kanato ... aron siya magdala kanato sa pagsulod. 

 (Deuteronomio 6:23) 

 

Sa Exodo, gibahin sa Dios ang mga tubig sa Pulang Dagat aron mapagawas ang iyang kataw 

han gikan sa yuta sa pagkaulipon sa Ehipto. Sa Josue, gibahin sa Dios ang mga tubig sa Suba 

sa Jordan aron dad-on ang iyang katawhan ngadto sa Canaan, ang yuta sa panalangin. 

 

Ang mga kasinatian sa gubat sa Israel sa Canaan mga natural nga mga panig-ingnan nga ma 

gamit sa inyong kaugalingong espirituhanon nga kinabuhi: 

 

 Kay bisan unsa nga butang nga gisulat kaniadto gisulat alang sa atong pagkat-  

 on, aron nga pinaagi sa pailub ug pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan 

 makabaton unta kami ug paglaum. (Roma 15: 4) 
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Niini nga leksyon inyong pagatun-an ang mga prinsipyo sa pagsulod nga gigamit sa Israel sa 

pagbuntog sa Canaan. Kini nga mga prinsipyo magamit sa pagsulod sa inyong kaugalingong 

baryo, ciudad, o nasud alang sa Dios. 

 

ANG PUNTO NGA WALAY PAGBALIK 

 

Ang Israel anaa na sa utlanan sa Canaan kaniadto (tan-awa ang Numeros 13 ug 14). Sa 

dihang kamo moabot sa utlanan sa Canaan, kamo mahimong mapalihok ug magpadayon  

sa unahan o kamo mobalik ngadto sa kamingawan sa espirituhanong paglatagaw. 

 

Sa diha nga ang Israel miabot sa utlanan sa Canaan sa unang higayon, sila miingon "kita dili 

makahimo sa pag-angkon sa yuta ... ang kaaway mas kusgan kay kanato "(Numeros 13:31). 

Ang pagkadili matinoohon makapahimo kaninyo nga dili makalihok sa tugkaran sa mga saad 

sa Dios. Sama sa Israel, kung kamo mahadlokon ug dili matinoohon kamo magsugod sa: 

 

 -Pagkasubo    Numeros 14: 1 

 -Pagbagolbol    Numeros 14: 1 

 -Pagbalik    Numeros 14: 2 

 -Pagpangutana   Numeros 14: 3 

 -Pagrebelde    Numeros 14: 4 

 

Ang kakulang sa pagtoo sa Israel misangpot una sa pagkaminghoy, unya sa pagkawala sa 

kadasig, ngadto sa pagkamasinupakon samtang sila mibalik sa kamingawan. 

 

Apan niining higayona kini lahi na. Kap-atan ka libo ka mga tawo nga nangandam alang sa 

gubat mitabok sa Jordan. Ang mensahe ngadto kang Josue nga "motindog ug motabok sa 

Jordan" gihatag sa panahon nga kini dili mahimo sa kinaiyanhon. Panahon kadto sa pagbaha, 

ug ang tubig lalum ug lapad. Apan si Josue wala magduhaduha. Siya mipamartsa sa Israel 

ngadto sa mga tampi sa Suba. Kadto kutob sa iyang mahimo. 

 

Kamo tingali nag-atubang sa "Suba sa Jordan" sa inyong espirituhanong kasinatian. Kini ma- 

kita nga lalum kaayo ug lapad ug kamo wala mahibalo kung unsaon ninyo nga makatabok ug 

makaangkon sa mga saad sa Dios alang sa inyong kinabuhi ug ministeryo. Apan ang Dios 

nag-ingon "tindog ug tabok." 

 

Kon kamo mopalihok sa inyong kaugalingon ug motabok kutob sa inyong mahimo, ang Dios 

nga labaw sa kinaiyahan makahimo sa pagbuhat sa uban. Kamo dili lamang makatabok, apan 

mahimo ninyong "dad-on ang uban kuyog kaninyo" ingon sa gisugo ni Josue nga buhaton. 

Hinumdomi kanunay nga ang Dios dili mosugo kaninyo sa pagbuhat sa bisan unsa nga dili 

ipadala ang iyang presensya una kaninyo. Ang arca, nga nagsimbolo sa presensya sa Dios, 

mitabok nga nag-una sa Israel. 

 

Ang mga Israelita mipasalig sa ilang kaugalingon sa pagtabok sa nabahin nga Jordan ug nag 

bantay niini nga mibalik sa ilang likoran. Sila anaa sa punto nga wala nay pagbalik. Kini mao 

ang gusto sa Dios nga dalhan kaninyo pinaagi sa inyong pagtuon niini nga kurso. 
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MGA PRINSIPYO SA PAGSULOD 

 

Human makatabok ang Israel sa Jordan paingon sa Canaan, atong makita nga ang mga paril 

sa mga ciudad nahugno sa ilang pagsinggit, mga nasud nga nagkurog tungod sa ilang presen 

sya, ug ang mga hari sa kaaway ubos sa ilang mga tiil. Unsa ang espirituhanon nga mga prin 

sipyo nga nagbag-o niining grupo sa mga nagsuroysuroy, kining dili masinugtanon, marekla 

mo nga mga tawo ngadto sa gamhanan nga mga manggugubat kansang singgit lamang ang 

nagpatumpag sa dakong ciudad? 

 

Human sa ilang pag-abot sa Canaan, si Josue wala magtukod ug komite aron maghisgot sa 

mga plano sa gubat. Ang mga tawo wala mikuha ug opinyon mahitungod sa unsay angay 

nilang buhaton. Sila wala magbotohan. Sila nakakat-on na sa ilang leksyon sa unang higayon 

nga sila nakaabot sa utlanan sa Canaan (tan-awa sa Exodo 13 ug 14). Hinonoa, ang Israel 

nagpadayon sa unahan sa mando sa Dios ingon nga usa ka yunit nga gipalihok, nga nag-ang 

kon sa yuta alang sa Dios. Ang mga prinsipyo sa gubat nga ilang gigamit mapadapat sa espi 

rituhanong paagi sa inyong kaugalingong kinabuhi ug ministeryo. 

 

Ang mosunod nga mga prinsipyo sa pagsulod gikuha gikan sa dagkong mga gubat nga natala 

sa libro ni Josue. Kini naglakip... 

 

 -Ang kampanya sa sentro:   6: 1-8: 35 

 -Ang kampanya sa habagatan:   9: 1-10: 43 

 -Ang kampanya sa amihanan:   11: 1-15 

 

PANGANDAM ALANG SA GUBAT: 

 

Ang una nga prinsipyo mao ang pag-andam alang sa gubat sa dili pa kamo mosulod sa teritor 

yo sa kaaway. Kamo nagtuon na mahitungod sa pagpangandam ni Josue ug sa mga tawo sa 

mga leksyon 13 ug 14. Ang Israel gipalihok ug gisugo sa Dios: 

 

 Ang tanan nga dapit nga pagatumban sa lapalapa sa imong tiil, kana gihatag ko 

 kaninyo, sumala sa gipamulong ko kang Moises. (Josue 1: 3) 

 

Ang Dios naghatag kanila sa yuta, apan sila nagbaton lamang sa bahin nga ilang giangkon. 

Basaha ang Josue 1: 1-9. Ang mga tawo nakasabot sa ilang mga responsibilidad nga mao ang: 

 

  -Pagtindog:      1: 2 

  -Pagtabok:      12 

  -Pagmakusganon:     1: 6-7, 9 

  -Pagmaisugon:     1: 6-7, 9 

  -Dili mahadlok:     1: 9 

  -Dili maluya:      1: 9 

  -Bahina ug angkona ang kabilin:   1: 6 

  -Gamita ang Pulong aron magmalampuson: 

   -Bantayi kini:     1: 7-8 

   -Buhata kini:     1: 7-8 

   -Ayaw pagtipas gikan niini:   1: 7 
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 -Pagsulti niini:      1: 8 

 -Pagpamalandong niini:     1: 8 

 -Sunda kini sa hingpit:     1: 8 

 

(Timan-i nga ang pagbantay ug pagbuhat sumala sa Pulong nagagikan sa pagsulti ug pagpa 

malandong niini.) 

 

Kining sama nga mga responsibilidad inyo samtang kamo gipalihok sa pagsulod sa teritoryo 

alang sa Dios. Ang Israel usab adunay tin-aw nga pagsabot sa mga responsibilidad sa Dios: 

 

Josue Kapitulo 1: 

 

 -Siya mihatag kanila sa yuta:    1: 2-4 

 -Walay tawo nga makaharong kanila:   1: 5 

 -Siya magauban kanila:     1: 5 

  -Siya dili mopakyas kanila:    1: 5 

  -Siya dili mobiya kanila:    1: 5 

  -Siya mouban kanila bisan asa:   1: 9 

 -Siya mopauswag kanila pinaagi sa iyang Pulong:  1: 7-8 

 

Kini ang mga saad sa Dios niadtong gipalihok ug giandam sa pag-angkon sa ilang mga nasud 

alang sa Dios. 

 

ILHA ANG INYONG KAAWAY: 

 

Sa Josue, ang kaaway mao ang mga Canaanhon. Ang Dios miila sa mga kaaway ug mihatag 

sa piho nga mga taktika alang sa pagpakiglambigit kanila sa Levitico kapitulo 18 ug Deutero 

nomio 12:31; kapitulo 7, ug 20: 16-18. 

 

Ang Pulong sa Dios nag-ila sa inyong mga kaaway nga mao ang kalibutan, unod, ug Yawa. 

Ang Biblia naundan sa daghang piho nga mga instruksyon kon unsaon pag-atubang sa mga 

pwersa sa kaaway. Aron magmadaugon sa pagsulod sa yuta, kamo kinahanglang makaila sa 

inyong kaaway, si Satanas, ug unsaon sa pag-atubang kaniya. Kung kamo dili pamilyar sa 

espirituhanong pakiggubat, batoni ang kurso sa Harvestime International Institute nga nag- 

ulohan "Espirituhanong mga Estratihiya: Usa ka Manwal Sa Espirituhanong Pakiggubat." 

 

ILHA ANG POSISYON SA KAAWAY: 

 

Kon inyong ilhon ang inyong kaaway, kamo kinahanglan moatubang kaniya, dili mokalagiw 

sa kahadlok. Ayaw kahadlok sa gidak-on sa mga pwersa sa kaaway. Sa diha nga kamo magsu 

god sa pagpadayon sa pagtoo, inyong makaplagan ang kamot sa Dios nga anaa na sa kaaway! 

Kini mao ang gipasabot sa paglihok. 

 

Pagtuon sa gubat sa Israel uban sa koalisyon sa lima ka mga hari sa Josue 10. Ang mga hari 

sa Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakis, ug Eglon tanan nagkahiusa batok sa Israel. Ang tinuod 

nga gubat gihulagway diha sa Josue 10: 6-11. Ang Dios nangilabot uban sa dakong milagro 

alang sa Israel. Kamo makabasa niini sa Josue 10: 12-15.  
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Ang mga Canaanhon nagsimba sa adlaw ug bulan. Sa diha nga ang adlaw ug ang bulan nagpa 

bilin alang sa ngalan sa Israel, ilang nakita nga ang Dios sa Israel mas labaw pa kay sa ilang 

mga dios. 

 

Ug ang ilang lima ka mga hari nga nagtago sa langub, gipagawas ug si Josue miingon sa mga 

tawo sa Israel nga tunobtunoban nila ang ilang mga liog. Kini gigamit isip usa ka natural, 

makita nga pananglitan sa posisyon sa magtotoo batok sa kaaway. Ang ulo ni Satanas gidug 

mok ni Jesus didto sa Kalbaryo. Si Jesus mao ang pangulo sa iglesia, ug kita mao ang iyang 

lawas. Kon si Satanas anaa sa ilalum sa iyang tikod, ingon sa gisaad sa Genesis 2: 14-15, nan 

siya usab nailalum sa atong mga tiil. Kon adunay mga kaaway sa kalibutan ug ang unod nga 

natago sa inyong kinabuhi, pagawasa sila ug atubanga sila. Dayon, sa espirituhanong pagka 

sulti, ibutang ang inyong mga tiil sa liog sa kaaway ug buntoga siya. 

 

PANGITAA ANG KASIGUROHAN SA PRESENSYA SA DIOS: 

 

Ang Arka, simbolo sa presensya sa Dios, nag-una sa Israel sa Suba sa Jordan ug mibiyahe 

sa ilang unahan sa dili pa ang gubat. Sa diha nga ang Israel nakasala, sama sa ilang gihimo sa 

Ai (Josue 7), ang presensya sa Dios nibiya ug napildi sila sa kaaway. Kanunay nga siguroha 

kon kamo napalihok ug kanunay namuhat alang sa Dios nga ang presensya sa Dios magauna 

kaninyo. Kung adunay sala sa inyong kinabuhi, atubanga kini. Ang sala nagbulag gikan sa 

presensya sa Dios. 

 

ILHA NGA ANG GUBAT IYA SA DIOS: 

 

Sa makadaghan, ang Dios misulti kang Josue ug sa Israel nga "ang gubat iya sa Ginoo ... 

Singgit kay ang Ginoo naghatag kaninyo sa ciudad ... Akong gihatag na ang yuta sa inyong 

mga kamot. "Padayon nga isulti sa inyong" mga armadong tawo sa gubat "nga ang Dios 

naghatag sa kadaugan hangtud nga ang espiritu niini makasulod ngadto sa mga sundalo sa 

hanay kinsa mopatuman sa gubat. Sila dili kinahanglan nga moangkon sa yuta uban sa ilang 

kaugalingong mga talento, abilidad ug mga kahanas. Ang gubat iya sa Ginoo! 

 

AYAW PAGDEPENDE SA NATURAL NGA PANGATARUNGAN: 

 

Kung si Josue nagdepende sa iyang natural nga pangatarungan, siya dili gayud mosulay sa 

pag-ilog sa Jericho pinaagi sa pagmartsa, pagsinggit, ug paghuyop sa mga sungay. Samtang 

kamo nagpalihok sa espirituhanong mga pwersa alang sa Dios, kamo kinahanglang moila sa 

iyang pamaagi dili ang inyong mga pamaagi. Bisan unsa ka binuang nga sitwasyon ang maki 

ta sa natural, kinahanglang magsalig kamo kanunay sa Dios. 

 

 Kay ang akong mga hunahuna dili mao ang inyong mga hunahuna, ni ang 

 inyong mga dalan akong mga dalan, nagaingon si Jehova. 

 

 Kay maingon nga ang mga langit hataas kay sa yuta, mao man ang akong mga 

 dalan labi pang hataas kay sa inyong mga dalan, ug ang akong mga hunahuna 

 kay sa inyong mga hunahuna. (Isaias 55: 8-9) 

 

Ang giisip sa kalibutan ingon nga huyang nga estratehiya, gigamit sa Dios sa pagpakaulaw sa 

mga kusgan: 
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 Tungod kay ang kabuangan sa Dios labi pang maalam kay sa mga tawo; ug ang 

 kahuyang sa Dios mas lig-on kay sa mga tawo... 

 

 Apan gipili sa Dios ang binuang nga mga butang sa kalibutan aron sa pagpakau 

 law sa maalamon, ug gipili sa Dios ang mga mahuyang nga butang sa kalibutan 

 aron sa pagpakaulaw sa mga butang nga kusganon... 

 

 Aron walay unod nga mangandak diha sa iyang atubangan.  

 (I Corinto 1: 25, 27, 29) 

 

Matag higayon nga si Josue nagsalig sa iyang natural nga pangatarungan, siya adunay mga 

problema. Basaha ang istorya sa iyang pakig-alyansa sa mga Gabaonhon sa Josue 9: 1-27 nga 

naghulagway niini nga kamatuoran. Niini nga kahimtang, si Josue nalimbongan sa mga naki 

ta. Sulayi ang tanan nga moabot kaninyo gikan sa labaw sa kinaiyahan o natural nga kalibu 

tan basi sa Pulong sa Dios, pag-ampo, ug sa pangsulod nga saksi sa kalinaw. 

 

Kamo dili makaila sa tinubdan sa tanan nga butang sa una nga pagtan-aw, kay ang pagpang 

limbong usa ka himan sa kaaway. Si Josue nagdali ra kaayo. Ang pagpalihok wala magpasa 

bot nga magdali-dali nga walay giya sa Dios. Kung magduhaduha, paghulat! 

 

AWAY SA MAASDANGON KAY SA MAPANALIPDANONG PAKIGGUBAT: 

 

Si Josue wala maghulat nga ang kaaway moataki. Siya miaway sa maasdangon nga pakiggu 

bat imbes nga sa mapanalipdanong gubat. Daghang mga magtotoo ang naggugol sa ilang mga 

kinabuhi nga nakigbatok sa mga pag-ataki sa kaaway kaysa paglunsad ug away sa espirituha 

nong pakiggubat ug magaangkon sa ilang "yuta nga gisaad." 

 

ADUNAY ESTRATIHIKONG PAGLIHOK: 

 

Sa diha nga ang tawo naglihok nga adunay"estratihikong paglihok," siya kanunay nga nagli 

hok. Siya wala nagbutang sa iyang mga paagi, nga nalambigit sa mga kalihokan sa kalibutan, 

o nagpuyo sa nangagi nga mga kadaugan o kapildihan. Siya naglihok alang sa Dios, kanunay 

nga nag-angkon ug bag-ong teritoryo. Si Josue estratihikong naglihok sa Canaan. Siya kanu 

nay nga naglihok, nagasulod sa bag-ong mga lugar, nagapalihok sa mga tropa, nagalihok sa 

bag-o nga mga instruksyon gikan sa Dios. 

 

Ang Biblia nagtala nga ang unang Iglesia maayong pagkapalihok. Ang matag miyembro niini 

miadto bisan asa sa pagwali sa Pulong. Aron estratihiko ang paglihok, kinahanglang inyong 

maugmad ang usa ka "mentalidad sa pag-ani" ug usa ka "mentalidad sa pagkasundalo." 

 

Sa diha nga kamo adunay "mentalidad sa pag-ani," kamo andam nga magpabilin o mobalhin 

sumala sa direksyon sa Dios aron sa pag-ani sa anihon. Kita kanunay moabot sa mga panahon 

sa dakong espirituhanon nga pag-ani sa pipila ka mga nasud sa kalibutan ug nag-atubang sa 

problema sa diyutay lang nga mga mangangani. Ang Iglesia kinahanglan nga maghimo ug 

bag-ong pasalig nga moadto sa dapit nga anihonon. Sa dihang Si Pablo gisalikway sa mga 

Judio sa Antioquia siya ug ang iyang mga kauban nagpadayon ngadto sa Iconio (Mga Buhat 

13: 51-52). Sa dihang gipagawas sila sa usa ka ciudad, ilang 'gipapha ang abog gikan sa 

ilang mga tiil ug miadto diin ang espirituhanong anihon hinog na. 
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Kamo nagkinahanglan usab ug usa ka "mentalidad sa pagkasundalo." Sa diha nga kamo adu 

nay "mentalidad sa pagkasundalo" kamo kanunay maminaw sa bag-ong mga mando gikan sa 

Kumander. Hunahunaa kon ang usa ka sundalo dili mosunod sa mga mando gawas niadtong 

gihatag kaniya 20 o 30 ka mga tuig na ang milabay. Sila maayo nga mga mando sa diha nga 

sila gihatag, apan dugay na nga nahunong sa hunahuna sa Espiritu. 

 

Sa dihang si Jesus dinhi pa sa yuta, siya estratihikong naglihok. Siya miadto gikan sa baryo 

ngadto sa laing baryo ug sa dapit ngadto sa laing dapit (Lucas 4:43). Siya kanunay mitubag sa 

mga sugo sa Amahan. Kung kita moani sa ani kung diin ug kanus-a kini hinog na ug makig-a 

way alang sa estratihikong teritoryo, kita mobuhat sa ingon. 

 

ATAKIHA ANG NAG-UNANG MGA KUTA: 

 

Ang estratihiya ni Josue sa Canaan usa ka serye sa mga pag-ataki batok sa yanong mga ciu- 

dad sa Canaan (tan-awa sa Josue 9 ug 10: 28-43). Si Josue misulong sa Canaan sa sentro, nga 

nagabulag sa duha ka mga bahin sa nasud ug naghimong imposible alang sa mga nahibilin 

nga mga sundalo nga makasumpay ug maghimo sa nagkahiusang pagpangahas batok sa mga 

tropang Israelita. Siya miataki sa nag-unang mga kuta sa kaaway. 

 

Atubanga sa mahukmanon nga mga pagsuntok ang kaaway. Ayaw pagpuyo sa usa ka butang 

nga ubos sa hingpit nga kadaugan. Pinaagi sa pagsulong sa mga salipdanan sa inyong kina 

buhi, inyong gipahuyang ang katakus ni Satanas sa paglig-on sa iyang pagkupot kaninyo. 

 

AYAW PAGDEPENDE SA UNOD: 

 

Ang Dios dili gusto nga ang Israel magsalig sa mga kabayo ug mga karwahe alang sa ilang 

mga kadaugan mao nga sa diha nga ilang gibuntog ang mga kasundalohan sa Canaan, ang 

Israel "nagpanglutos" sa mga kabayo sa kaaway (nga nagpasabot nga ilang giputol ang ilang 

mga kaunuran sa paa aron ang mga hayop dili na magamit sa gubat). Niini nga paagi ang 

Israel wala matintal sa pagsalig sa mga kabayo ug mga karwahe. 

 

Kamo ba nagasalig na sa "mga kabayo ug mga karwahe sa kaaway," nga nagabuhat sa mga 

butang sa paagi sa kalibutan sa diha nga nakig-away sa inyong espirituhanong mga gubat? 

 

ATAKIHA ANG GAMOT NGA MGA HINUNGDAN KAY SA IBABAW NGA MGA 

SIMTOMAS: 

 

Ang Israel "hingpit nga naglaglag" sa kaaway hangtud "walay nahibilin." Ang yuta masulod 

lamang sa dihang hingpit nga nalaglag ang kaaway. Kon ang Israel nagbilin sa usa ka kaaway 

sa yuta, ang "gamot" sa ilang sala mapalambo lamang aron mosamok kanila pag-usab. 

 

Ayaw paghunong sa mga panagsangka sa ibabaw. Ayaw katagbaw sa dili hingpit nga mga 

kadaugan. Padayon sa pagpalihok sa inyong espirituhanong mga pwersa ug mosulod sa yuta 

hangtud ang kaaway "hingpit nga malaglag." 

 

SUNOD SA DIOS: 

 

Usa sa pinaka importante nga mga prinsipyo sa pagsulod mao ang pagsunod. Ang Biblia 

nag-ingon nga… 
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 Ingon nga si Jehova nagsugo kang Moises nga iyang alagad, busa nagsugo usab 

 si Moises kang Josue: ug ingon man ang gibuhat ni Josue; walay bisan unsa nga 

 wala niya buhata sa gisugo ni Jehova kang Moises. (Josue 11:15) 

 

Ang inyong katakus sa pagpalihok ug pagsulod direkta nga may kalabutan sa inyong pagsu 

nod sa Dios. 

 

LAHUTAY SA GUBAT: 

 

Ang tanan nga mga kadaugan ni Josue wala dayon madaug sama sa gubat sa Jerico. Basaha 

ang Josue 11. Si Josue nakiggubat sa mga hari sa yuta sulod sa unom ka tuig (Josue 11:18). 

Paglahutay (pagpabilin nga matinud-anon sa gubat) mahinungdanon sa pagbihag sa mga kuta, 

pagpalayas sa kaaway, ug pagbaton sa tanan nga gisaad sa Dios kaninyo. 

 

TUTOK SA MANANAUG IMBIS NGA SA KADAUGAN: 

 

Si Josue nangulo sa pagsimba sa Israel ngadto sa Dios human sa ilang mga kadaugan sa mili 

tar (tan-awa sa Josue 8: 29-31). Usahay kita masayop sa paghatag ug gibug-aton sa gubat ug 

sa atong bahin sa pagdaug niini, nga nagatutok sa kadaugan imbis nga sa Mananaug, ang 

Ginoo sa mga Panon. 

 

KAT-ONA KON UNSAON PAGLISO SA KAPILDIHAN NGADTO SA KADAUGAN: 

 

Ang Israel nakasinati ug dakong kapildihan sa gamay nga ciudad nga gitawag ug Ai. Kamo 

makabasa niini sa Josue 7-8. Tungod sa kaimportante niini nga prinsipyo sa pagliso sa kapil 

dihan ngadto sa kadaugan, ang tibook nga kapitulo gigahin alang niini nga hilisgutan. Kamo 

makakat-on ug unsay buhaton "Human Sa Pag-angkla" sa Kapitulo 17. 

 

ANG YUTA NGA NAHIBILIN 

 

Basaha ang Josue 13: 1-7. Samtang nagkaduol si Josue sa kamatayon adunay daghan pang 

nahibilin nga yuta nga angkonon sa Israel. Ang Israel kinahanglan mohuman kon unsay 

gipangulohan ni Josue kanila sa pagsugod. 

 

Ang tinuod nga gipalihok nga grupo sa katawhan magpadayon sa pagsulod sa teritoryo sa  

kaaway bisan kung ang ilang lider gipapahawa na. Aron tinuod nga mapalihok ang usa ka 

pundok sa mga tawo lutasa sila gikan sa ilang pagsalig kaninyo. Sa dihang namatay si Josue, 

ang matag tribo kinahanglan nga magpadayon sa pagpakig-away ug pagwagtang sa presensya 

sa kaaway sa ilang yuta. Kanang natun-an sa kadaghanan kinahanglan gamiton sa tagsa-tagsa. 

 

Ang Dios nagsaad sa Israel nga iyang wagtangon ang ilang mga kaaway sa hinay-hinay (Exo 

do 23: 29-30). Kamo dili makawagtang sa inyong espirituhanong mga kaaway sa pipila ka 

mga gubat lamang. Ang Dios mopapahawa sa mga pwersa sa kaaway gikan sa inyong kina 

buhi nga hinay-hinay samtang giatubang ninyo ug gibuntog ang mga kahimtang sa kinabuhi. 

Kini nagkinahanglan ug kanunay nga pagsalig kaniya. 
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Unsa nga mga saad sa Dios ang naghulat lang kaninyo nga inyo kining angkonon? Unsa nga 

mga kuta sa kaaway nagpabilin nga buntogonon pa? Unsang "yutaa" sa inyong espirituha 

nong kinabuhi ang nagpabilin nga panag-iyahon pa? Kini nga mga prinsipyo sa pagsulod 

makatabang kaninyo sa pagpalihok sa pag-angkon sa "yuta nga nahibilin." 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

 

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

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Itingob ang mga prinsipyo sa pagsulod nga natala sa libro ni Josue. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

   

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

  

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

   

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

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

1. Ang libro ni Josue sa tinuoray usa ka manwal kung unsaon pagdumala sa espirituha 

nong pakiggubat. Pagtuon sa Josue nga nagagamit sa mosunod nga latid: 

 

 -Pagpangandam:       Mga kapitulo l-2, 5 

  -Pagpangandam sa usa ka Tawo: Joshua 

  -Pagpangandam sa usa ka Katawhan: Israel 

 

 -Pagsulod:        Mga kapitulo 3-12 

 

 -Pagpanag-iya:       Mga kapitulo 13-24 

 

2. Basaha ang Josue 12: 7-24. Kini nga tudling naglista sa 31 ka mga kadaugan ni Josue 

batok sa kaaway. Pila ka mga kadaugan nga inyong naangkon niining tuiga? Giunsa 

ninyo pagbuntog ang kaaway? 

 

3. Ang pagpalihok ug pagsulod sa Canaan nga natala sa libro ni Josue nagsunod sa kuri 

kulum nga plano sa Harvestime International Institute. Pagtuon pag-usab sa libro ni 

Josue sa mga pulong nga ... 

 

  -Paghanduraw:     1: 1-6 

  -Pagpahimutang:     1: 7-9 

  -Pagpadaghan:     1: 10, 16-17 

  -Pag-organisar:     1:11 

  -Pagpalihok:      Kapitulo 3; 4:13 

  -Pag-ebanghelyo:  Ang Israel mahimong usa ka panig-ingnan ngadto sa mga 

         nasud nga nagalibot sa Canaan. 

 

 Sama sa atong gibuhat sa Harvestime nga programa, ang parehong mga pangulo 

 (Josue  23) ug mga sumusunod gibansay (Josue 24). 

 

4. Si Josue kinahanglan "magpapanunod sa Israel sa Canaan" (tan-awa sa Deuteronomio 

1:38 ug 3:28). Kamo gitawag aron sa pagpalihok niadtong anaa sa inyong palibot aron 

makapanunod sa mga saad sa Dios. 

 

5. Basaha pag-usab ang libro ni Josue. Kamo makaila ba sa uban nga mga prinsipyo sa 

pagsulod nga wala gihisgutan niini nga kapitulo? Kon mao, idugang kini sa mga 

mubong sulat sa pagtuon alang niini nga leksyon. 

 

6. Ang kasagarang ngalan nga gihatag ngadto sa mga nagpuyo sa Canaan mga "Canaan 

hon" tungod kay sila nagpuyo sa yuta sa Canaan. Ang mga Canaanhon sa tinuod 

naglangkob sa daghang mga tribo sa katawhan kinsa adunay komon sa mosunod: 

 

 - Sila nagsimba sa mini nga Dios nga gitawag ug Baal. Ang Astoret, ang asawa ni 

  Baal, mao ang ilang diosa."Ang Baalim," angdaghan (plural) sa Baal, maoy ilang 

  mga larawan ni Baal. 
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 -Ang ilang sacerdote nga babaye sa templo sa pagkatinuod mga puta. Ang mga   

  Sodomanhon mga lalaki mga bigaon. 

 

 -Sila nagsimba ni Baal didto sa "hatag-as nga mga dapit," nga nagatoo nga sila mas 

  duol kaniya. Kining hatag-as nga mga dapit gitukod diha sa mga pundasyon nga   

  adunay mga tadyaw nga adunay mga bukog sa mga masuso nga gihalad ngadto kang 

  Baal. 

 

 -Sila miapil sa imoralidad, pagpanag-an, pagsimba sa larawan, ug pagsimba sa adlaw, 

  bulan, dagat, ug mga dios sa bagyo. Sila nagsimba usab ni Diana. 

 

 -Ang ilang pagkamateryalistiko miresulta sa panggawas nga kauswagan ug sa sulod 

  nga pagkadautan. 

 

 -Ang pito ka mga nasud sa Canaan mao ang mga Canaanhon, mga Hetehanon, mga 

  Hivihanon, mga Periznon, Girgasihanon, Amorreo, Jebusnon. 

 

 -Ang hinungdan sa paglaglag sa mga Canaanhon gihatag sa Levitico 18 ug Deuterono 

  mio 12:31; kapitulo 7; ug 20: 16-18. 
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KAPITULO 17 
 

HUMAN SA PAG-ANGKLA 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pag-ila sa upat ka mga hinungdan sa espirituhanong kapildihan. 

 Patingob sa mga resulta sa espirituhanong kapildihan. 

 Pagpatin-aw sa upat ka mga lakang sa pagtambal alang sa kaayohan. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Ug sila makagawas sa ilang kaugalingon gikan sa bitik sa yawa nga nagabihag 

 niya ngadto sa pagbuhat sa iyang kabubut-on. (II Timoteo 2:26) 

 

PASIUNA 

 

Sa miaging mga kapitulo inyong nakat-onan giunsa sa Dios pag-andam ang usa ka tigpalihok 

(Joshua) ug gipalihok ang iyang ang katawhan (Israel) sa pagpanag-iya sa yuta sa Canaan. 

Kamo usab nagtuon sa mga prinsipyo sa pagsulod nga ilang gigamit nga magamit sa inyong 

kaugalingong kinabuhi ug ministeryo. 

 

Niini nga leksyon kamo makakat-on kung giunsa sa Israel pagpakigbatok sa kapildihan. Sa 

matag higayon nga kamo mapalihok alang sa Dios ug magsugod sa pagkuha sa teritoryo sa 

iyang ngalan, kamo mag-atubang sa daghang mga problema. Usahay kamo makasinati ug ka 

pildihan. Niini nga leksyon kamo makakat-on kung unsay buhaton "Human sa Pag-angkla." 

 

ANG GUBAT SA JERICO 

 

Ang unang dakong gubat nga giatubang sa Israel human sa pagtabok sa Suba sa Jordan nahi 

tabo sa ciudad sa Jerico. Kamo makabasa sa sugilanon sa Jerico sa Josue kapitulo 6. Ang 

Dios naghatag sa Israel sa talagsaon nga estratihiya sa pagbuntnog niini nga ciudad. Sila kina 

hanglan magmartsa libot sa ciudad sa hilom sulod sa unom ka adlaw. Sa ikapitong adlaw sila 

magmartsa palibot sa pito ka higayon, unya ang mga sacerdote mohuyop sa ilang mga trum 

peta ug ang mga tawo mosinggit tungod kay "ang Ginoo naghatag kanamo sa ciudad" (Josue 

6:16). 

 

Sa matag higayon nga kamo makatabok sa "Suba sa Jordan" sa espirituhanong paagi diha sa 

inyong kinabuhi ug magsugod sa pag-angkon sa bag-ong teritoryo alang sa Dios, kamo sa 

walay duhaduha mag-atubang sa "Jerico." Bisan unsa tingali ang inyong "Jerico", ang Dios 

mohatag kaninyo sa piho nga estratihiya alang sa gubat. 
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Usahay ang plano sa Dios daw binuang sama sa gihatag kang Josue alang sa iyang Jerico. 

Apan kon inyong sundon pag-ayo ang giya sa Dios ug maglakaw sa atubangan niya diha sa 

pagkabalaan, ang inyong kadaugan gipasaligan. Apan kita dili magpuyo sa Jericho niini nga 

leksyon. Kamo kasagaran walay problema sa mga kadaugan sa kinabuhi. Makalingaw nga 

maglakaw sa mga kadaugan sa atong mga "Jerico." 

 

Diin kita kasagaran adunay mga suliran sa dihang kita mag-atubang sa kapildihan. Kita mopa 

dayon ngadto sa mga kapitulo 7 ug 8 sa Josue nga nagrekord sa dakong kapildihan nga nasi 

nati sa katawhan sa Dios. Paggahin ug panahon sa pagbasa niini nga mga kapitulo sa dili pa 

ipadayon kini nga leksyon. 

 

ANG WALOG SA ACHOR 

 

Ang pulong nga "Achor" nagkahulogang "kasamok," ug mao gayud kana ang giatubang sa 

Israel sa diha nga ilang gipahigayon ang ilang ataki batok sa gamay nga ciudad sa Ai. Ang 

istorya sa Ai ug ang Walog sa Achor nagsugod sa Josue 7: 1 uban sa yawi nga pulong nga 

"Apan." Sa Josue 6 ang Israel naglakaw sa kadaugan, "apan" ang kapitulo 8 nakakaplag 

kanila sa kasamok. 

 

Kita mosusi sa mga hinungdan nga napildi ang Israel, ang mga resulta, ug ang sulbad sa ilang 

problema. Kamo makakaplag sa mga hinungdan, mga resulta, ug solusyon sa ilang problema 

nga magamit sa inyong kaugalingong mga kapildihan. 

 

ANG MGA RASON: 

 

Kon kamo mapildi samtang misulod ug mikuha sa teritoryo alang sa Ginoo, kanunay adunay  

rason. Sa istorya ni Acan, adunay upat ka mga hinungdan sa pagkapildi, nga ang tanan ko- 

mon sa kapildihan nga atong nasinati: 

 

1. Mga Prinsipyo: 

 

Ang paglapas sa mga prinsipyo sa Dios (sala) sa kanunay moresulta sa kapildihan. Ang Dios 

nagsugo sa Israel sa dili pagkuha sa bisan unsa sa mga inagaw sa Jerico. Sila kinahanglan 

ipahinungod ngadto sa Ginoo ingon nga sila ang "unang mga bunga" sa away. Sila gipasidan- 

an nga dili mokuha sa "tinunglo nga butang sa taliwala ninyo": 

 

 Apan mahitungod kaninyo , magpahilayo lamang kamo sa mga laglagonong 

 butang, kay tingali unya kong sa paglaglag ninyo niana, makuha ninyo ang mga 

 butang nga pagalaglagon; sa ingon niana himoong tinunglo ang campo sa Israel, 

 ug magasamok kaniya: 

 

 Apan ang tanang salapi, ug bulawan, ug tanang mga sudlanan nga tumbaga ug 

 puthaw, gipakabalaan alang kang Jehova: igasulod kana sa tipiganan sa bahandi 

 ni Jehova. (Josue 6: 18-19) 

 

Ang Josue 7: 1 nagrekord kon giunsa sa usa ka tawo nga ginganlan ug Acan pagkuha sa "ti 

nunglo nga butang." Ang iyang tintasyon nagsunod sa parehong sulondan sa orihinal nga 

pagtintal ni Eva. Iyang "nakita, gitinguha, gikuha, ug gitago." Siya miingon: 
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 Sa pagkakita nako sa mga inagaw sa usa ka maayong bisti nga buhat sa Babilo 

 nia, ug duha ka gatus ka siclo nga salapi, ug usa ka sisip nga bulawan nga ka 

 lim-an ka siclo ang gibug-aton; unya akong gikaibgan sila, ug gikuha sila; ug, 

 ania karon, kana atua sa taliwala sa akong balong-balong nilubong sa yuta, ug 

 ang salapi sa ilalum niana. (Josue 7:21) 

 

Ang sala kanunay magsugod diha sa hunahuna. Ang kinaiya sa sala nag-una sa buhat. Si 

Acan naghunahuna, "Kinsa man ang makakita? Kinsa ang makahibalo? "Sama sa kasagaran 

sa sala, nakita lamang niya ang diha-diha nga kalipayan nga dala niini ug dili ang makalili 

sang nga dugay nga mga epekto sa iyang mga binuhatan. Kung si Acan nagtan-aw uban sa 

mga mata sa pagtoo imbis nga sa mga mata sa pangibog, siya nakakita nga kining butanga 

"tinunglo." Hinonoa, giisip niya kini uban sa mga natural nga igbalati lamang. 

 

Ang inyong espirituhanong mga kaaway mao ang kalibutan, unod, ug yawa. Kini magtinaba 

ngay sa pagtintal kaninyo sa kaibug sa unod,  kaibug sa mga mata, ug ang garbo sa kinabuhi. 

Kon inyong tan-awon ang tintasyon sa mga mata sa pagtoo inay sa mga mata sa pangibog, 

inyong makita ang ginadili ingon nga usa ka "tinunglo nga butang." 

 

Ang espesipikong sala ni Acan mao ang pagbalhin sa personal nga paggamit ang gitagana 

alang sa himaya sa Dios. Ang Dios unta motabang kanato nga dili gayud kita mahulog sa 

samang lit-ag. Ang sala ni Acan nakaapekto sa tibook Israel. Ang kapildihan sa Israel mao 

ang paglapas nila sa mga prinsipyo sa Dios: 

 

 Ang Israel nakasala; ug sila usab nakalapas sa akong tugon nga akong gisugo 

 kanila; kay ilang gihilabtan ang butang nga tinunglo, ug sila nangawat usab, ug 

 nagalimod usab, ug gani kini gipangluklok nila sa ilang kaugalingon mga putos. 

 (Josue 7:11) 

 

2. Garbo: 

 

Si Acan dili lamng mao ang hinungdan sa istorya sa Achor. Sa dihang si Josue nagpadala ug 

mga tawo gikan sa Jerico paingon sa Ai aron makita ang nasud, ang mga tawo mibalik ug 

misulti kang Josue ... 

 

 Ayaw pagpaadtoa ang tanang mga tawo; apan ang duruha o totolo ka libo 

 lamang ang paadtoa sa pagkuha sa Ai;  dili kinahanglan nga hagoon ang mga 

 tawo didto kay sila diyutay ra. (Josue 7: 3) 

 

Ang Ai gamay nga ciudad kon itandi sa Jerico nga bag-o pa lang gisakop sa Israel. Sa garbo, 

kini nga mga tawo naghunahuna, "Ang Ai dili problema. Kita nag-atubang na sa dagko nga 

mga butang ug nagmadaugon. Kini dili angay nga kabalak-an." Ang Israel masaligon sa 

kaugalingon imbis nga masaligon sa Dios. 

 

Sa atong kaugalingon nga mga gubat sa kinabuhi kanunay natong gibati nga kita makahimo 

sa pagdumala sa mas ubos nga mga problema sa atong kaugalingon. Apan walay panag- eng 

kwentro sa kaaway nga gamay nga kita wala magkinahanglan sa tanan nga mga kahinguhaan 

nga gihatag sa Dios aron atubangon kini. Sa diha nga kamo magsugod sa paglihok sa pagsalig 

sa kaugalingon ug garbo ug magtoo nga " dili angay nga kabalak-an kini," nan kamo nangad 

to sa delikadong teritoryo. 
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3. Panabot: 

 

Ang mga tawo nga gipadala aron sa pagtan-aw sa Ai nagatan-aw lamang sa mga butang uban 

sa ilang mga natural nga igbabati. Sila walay espirituhanong panabot aron makita ang mga 

hitsura ug makaila sa gahum sa kaaway. 

 

Ang pagsunod sa natural nga pagsabot imbis nga sa espirituhanong pagsabot misangpot sa 

sayop nga pagtaho. Sa Josue 7: 3 kining mga tawhana nag-ingon nga ang mga manggugubat 

sa Ai mga "pipila lamang" nga diha sa reyalidad, adunay 12,000! (Josue 8:25). 

 

Kung kamo naglakip sa kalibutanon nga mga tawo sa buluhaton sa Dios sila kanunay mohi 

mo sa mga paghukom nga gibasi sa ilang kinaiyanhon, unodnon nga panghunahuna. Kini 

kanunay nga magdala ngadto sa kalibutanon nga tambag. "Ang among mga tawo igo na,"  

sila miingon kang Josue. Ang kalibutanon nga tambag kanunay mosangpot sa kapildihan. 

 

4. Pagkawalay pag-ampo: 

 

Si Josue usab mabasol sa kapildihan didto sa Ai. Siya naminaw pag-ayo sa taho sa mga tawo 

nga mibalik gikan sa pagtan-aw sa ciudad apan wala siya mag-ampo mahitungod sa taho nga 

iyang nadawat. Siya gilayon nag-organisar sa 3,000 ka mga manggugubat aron moadto sa Ai 

aron makig-away. 

 

Kon si Josue naggahin ug panahon sa pag-ampo, sa walay duhaduha ipadayag sa Dios nga 

adunay sala sa Israel ug mapasidan-an siya nga dili moadto sa gubat. Kon si Josue migahin 

ug panahon sa pag-ampo, iya usab nga madiskobrehan nga ang sumbanan sa pag-ataki sa Ai 

dili sama sa Jerico. Ang mga "Ai" sa kinabuhi dili panag-iyahon sa sama nga paagi sa mga 

"Jerico." Kita dili makakinabuhi sa nangagi nga mga kadaugan o mga tradisyon sa kagaha 

pon. Ang Dios adunay bag-ong mga estratihiya sa matag higayon nga kita magpalihok ug 

magpadayon sa pag-angkon sa teritoryo sa iyang ngalan. 

 

Kamo nagtuon mahitungod ni Gideon sa Kapitulo 3 ug inyong mahinumduman nga sa dihang 

siya miadto sa gubat ang Dios nagpakunhod sa daghang mga tawo ngadto sa pipila. Sa Ai, 

ang Dios nagadugang sa pipila ngadto sa daghan. Kamo dili makalimita ug makatagna sa 

Dios nga mosunod sa mga sumbanan sa nangagi. Siya ang Dios sa bag-o nga nagpahayag 

"Ako mobuhat ug bag-ong butang. " 

 

Apan si Josue wala mogahin ug panahon sa pag-ampo. Siya nagpadala sa pipila sa mga tropa 

nga napildi pag-ayo ug mikalagiw sa atubangan sa kaaway. 

 

Katingbanan: 

 

Ang upat ka mga hinungdan sa pagkapildi sa Israel didto sa Ai mao ang mga dapit sa: 

 

 -Mga prinsipyo 

 -Garbo 

 -Panabot 

 -Pagkawalay pag-ampo 
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MGA RESULTA: 

 

 Busa (tungod kay sila nakasala) ang mga anak sa Israel dili makatindog sa atu 

 bangan sa ilang mga kaaway, apan manalagan sa ilang mga kaaway tungod kay 

 sila nahimong mga tinunglo; dili na ako mag-uban kaninyo, gawas kon kamo 

 molaglag sa tinunglo gikan sa taliwala ninyo. (Josue 7:12) 

 

Sama nga adunay kanunay nga mga hinungdan sa kapildihan, kanunay adunay mga resulta 

gikan sa kapakyasan. Matikdi ang mga resulta sa kapildihan sa Israel: 

 

 Josue 7: 4-5:   Mikalagiw atubangan sa kaaway. 

 Josue 7: 5:   Espirituhanong kamatayon. 

 Josue 7: 5:   Ang kahadlok ug kawalay paglaum sa mga tawo. 

 Josue 7: 6:   Kaguol sa pagpangulo. 

 Josue 7: 7:   Paghinumdom sa "maayong mga adlaw kaniadto." 

 Josue 7: 8-9:   Pagpangutana. 

 

Pagkalooy nga hulagway nga anaa kanato sa Israel. Dili na sila ang dinasig ug gipalihok nga 

pwersa alang sa Dios. Sila naluya na nga mga tawo nga adunay nasubo nga pangulo, nanguta 

na, nahadlok, ug nangalagiw atubangan sa kaaway. 

 

Ang paglapas sa mga prinsipyo sa Dios, garbo, kalibutanon nga panabot, ug pagkawalay pag- 

ampo kanunay makapahimo kaninyo nga dili makalihok sa atubangan sa kaaway. Apan ayaw 

hunahunaa ang katapusan nga sangputanan basi sa kasamtangan ug temporaryo nga kapildi 

han. Sama nga adunay mga hinungdan ug mga sangputanan sa kapakyasan, kanunay adunay 

kasulbaran. 

 

ANG KASULBARAN: 

 

Adunay kasulbaran alang sa matag kapakyasan. Bisan kamo gibihag sa inyong kaaway, si 

Satanas, kamo makabawi: 

 

 Ug sila makagawas sa ilang kaugalingon gikan sa bitik sa yawa nga nagabihag 

 kaniya ngadto sa pagbuhat sa iyang kabubut-on. (II Timoteo 2:26) 

 

Sa dihang kamo naglakaw sa kapildihan, kamo naglakaw sa kabubut-on sa kaaway. Ang Dios 

motabang kaninyo nga makabawi, apan kamo kinahanglan usab nga mohimo sa mga lakang 

sa "pagbawi sa inyong kaugalingon" pinaagi sa pagsunod sa Bibliyanhong mga prinsipyo sa 

kaayohan. Basaha ang Josue 7: 10-13. Niini nga tudling inyong makaplagan ang upat ka mga 

lakang sa kasulbarab nga gamiton sa diha nga kamo napildi sa kaaway: 

 

l.  Pagpadayag: 

 

 Ug ang Ginoo miingon ... Ang Israel nakasala ... (Mga Bahin sa Josue 7: 10-11) 

 

Ang unang lakang sa pagkaayo mao ang pagpadayag sa tukma kon unsa ang problema. Sa 

dihang si Josue nag-ampo, gipadayag sa Dios kaniya nga ang Israel nakasala. 
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Hangyoa ang Dios nga ipadayag kanang "tinunglo nga butang" nga nagbarug sa taliwala nin- 

yo ug sa kadaugan, kanang butang nga nagpugong kaninyo gikan sa pagpalihok ug usa nga 

tigpalihok. 

 

Importante nga mamatikdan nga ang indibiduwal nga sala makaapekto sa tibook katilingban. 

Ang Dios miingon kang Josue nga "sila" (tibook Israel) nakasala, dili lamang si Acan.  

(Josue 7:11) 

 

Kita dali nga makakita sa mga problema sa Simbahan apan sa kasagaran dili nato maila ang 

papel nga kita ingon nga mga indibiduwal aduna niini nga mga problema. Ang matag magto 

too kabahin sa katilingban sa Lawas ni Kristo. Ang sala sa usa ka miyembro makaapekto sa 

pagpalihok ug gimbuhaton sa tibook nga Lawas. 

 

2. Paghinulsol: 

 

Ang Dios wala lamang nagpadayag sa problema ngadto kang Josue, siya gisultihan niya sa 

pag-atubang niini: 

 

 Ug si Jehova miingon kang Josue: Tumindog ka; ngano nga naghapa ka sa ingon 

 niana? (Josue 7:10) 

 

Ang pagpadayag sa problema dili igo aron makuha ang inyong kaugalingon gikan sa lit-ag sa 

kaaway. Kamo mobangon ug moatubang sa problema mismo. Adunay panahon sa paghunong 

sa pag-ampo ug magsugod sa paglihok sa gipadayag sa Dios kaninyo. 

 

Ang Dios miingon kang Josue sa pagtawag sa katawhan ug pag-atubang sa sala sa ilang tali 

wala. Kung gusto ninyo nga makagawas gikan sa lit-ag sa kaaway, kamo kinahanglan nga 

moatubang sa problema. Si Josue dali ra misunod. Kini nag-ingon nga siya "mibangon sayo 

sa buntag" aron sa pagsunod sa mga panudlo sa Dios (Josue 7:16). Sa dihang gipadayag sa 

Dios nga si Acan mao ang malapason, si Josue nagpadalag mga tawo nga "nagdagan" ngadto 

sa tolda aron makuha ang makasasala nga mga butang. Kita dili madali nga makig-atubang sa 

sala sa atong taliwala. Ang paglangan maoy pagsupak, apan ... 

 

 Kon atong isugid ang atong mga sala, siya matinud-anon ug makatarunganon 

 nga mopasaylo kanato sa atong mga sala, ug mohinlo kanato gikan sa tanan nga 

 dili pagkamatarung. (I Juan 1: 9) 

 

3. Pagpasig-uli: 

 

Ang sunod nga lakang human sa paghinulsol mao ang pagpasig-uli. Sa hitabo sa pagkapilde 

sa Ai, ang mga tinunglo nga mga butang giatiman ug ang tibook pamilya ni Acan gisilotan. 

Sila gibato hangtud namatay sa Walog sa Achor. Ang pagkabalaan gipasig-uli ngadto sa ka 

tawhan sa Dios. Ang panagbulag tungod sa ilang paglapas sa mga prinsipyo, kalibutanon nga 

panabot, garbo, ug pagkawalay pag-ampo gitul-id. 

 

Sa diha nga gipadayag sa Dios ang hinungdan sa inyong kapildihan ug kamo maghinulsol, ka 

mo usab mohimo sa pagbayad. Kamo mokuha sa "tinunglo nga butang" gikan sa inyong kina 

buhi. Kamo tingali kinahanglan mopasaylo sa uban o mangayo ug pasaylo.  

 

229 



Kamo tingali kinahanglan motul-id sa makasasala nga sitwasyon nga gibuhat sa inyong 

pagkadili masinugtanon. 

 

4. Pagbalik: 

 

Sa diha nga ang pakig-ambit sa Dios nabungkag sa sala, ang kaayohan moabot pinaagi sa pag 

balik sa dapit sa panagbulag ug pagbuntog sa kaaway. Ang inyong paglakaw uban sa Dios 

kinahanglan mabag-o. Kamo kinahanglan mobalik sa panggubatan aron moatubang sa inyong 

kapildihan. Busa, human sa pagpadayag sa sala, paghinulsol, ug pagpasig-uli, ang mga panud 

lo sa Dios sa Israel mao ang "Umadto ka sa Ai." 

 

Walay kadiyot nga pahulay ug neyutralidad sa kaaway. Kung mapakyas kamo, ang kaaway 

mosulti ug mga pulong sa kapildihan kaninyo: 

 

 - "Kamo tingali mohunong na." 

 - "Ang tanan nawad-an na sa pagsalig kaninyo." 

 - "Ang Dios walay pagtagad o siya mitabang na unta kaninyo." 

 - "Kamo maluya ug walay kapuslanan." 

 - "Kamo mapakyas lang kon kamo mosulay pag-usab." 

 

Apan kamo kinahanglan mobalik sa panggubatan. Kamo moatubang sa kaaway ug magma 

daugon! Kamo dili makapadayon sa laing mga gubat hangtud nga kamo makadaug sa "Ai," 

ang inyong dapit sa kapildihan. Basaha ang Josue 8 nga nagsaysay sa istorya sa pagbalik sa 

Israel ug sa kadaugan didto sa Ai. Hinumdomi nga niining higayona si Josue midala sa tanan 

nga mga manggugubat sa Israel! 

 

Katingbanan: 

 

Ania ang Bibliyanhong sulbad alang sa pagkaayo: 

 

 -Pagpadayag 

 -Paghinulsol 

 -Pagpasig-uli 

 -Pagbalik 

 

ANG PULTAHAN SA PAGLAUM 

 

Kon kamo mosunod sa sulbadsa Dios alang sa pagkaayo, iyang kuhaon ang inyong walog sa 

Achor (kagubot) ug sa tinuod kini mahimong pultahan sa paglaum: 

 

 Akong ihatag ... ang walog sa Achor nga usa ka pultahan sa paglaum ...  

 (Oseas 2:15) 

 

Ang kapitulo 7 nag-abli sa madulom nga hulagway sa kasuko sa Ginoo nga misilaob batok sa 

iyang katawhan. Apan sa kapitulo 8, atong nakita nga ang Israel gipalihok pag-usab alang sa 

kadaugan: 
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 Josue 8: 3-8:   Ang Dios mihatag ug usa ka estratihiya. 

 Josue 8: 7,18:   Ang kadaugan gipasaligan. 

 Josue 8: 10-29:  Ang lider ug ang katawhan milihok sa pagkamasinugtanon ug 

    pagtoo. 

 Josue 8:20:   Ang kaaway walay gahum sa pagkalagiw. 

 Josue 8:22, 26:  Ang kaaway hingpit nga nalaglag. 

 Josue 8: 30-35:  Ang Dios nakaangkon sa himaya. 

 Josue 9: 2:   Ang kahadlok sa Dios ug sa iyang katawhan miabot sa  

    nahibiling mga kaaway. 

 

Kon inyong sundon kining sulbad alang sa kaayohan kamo usab makasaksi niini nga mga 

resulta samtang ang Dios mag-usab sa inyong kaugalingon Walog sa Achor ngadto sa usa ka 

pultahan sa paglaum. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

 

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

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Ilha ang upat ka hinungdan sa pagkapildi sa Israel didto sa Ai. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Itingob ang mga resulta sa kapildihan sa Israel didto sa Ai. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. Ilista ang upat ka mga lakang sa pagsulbad sa kaayohan. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Ang mga hinungdan sa kapildihan sa Israel sa Ai anaa sa mga dapit sa: 

 

  -Mga prinsipyo 

  -Garbo 

  -Panabot 

  -Pagkawalay pag-ampo 

 

 Tagda ang pipila ka espirituhanong mga kapildihan nga inyong giatubang. Nga maoy 

 hinungdan sa usa o labaw pa niining upat ka mga batakang problema? 

 

2. Tun-i ang panag-istorya ni Joshua uban sa Dios sa mas detalyado: 

 

  -Pangutana: 7: 7 a 

  -Pagtuaw: 7: 7b 

  -Pangutana 7: 8 

  -Pagtuaw: 7: 9 a. 

  -Pangutana: 7: 9b 

 

 Timan-i nga adunay dakong pagkulang sa mga pangutana ni Josue. Siya wala mangu 

 tana sa hinungdan sa kapildihan sa Israel. Matikdi ang pangutana nga gipangutana ni 

 Josue sa Dios mahitungod sa ... 

 

 ... Unsa man ang imong buhaton sa imong gamhanan nga ngalan? (Josue 7: 9) 

 

 Hinumdomi kanunay nga ang matag kapildihan nga inyong nasinati makaapekto sa 

 ngalan sa Ginoo. 

 

3. Analisaha ang inyong nangagi nga espirituhanong mga kapildihan. Ang mga resulta 

susama ba niadtong nasinati sa Israel? 

 

  Josue 7: 4  Mikalagiw sa atubangan sa kaaway; 

  Josue 7: 5  Espirituhanong kamatayon. 

  Josue 7: 5  Kahadlok ug kawalay paglaum sa mga tawo. 

  Josue 7: 6  Kasuko sa pagpangulo. 

  Josue 7: 7  Mitan-aw pagbalik sa "maayong mga adlaw kaniadto." 

  Josue 7: 8-9  Pagpangutana. 

 

4. Kamo naghunahuna nga human sa kapildihan sa Ai, si Josue nakakat-on sa iyang 

leksyon mahitungod sa pagduhaduha ug pagtan-aw sa mga butang sumala sa natural 

nga panglantaw. Basaha ang Josue 9 nga nagpahinumdom sa istorya sa mga Gabaon 

hon. Kamo madiskobre nga si Josue nahulog sa samang lit-ag sa kaaway pag-usab. 

Siya mitan-aw sa sitwasyon pinaagi sa iyang natural nga panglantaw ug nagbuhat sa 

wala pa magaampo. 

 

 . 

 

233 



Sa matag higayon nga kamo makasinati sa kapildihan kamo dili lamang maayo gikan 

niini, kamo usab magkat-on gikan niini aron dili na kamo mabiktima sa sama nga 

pag-ataki pag-usab  

 

5. Kamo tingali nahibulong nganong ang tibook banay ni Acan kinahanglan pagalag 

lagon. Ang Dios nakakita sa kahuyang ni Acan nga gipasa ngadto sa iyang pamilya. 

Ang Biblia nagpatin-aw nga ang kadautan sa amahan maipasa ngadto sa ikatulo ug 

ikaupat nga kaliwatan (tan-awa ang Exodo 20:15; 34: 7; Deuteronomio 5: 9). 

 

 Apan ayaw kahadlok ... Kamo dili kinahanglan nga maapektuhan sa mga sala sa 

 inyong mga ginikanan ug apohan. Tungod sa kamatayon ni Jesus didto sa krus, ang 

 tunglo sa mga sala sa kaliwatan mahimong mabungkag. Kini mahimo pinaagi sa 

 dugo ni Jesus sa inyong kinabuhi sama sa Israel nga nagpadapat sa dugo sa nating 

 carnero sa dihang ang anghel sa kamatayon milabay sa Ehipto. 
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KAPITULO 18 
 

ANG SUGILANAON SA TULO KA MGA CIUDAD 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pagpatin-aw kon nganong mahinungdanon ang pagbuntog sa espirituhanong mga 

higante sa inyong kinabuhi. 

 Pag-ila sa tulo ka mga ciudad diin ang "pipila ka mga higante" nagpabilin. 

 Pagpasabot sa mga resulta sa pagbilin sa mga higante niining tulo ka mga ciudad. 

 Paglista sa pito ka mga pamaagi alang sa pagpatay sa mga higante nga espirituhanon. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Walay nahabilin sa mga Anachanon sa yuta sa mga anak sa Israel; lamang 

 didto sa Gaza, sa Gat, ug sa Asdod, ang may pipila nga nahabilin. (Josue 11:22) 

 

PASIUNA 

 

Sa diha nga ang Israel misulod sa Canaan, sila nakakaplag ug mga higante sa yuta: 

 

 Ug didto nakita namo ang mga higante, ang mga anak nga lalaki ni Anac, nga 

 kagikan sa mga higante; ug kami sa among pagtan-aw, daw ingon sa mga dulon 

 lamang: ug mao man kami sa ilang pagtan-aw kanamo. (Numeros 13:33) 

 

Sa espirituhanong pagkasulti, ang mga "higante" nagbarug alang sa dagkong mga kalisud  

nga inyong giatubang sa kinabuhi. Kamo makatagbo ug "higante" nga mga problema sa 

inyong pamilya, simbahan, katilingbanong kinabuhi, pangalagad, trabaho, ug sa inyong 

kaugalingong kasingkasing. 

 

Kini anaa sa dalan sa pagpamuhat nga kamo makakaplag sa mga higante. Sa dihang ang Isra- 

el nagpadayon, nahimamat nila ang mga higante. Sa diha nga sila mibalik ngadto sa kaminga 

wan, sila wala nakakaplag. Kon kamo nakahimamat sa "higante" nga mga problema sa in- 

yong kinabuhi ug pangalagad, ang maayong balita mao nga kamo nag-uswag diha sa Dios. 

Kamo anaa sa utlanan sa inyong Canaan ug nagapadayon sa pag-angkon sa mga saad sa Dios. 

Palihoka ang mga tawo sa pag-atubang sa mga higante. 

 

PAGLAGLAG SA MGA HIGANTE 

 

Ang Dios miingon sa Israel nga sa hingpit laglagon ang mga lumulupyo sa Canaan, lakip na 

ang mga higante. Apan ang Israel wala magpatalinghug sa pasidaan sa Dios: 
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 ... Apan kamo wala mamati sa akong tingog ... busa ... sila mahisama sa mga 

 tunok sa inyong mga kilid ug ang ilang mga dios maoy usa ka lit-ag alang 

 kaninyo. (Mga Maghuhukom 2: 1-3) 

 

Ang Israel mibuntog sa kadaghanan sa Canaan, apan ilang gibilin ang "pipila ka mga higante" 

sa tulo ka mga ciudad. Kini nga leksyon naghinumdom niining "Sugilanon Sa Tulo Ka Mga 

Ciudad" ug giunsa niini nga mga higante nga nahimong mga "lit-ag ug mga tunok" alang sa 

Israel. Kon ang mga higante sa inyong kinabuhi dili mapapas, sila mahimong "mga lit-ag ug 

mga tunok" sa inyong espirituhanong kasinatian. Tungod niini nga hinungdan, kini nga lek 

syon nagpatin-aw sa "mga pamaagi sa pagpatay sa higante" nga makatabang kaninyo sa pag 

buntog sa mga higante sa inyong kaugalingong kinabuhi. 

 

SUGILANON SA TULO KA MGA CIUDAD 

 

 Walay nahabilin sa mga Anachanon sa yuta sa mga anak sa Israel; lamang 

 didto sa Gaza, sa Gat, ug sa Asdod, ang may pipila nga nahabilin. (Josue 11:22) 

 

Ang mga Anakim gitugotan nga magpabilin mao ang mga higante kauban sa mga Canaanhon 

diin ang Dios nagsugo nga laglagon. Sa Gaza, Gat, ug sa Asdod, gitugotan sa Israel kining 

"pipila nga mga higante" nga magpabilin. Gikan niini nga mga dapit nga ang kasamok sa Isra 

el miabot sa kaulahian, ug atong nakuha ang atong "sugilanon sa tulo ka mga ciudad." 

 

GAZA: 

 

Basaha ang Mga Maghuhukom 16. Dinhi sa Gaza atong makita ang tawo sa Dios, si Samson, 

sa kasamok. Sa usa ka ciudad diin ang mga higante naluwas, si Samson nakakaplag kang Deli 

la ug kini sa kaulahian miguba sa iyang kinabuhi ug pangalagad. Bisan unsa kamo ka lig-on 

diha sa Ginoo, kung ang mga higante gitugotan nga magpabilin nga dili mabuntog, sila adu 

nay kapasidad sa pagguba sa inyong kinabuhi ug ministeryo. 

 

ASDOD: 

 

Kamo nakakat-on na mahitungod sa ciudad sa Asdod sa I Samuel 4-5 sa dihang inyong gitun- 

an ang pagbiya sa himaya sa Dios gikan sa Israel. Kamo mahinumdum nga ang Asdod usa sa 

mga ciudad diin ang mga Filistehanon miagaw sa Arca, ang simbolo sa presensya ug himaya 

sa Dios. Kini ang sama nga Asdod diin ang Israel mibiya sa "pipila ka mga higante." Ang dili 

mabuntog nga mga higante magatulis kaninyo sa himaya sa presensya sa Dios. 

 

GAT: 

 

Usa sa dili maayo nga butang mahitungod sa pagbilin sa mga higante sa yuta mao nga "ang 

mga higante nanagpanganak ug mga higante." Sa I Samuel 17 ang mga tawo sa Dios gipang- 

bihag sa higante nga ginganlan ug Goliat. Si Goliat gikan sa ciudad sa Gat, diin ang Israel 

nagbilin ug "pipila ka mga higante." 

 

Kung si Josue naglaglag sa tanang mga higante sa sinugdanan, ang Israel wala unta mag-atu 

bang niini nga problema. Apan dinhi kamo nakakaplag sa mga kasundalohan sa Israel nga 

nagkurog sa kahadlok sa matag adlaw nga si Goliat miadto aron sa pagtamay kanila.  
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Ang Israel nagpahimutang sa hanay sa gubat (I Samuel 17: 2). Sila adunay hinagiban alang  

sa pakig-away ug pakiggubat nga pagbansay, apan sila wala palihoka sa higante, gibihag sa 

kakuyaw ug kahadlok (I Samuel 17:11). 

 

Ang wala mabuntog nga mga higante sa inyong kinabuhi manganak ug daghan pang mga 

higante. Kini nga mga higante mobalik aron motamay kaninyo ug sa kadugayan kamo mabi 

hag sa kahadlok. Kamo makabaton sa inyong espirituhanong hinagiban ug mabansay sa espi 

rituhanong pakiggubat, apan kamo dili makalihok kung kamo dili moadto sa pangggubatan 

ug moatubang sa higante. 

 

MGA TEKNIK SA PAGPATAY SA HIGANTE 

 

Ang usa ka tawo kinahanglang moatubang sa higante! Ang Dios migamit sa usa ka batan-ong 

lalaki nga ginganlan ug David, nga kaniya ang iyang Espiritu ug dihog nagpahulay. Ang"mga 

teknik sa pagpatay sa higante" nga gigamit ni David sa natural nga gubat mahimong magamit 

sa espirituhanong paagi samtang giatubang ninyo ang mga higante sa inyong kaugalingong 

kinabuhi. 

 

UNA: PANGANDAM: 

 

Aron makaatubang sa mga higante sa kinabuhi, kamo mangandam sa mas ubos nga mga 

gubat nga inyong giatubang. Si David nahinumdom kon giunsa niya pagbuntog ang usa ka 

leon ug oso nga misulong sa mga carnero nga iyang gimahal (I Samuel 17: 34-36). Siya 

nasyud nga iyang maatubang kini nga higante tungod kay siya nag-andam sa iyang kauga 

lingon sa "gagmay nga mga gubat" sa kinabuhi. 

 

Sa diha nga kamo determinado nga moatubang sa higante, pangandam sa mga pag-ataki 

gikan sa uban! Hinumdomi nga kadtong naglakaw pinaagi sa pagtoo kanunay gihagit sa mga 

naglakaw sa kahadlok. Si David giataki niadtong mga suod kaniya, ang iyang kaugalingong 

pamilya (I Samuel 17:28). Siya giataki sa pagpangulo (I Samuel 17:33) ug siya gibiay-biay sa 

higante mismo (I Samuel 17:44). 

 

Sa dihang kamo nangandam sa pag-atubang sa mga higante sa inyong kinabuhi, kadtong la- 

bing suod ninyo, lakip ang inyong pamilya, moataki kaninyo. Ang pangulohan mahimong 

moingon nga imposible kini. Ang mga higante motindog aron mobiaybiay kaninyo. Apan kon 

inyong giandam ang inyong kaugalingon sa espirituhanon nga paagi diha sa mas ubos nga 

mga gubat sa kinabuhi, kamo masaligon nga moingon "Ako makadaug batok sa higante"! 

 

IKADUHA: PANGANGKON: 

 

Si David adunay husto nga pag-angkon. Siya miangkon sa iyang pagsalig sa Dios nga nag- 

ingon, "Ako nasayud nga ako makabuntog niini nga higante sa ngalan sa Ginoo "(tan-awa  

sa I Samuel 17: 26,32,37, ug 45-46). 

 

IKATULO:  PAMATUOD-AN: 

 

Basaha ang I Samuel 38-40. Kon kamo magmalampuson sa pagpatay sa mga higante, kina 

hanglan inyong mapamatud-an ang inyong mga hinagiban. 
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Si Saul misulay sa pagsul-ob ni David sa iyang kaugalingong hinagiban, apan si David wala 

pa nakapamatuod sa hinagiban ni Saul. Kamo dili makabuntog sa mga higante pinasukad sa 

gahum o kasinatian sa laing tawo. Kamo mosul-ob sa tibook hinagiban sa Dios nga gihulag 

way sa Efeso 6 ug pamatud-i kini sa inyong kaugalingon. Kamo "nagpamatuod" sa hinagiban 

sa Dios samtang inyong gigamit kini aron atubangon ang adlaw-adlaw nga mga problema ug 

mga hagit sa kinabuhi, unya sa dihang atubangon ninyo ang tinuod nga mga higante sa kina 

buhi, kamo andam na. 

 

IKAUPAT:  PAGSULOD: 

 

Ug nahitabo, sa diha nga ang Filistehanon mitindog, ug miadto ug mipahaduol aron sa pagtag 

bo kang David, nga si David nagdali, ug midagan paingon sa kasundalohan aron makigtagbo 

sa Filistehanon (I Samuel 17:48). Ang inyong pagpangandam mahimong maayo, kamo naka 

pamatuod na sa inyong hinagiban, ug kamo adunay maayo nga pagtoo sa Dios. Apan kon 

kamo modagan pahilayo sa higante, kamo dili makabuntog. 

 

Si David "midagan" ngadto sa higante. Kamo usab mobuhat sa ingon kung inyong buntogon 

ang inyong kaaway. Kamo kinahanglan mosulod sa teritoryo sa higante. Walay kadaugan nga 

mahitabo samtang kamo naglingkod nga walay mahimo sa kilid sa bungtod nga nangataru 

ngan, nangompromiso, o namalibad sa iyong nagpadayon nga kapildihan. 

 

Sa dihang ang 12 ka mga espiya sa Israel mibalik gikan sa pagpangespiya sa Canaan, si Josue 

ug Caleb miingon mahitungod sa mga higante, "Sila ang tinapay alang kanato ... ato silang 

kan-on." Sa laing pagkasulti, "Kita mas malig-on pinaagi sa pagbuntog kanila kay sa walay 

mga higante nga pagabuntogon. "Kamo mahimong moatubang sa mga higante, o himoong 

dili makalihok sa kamingawan. Sa dihang kamo moatubang sa higante, kamo mas malig-on 

pa kay sa kon walay higante nga mabuntog. 

 

IKALIMA: TUKMANG MOTIBO: 

 

Sa dihang kamo moatubang sa mga higante sa kinabuhi, kamo moatubang kanila uban sa 

tukma nga motibo: 

 

 Niining adlawa magatugyan si Jehova kanimo sa akong kamot; ug ako magabu 

 nal kanimo, ug magalunggo sa imong ulo gikan kanimo; ug ihatag ko ang mga 

 minatay sa panon sa mga Filistehanon niining adlawa ngadto sa mga  langgam 

 sa kahanginan, ug sa mga ihalas nga mananap sa yuta; aron ang tibook nga yuta 

 masayud nga adunay usa ka Dios sa Israel. 

 

 Ug kining tibook nga katilingban masayud nga si Jehova magaluwas dili pinaagi 

 sa espada ug bangkaw; kay ang gubat iya ni Jehova, ug siya magahatag kanimo 

 sa among kamot. (I Samuel 17: 46-47) 

 

Ang motibo ni David dili ang pag-angkon sa himaya alang sa iyang kaugalingon o ipakita 

kung unsa siya ka lig-on. Ang iyang motibo mao ang paghimaya sa Dios. 
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IKAUNOM: HINGPIT NGA SULONDAN: 

 

Ang Dios adunay hingpit nga sulondan alang sa kadaugan ni David. Usa ka lambuyog ug 

lima ka hapsay nga mga bato, ang una nakaigo sa gipuntirya niini ug natumba ang higante. 

Ang inyong higante maoy kaaway sa Dios kamo makig-away sa iyang mga hinagiban. Bisan 

tuod ang mga hinagiban nga gihulagway sa Mga Taga Efeso 6 daw dili tingali sama sa lima 

ka bato nga makabuntog sa mga higante, sila mogana! Kamo dili makapakig-away batok sa 

espirituhanong mga higante uban sa natural, lawasnon nga mga hinagiban. Kamo mosunod  

sa sulondan sa Dios. 

 

IKAPITO: PAGDAUG: 

 

Kamo makadaug batok sa higante. Kini nagpasabot sa hingpit nga paglaglag kaniya. Sa 

dihang ang higante natumba gikan sa bato nga gilabyog ni David, ang batan-ong lalaki  

dayon nagdali ug mikuha sa kaugalingong espada sa higante ug gipunggotan siya. 

 

Sa dihang kita makig-away sa paagi sa Dios, atong gamiton ang butang mismo nga gihulga sa 

kaaway kanato aron mapildi siya. Apan hinumdomi, sama niining sugilanon sa tulo ka mga 

ciudad, kamo sa hingpit magmadaugon sa higante o kini mobalik sa pagsamok kaninyo 

 

KATINGBANAN: 

 

Aron mabuntog ang mga higante kamo kinahanglan... 

 

 -Mangandam sa hustong paagi. 

 -Mangangkon ug pagsalig sa Dios. 

 -Mamatud-an ang inyong espirituhanong hinagiban. 

 -Mosulod sa teritoryo sa higante. 

 -Adunay tukma nga motibo. 

 -Sundon ang hingpit nga sulondan. 

 -Modaug nga hingpit batok sa kaaway. 

 

Ang mga higante nagbabag sa pagpalihok sa katawhan sa Dios. Sila kinahanglan nga 

mabuntog. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

 

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

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Sa unsang tulo ka mga ciudad nagbilin si Josue ug "pipila ka mga higante"? 

 

 _______________   _________________   _______________ 

 

 

3. Unsa ang mga resulta sa pagbilin sa pipila ka mga higante sa matag usa niining mga 

ciudara? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. Unsa ang mahitabo kon kamo magbilin ug wala mabuntog nga mga higante sa inyong 

kinabuhi? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

5. Ilista ang pito ka teknik sa pagpatay ug higante nga gihisgutan niini nga leksyon. 

 

 ____________________________   _______________________________ 

 

 ____________________________   _______________________________ 

 

 ____________________________   _______________________________ 

 

 ____________________________ 

 

 

 

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

Kamo duna bay wala mabuntog nga mga higante sa inyong kinabuhi? Kon mao, unsa sila? 

Ilista sila sa ubos: 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Hunahunaa kon unsaon ninyo paggamit kining "mga teknik sa pagpatay sa higante" ngadto sa 

mga higante sa inyong kinabuhi: 

 

 1. Pag-andam 

 2. Pangangkon 

 3. Pamatud-an 

 4. Pagsulod 

 5. Tukma nga motibo 

 6. Hingpit nga sulondan 

 7. Pagdaug 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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KAPITULO 19 
 

GIBASI SA GASA NGA PAGPALIHOK 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pagpasabot kon unsa ang gipasabot sa "gibasi sa gasa" nga pagpalihok. 

 Pagpalihok sa inyong simbahan pinasikad sa espirituhanong mga gasa. 

 Pagpatin-aw kon giunsa sa pagtimbangtimbang pagpadayag kon ang usa ka tawo 

tukma nga gibutang diha sa ministeryo. 

 Pag-ila sa yawi sa paggamit sa espirituhanong mga gasa. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Karon mahitungod sa mga hiyas nga espirituhanon, dili ako buot, mga igsoon, 

 nga kamo dili manghibalo. (I Mga Taga Corinto 12: 1) 

 

PASIUNA 

 

Kini nga kurso nakatutok sa espirituhanong mga butang nga gikinahanglan aron mapalihok 

ang mga tawo alang sa buhat sa ministeryo. Balik ngadto sa "Kaundan" niini nga manwal ug 

ribyuha ang mga ulohan sa kapitulo. Ang matag usa niini nga mga leksyon kabahin sa prose- 

so sa pagpalihok. Kon kamo makasabot ug mopadapat niini nga mga prinsipyo sa pagpalihok, 

kamo makapalihok sa inyong kaugalingon ug ang uban nga naglibot kaninyo. 

 

Kining katapusang pagtulon-an sa "Pagpalihok Nga Mga Metodo" nagtagad sa "Gibasi sa 

gasa nga pagpalihok." Kung kamo lider sa uban, nan kini nga leksyon importante kaayo. Kini 

naghatag ug praktikal nga mga giya alang sa pagdala sa pundok sa mga tawo nga madasig sa 

espirituhanon ug aktuwal nga nagpalihok kanila sa praktikal nga paagi alang sa buluhaton sa 

ministeryo.  

 

GIBASI SA GASA NGA PAGPALIHOK 

 

Ang usa ka simbahan mahimong i-organisar sa daghang nagkalainlain nga mga paagi. Kini 

maorganisar sumala sa mga tinguha sa denominasyon o sa mga anciano sa lokal nga simba 

han. Kini mahimong maorganisar sa paagi sa pastor o ang espirituhanong mga pangulo mo 

bati nga labing epektibo. Ang ubang mga simbahan wala gayud maorganisar ug kalibog nag 

hari! 

 

Aron mamahimong tinuod nga epektibo nga pwersa alang sa Dios, ang iglesia kinahanglan 

nga maorganisar pinasikad sa espirituhanong mga gasa. Ang espirituhanong mga gasa nag 

sangkap kanato alang sa buluhaton sa ministeryo. Ang matag kinatibuk-ang ministeryo 

kinahanglan i-organisar ug ipalihok pinasikad niining espesyal nga mga abilidad nga gihatag 

sa Dios alang sa buhat sa pangalagad. 
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Ang "gibasi sa gasa nga pagpalihok" maoy pamaagi sa pag-organisar sa grupo sa mga tawo 

alang sa buhat sa pangalagad pinasikad sa ilang espirituhanong mga gasa. Ang sistema nga 

gihan-ay dinhi naggiya sa mga tawo pagbuhat sa gisugo sa Dios ug nagsangkap kanila sa 

pagbuhat sa ingon. 

 

Ang tumong dili lang sa pagpuno sa mga bakanting posisyon sa ministeryo o sa "paglambigit 

sa mga tawo ." Kini mao ang mainampoon nga paggiya sa mga magtotoo ngadto sa mga dapit 

sa serbisyo diin ang ilang espirituhanong mga gasa ug kasinatian labing maayo nga nagsang 

kap kanila. Ang resulta mao nga ang tibook nga Lawas magtinabangay sa pamaagi nga gide 

senyo sa Dios. 

 

Adunay tulo ka dagkong mga lakang sa pagpalihok nga nakabasi sa gasa: 

 

 1. Giyahi ang mga tawo sa pagdiskobre sa ilang espirituhanong mga gasa. 

 2. Ilha ang mga panginahanglan sa ministeryo. 

 3. Itumbas ang mga tawo sa husto nga mga gasa ngadto sa mga panginahanglan nga 

    giila. 

 

UNANG LAKANG:  DISKOBREHA ANG ESPIRITUHANONG GASA: 

 

Kung kamo magagiya sa mga tawo sa pagdiskobre sa ilang espirituhanong mga gasa nan 

kamo ug ang inyong mga sumusunod kinahanglan adunay kahibalo sa espirituhanong mga 

gasa. 

 

Ang Harvestime International Network nagtanyag ug kurso nga nag-ulohang "Ang Ministryo 

sa Balaang Espiritu" nga naghatag ug detalyado nga pagtudlo sa nagkalainlaing espirituha 

nong mga gasa. Kon kamo nagakuha sa mga kurso sa Harvestime sa gisugyot nga han-ay, 

nahuman na ninyo kini nga kurso. 

 

Ang "Ang Ministeryo sa Balaang Espiritu" naghisgot sa matag espirituhanong gasa ug nagha 

tag ug pag-analisar aron makatabang sa pagkaplag sa espirituhanong mga gasa. Kami mosug 

yot nga mokuha kamo niini nga kurso ug itudlo kini sa inyong simbahan sa dili pa mosulay sa 

pag-organisar pinasikad sa gibasi sa gasa nga pagpalihok. (Kon wala kamo niini nga kurso ug 

dili makaangkon niini, ang usa ka hamubo nga kasayuran sa espirituhanong mga gasa gilakip 

sa "Pakapin" niini nga kurso.) 

 

Sa mainampoon giyahi ang matag miyembro sa inyong simbahan pinaagi sa napulo ug upat 

ka mga lakang sa pagdiskobbre sa espirituhanong gasa nga gihulagway diha sa Pakapin niini 

nga manwal. Kini nga mga lakang naglakip sa: 

 

 Unang Lakang:  Magpakatawo pag-usab. 

 Ikaduhang Lakang: Pagdawat sa bautismo sa Espiritu Santo. 

 Ikatulong Lakang: Pagkahibalo sa espirituhanong mga gasa. 

 Ikaupat nga Lakang: Pag-obserba sa hamtong nga mga modelo sa mga gasa. 

 Ikalimang Lakang: Pagpangita sa espirituhanong gasa pinaagi sa pagpuasa ug 

 pag-ampo. 
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 Ikaunom nga Lakang: Ipandong ang inyong mga kamot sa ibabaw kanila ug hangyoa 

 ang Dios sa pagpadayag sa ilang mga gasa. 

 

 Ikapitong Lakang: Kinaugalingong pag-analisar sa espirituhanon nga mga interes. 

 Ikawalong Lakang: Pag-analisar ninyo, ingon nga ilang espirituhanong lider. 

 Ikasiyam nga Lakang: Kinaugalingong pag-analisar sa nangaging Kristohanong 

 pag-alagad. 

 

 Ika-napulo nga Lakang: Pagkompleto sa espirituhanong gasa nga mga pangutana nga 

 gihatag sa Harvestime nga kursong "Ministeryo Sa Balaang Espiritu." 

 

 Ika-napulo’g usa nga Lakang: Pag-ila sa espirituhanong mga gasa nga aduna tingali 

 sila. 

 

 Ika-napulo’g Duha nga Lakang: Paghatag kanila sa listahan sa panginahanglan sa 

 ministeryo sa  simbahan. 

 

 Ika-napulo’g Tulo nga Lakang: Pagtabang kanila sa pagpaangay sa ilang espiritu 

 hanong gasa sa panginahanglan sa ministeryo. 

 

 Ika-napulo'g upat nga Lakang: Pagbuhat sa pagsunod nga pagtimbangtimbang sa 

 ilang pagpangalagad niining dapita. 

 

Sa dihang kamo mainampoon nga nag-analisar sa espirituhanong mga gasa sa mga sakop sa 

kongregasyon sa iglesia, dayon paghimo ug usa ka tsart nga nagpakita sa mga ngalan sa mga 

miyembro ug sa espirituhanong mga gasa nga gipadayag sa Dios sa matag usa. Gamita ang 

porma nga gihatag sa seksyon sa "Alang Dugang Pagtuon" niini nga leksyon. 

 

IKADUHANG LAKANG: PAG-ILA SA MGA PANGINAHANGLAN SA 

MINISTERYO: 

 

Karon kamo moila sa mga panginahanglan sa ministeryo sa inyong simbahan. Unsa ang mga 

panginahanglan ang anaa karon? Unsang mga posisyon sa inyong simbahan ang wala pa ma 

pun-i? Unsay bag-ong mga ministeryo nga inyong gitoohan nga ang Ginoo gusto nga kamo 

magsugod nga nagkinahanglan ugg mga mamumuo? Ania ang pipila ka posible nga mga 

panginahanglan sa pagpangalagad: 

 

 Pagduaw: Masakiton, mga bag-ohan sa simbahan, mga membro sa simbahan, ospital, 

 mga biyuda, mga prisohan, namatyan, balay alang sa mga tigulang. 

 

 Pag-ebanghelyo: Binalaybalay, serbisyo sa pag-ebanghelyo, krusada, mga serbisyo 

 sa gawas. 

 

 Pagsunod nga Ministeryo: Sa bag-ong mga kinabig. 

 

 Opisina / suporta nga pang-administratibo: Pag-tayp, pagdibugo [art], paghapnig, 

 pagpundok, pagpakopya sa mga materyales, pagpakoreyo, mga telepono, rekord. 

 

244 



 Pagkamaabiabihon: Pagpakaon ug pagpatulog alang sa mga nanginahanglan o alang 

 sa nagabisita nga mga ministro, mga ebanghelista, mga Kristohanon. 

 

 Ministeryo Sa Kabus: Paghatag ug pagkaon, sinina, kapuy-an. 

 Pagmentinar sa mga Bilding sa Simbahan: Pagpanindot sa palibot, pagpintura, pagpa 

 manday, elektrisidad, pag-ayo sa mga hugasan, paglimpyo. 

 

 Musika: Koro, mga instrumento, lider sa kanta, espesyal nga grupo sa musika, solo 

 hista, pagsulat ug musika. 

 

 Mga produksyon sa relihiyosong pasundayag. 

 Panalapi: Pagpangalap sa pundo, pagkwenta, pagplano sa panalapi alang sa mga 

 ministri. 

 

 Pagsulat: Kristohanong mga libro, sulat-balita, gagmay’ng basahon, mga artikulo sa 

 balita ug magasin, balak. 

 

 Multi-media: Audio ug video teyps, radyo, telebisyon, pagbalita diha sa satellite. 

 Pagtambag: Kinatibuk-ang pagtambag o sa piho nga mga grupo; pagtambag sa tele 

 pono. 

 

 Pagpangalagad sa Espesyal nga mga Grupo: Bungol, buta, masakiton sa pangisip, 

 mga adik sa narkotiko, mga alkoholiko, mga migranteng mamumuo, mga gang, wala 

 makasal nga mga inahan, mga homoseksuwal, mga Judio, minoriyang grupo, kaba 

 bayen-an, kalalakin-an, pamilya, mag-asawa, mga giabuso nga mga bata, mga nila 

 yas, mga wala nag-eskwela, dili edukado, mga binilanggo, militar, mga kabataan, mga 

 kabatan-onan, mga tigulang. 

 

 Mga Opisina sa Simbahan: anciano, diacono / diaconesa, magtutudlo sa Sunday 

 school, mga tig-abi-abi, mga komite sama sa pagtukod, panalapi, ug uban pa. 

 

 Paghubad: Biblia ug Kristohanong literatura. 

 

 Kristohanong edukasyon: Sunday school, Vacation Bible School, Christian preschool, 

 elementarya, high school, kolehiyo; pagbansay alang sa mga layko gamit ang Harves 

 time International Institute nga mga kurso, pagtuon sa Biblia sa balay. 

 

 Misyonaryo / Pagtanom ug Simbahan: Ngadto sa wala pa nawalihi nga mga  kataw 

 han sa inyong rehiyon / nasud. 

 

 Literatura: Ang Kristohanong librarya, tindahan sa mga libro, Biblia ug kristohanong 

 mga literatura nga pag-apod-apod. 

 

 Mga Kampo Ug Mga Pagpamalandong. 

 

Human ninyo masayri ang nagkalainlaing panginahanglan sa ministeryo, isulat ang usa ka 

mubo nga paghulagway sa responsibilidad sa matag ministeryo. Ania ang usa ka pananglitan: 
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Ministeryo sa pagbisita: Matag Martes sa gabii mobisita sa mga miyembro sa simbahan nga 

masakiton, naospital, o nagkinahanglan ug pagdasig ug pag-ampo. Paghimo ug sinulat nga 

taho sa matag Dominggo ngadto sa pastor mahitungod sa mga resulta sa mga pagduaw. 

 

Ang kurso sa Harvestime International Institute nga nag-ulohang "Pagdumala Pinaagi Sa 

Mga Tumong" naghatag ug detalyadong impormasyon kon unsaon pagsulat ang paghulagway 

sa ministeryo. 

 

Dayon tinoa kon unsa nga espirituhanong gasa sa ministeryo ang importante aron malampu 

son nga matuman kini nga ministeryo. Pananglitan, ang usa nga mobisita tingali nagkinahang 

lan sa gasa sa pagpang-ayo o pag-awhag (pagtambag). 

 

Gamita ang mga tsart sa seksyon sa "Alang Dugang nga Pagtuon" niini nga leksyon aron sa 

pagtabang kaninyo sa pag-ila sa panginahanglan sa ministeryo, pagsulat sa paghulagway, ug 

pag-ila sa espirituhanong mga gasa nga gikinahanglan aron magmalampuson sa pagtuman sa 

matag ministeryo. 

 

IKATULONG LAKANG: ITUGBANG ANG MGA TAWO, GASA, UG MGA PANGI 

NAHANGLAN: 

 

Kung nahuman ninyo ang mga lakang sa una ug ikaduha, kamo adunay... 

 1. Listahan sa matag tawo sa inyong simbahan ug sa ilang espirituhanong mga gasa. 

 2. Listahan sa mga posisyon sa ministeryo nga gikinahanglan mapun-an, paghulagway 

   sa mga responsibilidad sa matag usa niini nga mga ministeryo, ug ang espirituha 

   nong mga gasa nga gikinahanglan alang sa matag pangalagad. 

 

Kamo andam na karon sa pagtugbang sa mga tawo nga adunay hustong mga gasa sa pangina 

hanglan sa ministeryo nga giila. Gamita ang porma nga gihatag sa seksyon sa "Alang sa Du 

gang Pagtuon" niini nga leksyon. Ang inyong tumong mao ang pagtudlo sa matag tawo sa 

pagpuno sa posisyon sa pagpangalagad diin ang iyang espirituhanong mga gasa makapahimo 

kaniyang epektibo sa gimbuhaton. 

 

Kadaghanan sa mga tawo gusto nga mag-ampo mahitungod sa ilang buluhaton sa dili pa kini 

dawaton. Siguroha ang paghatag kanila sa kopya sa paghulagway sa ministeryo aron mahi 

bal-an nila ang mga responsibilidad sa posisyon. Ang mga tawo nga mobalibad sa mga posi- 

syon sa ministeryo nga gitanyag kinahanglan nga pakigkitaan aron sa paghisgot sa uban pa 

nga posibling mahimo sa serbisyo. 

 

Kung adunay mga posisyon sa pagpangalagad nga walay nadiskobre nga usa ka miyembro 

nga adunay gasa, kamo adunay duha ka mga alternatibo: 

 

1. Pag-ampo alang sa pagpahunong o pagpalangan sa ministeryo hangtud nga    

adunay ginasahan nga magtotoo nga magamit. 

 

2. Kung ang ministeryo mahinungdanon, temporaryo nga pun-an ang posisyon sa 

tawo nga adunay gasa sa pagdumala. Ang usa ka tawo nga aduna niining gasaha 

kasagaran temporaryo nga kapuli, kay ang gasa sa pagdumala makapahimo sa 

pagdawat sa responsibilidad alang sa uban. 
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PAGTIMBANGTIMBANG 

 

Sa matag karon ug unya timbangtimbanga ang matag miyembro ug ang ilang ministeryo. 

Kamo mahibalo kon ang tawo nga gibutang husto basi sa iyang mga gasa sa dihang…. 

 

 -Siya mabungahon sa dapit diin siya nagserbisyo. Kini nagpasabot nga inyong makita 

  ang positibong resulta sa iyang ministeryo. 

 

 -Sa diha nga siya natagbaw ug nagmalipayon sa ministeryo. Kon siya napakyas, siya 

  mahimong mag-alagad sa dapit nga wala siya gihatagan ug gasa. 

 

 -Sa diha nga ang gipangsulti nga inyong nadawat gikan sa iyang mga giministeryohan 

  positibo, kini nagpakita nga siya epektibo sa posisyon diin siya nagserbisyo. 

 

Kung ang tawo dili epektibo sa ministeryo nga ilang gialagaran, pakigkita kanila pag-usab 

aron maghisgot ug mag-ampo mahitungod sa ilang espirituhanong mga gasa. Padayon sa 

pagsulay hangtud nga kamo magmalampuson. Mas maayo nga adunay gamay nga reorganisa 

syon matag karon ug unya kay sa adunay mga tawo nga nagalingkod nga walay paglihok sa 

mga lingkoranan sa simbahan! Ang matag karon ug unya nga pagtimbangtimbang makata 

bang kaninyo sa dugang nga pagdalisay sa nakabasi sa gasa nga pagpalihok sa inyong mga 

ginsakopan. Kini makatabang usab kaninyo sa pag-ila sa mga panginahanglan sa ministeryo 

samtang ang iglesia nagtubo. 

 

ANG YAWI SA PAGGAMIT SA MGA GASA 

 

Tingali madugay alang kaninyo sa pag-organisar pag-usab sa inyong simbahan ug pagpalihok 

basi sa espirituhanon nga mga gasa. Ayaw kaluya kung makita nga ang mga tawo dili bukas 

sa pagbag-o ug gusto niini sa paagi nga sila nagbuhat niini alang sa "miaging 40 ka tuig"! Sa 

maong mga hitabo, hinumdomi nga ang yawi sa paggamit sa tanang espirituhanon nga mga 

gasa mao ang gugma. Si Pablo nagpaila niini nga yawi sa dihang naghisgot sa mga gasa sa 

Espiritu Santo. Siya miingon... 

 

 ... Apan gipakita ko kaninyo ang labing maayong paagi. (I Corinto 12:31) 

 

Basaha ang I Mga Taga Corinto 13 nga nagpatin-aw sa "labing maayo nga paagi." Kamo 

makapanagna, magbaton sa mga gasa sa pagpang-ayo, pagtoo, paghatag, ug uban pa, ang 

tanan naglihok sa inyong simbahan, apan walay gugma, sila dili mahimong epektibo. Ang 

mga gasa dili mapuslan kung gigamit nga walay gugma. Ang pagsulti sa mga dila mahimong 

sama sa saba nga batingaw. Ang matag gasa walay kapuslanan, kini "walay pulos," gawas 

kon kini gigamit sa gugma. Ang pagpalihok sa iglesia nga nakabasi sa espirituhanong mga 

gasa dili usab mapuslanon kon kini dili ipatuman diha sa gugma. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Unsa ang gibasi sa gasa nga pagpalihok? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Ilista ang tulo ka lakang alang sa pagpalihok sa simbahan pinasikad sa espirituhanong 

mga gasa. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. Unsaon ninyo pagkahibalo kung ang usa ka tawo sa hustong paagi gibutang sa 

ministeryo? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

5. Unsa ang yawi sa paggamit sa espirituhanong mga gasa? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

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

1. Kung kamo adunay kalisud sa mga tawo sa iglesia samtang naningkamot kamo sa 

pagpatuman sa gibasi sa gasa nga pagpalihok, pangutan-a sila niini nga mga 

pangutana: 

 

 -Pila ka porsyento sa atong mga miyembro ang aktibo nga nalambigit sa Kristohanong 

  pag-alagad? 

 

 -Kinsa ang responsable sa pag-rekrut sa mga tawo nga punoan ang mga bakante sa 

  ministri? 

 

 -Kita ba kanunay nga nagdugang sa atong nagkalainlain nga mga ministeryo sa atong 

  komunidad? Ang atong nasud? Sa atong kalibutan? 

 

 -Kita nagkulang sa mga mamumuo sa pag-ani sa espirituhanon nga pag-ani? 

 

 -Ang pipila ba sa atong mga yawing posisyon sa pagpangulo bakante? 

 

 -Ang pipila ba ka mga tawo nag-alagad sa lainlaing mga ministeryo napakyas? 

 

 -Kita aduna bay sistema alang sa pagpaambit sa bag-ong mga kinabig ug bag-ong 

  mga miyembro sa simbahan ngadto sa ministeryo? 

 

 -Unsay ginabuhat sa atong simbahan aron madasig ang mga tawo sa pagdiskobre, 

  pagpalambo, ug paggamit sa ilang espirituhanong mga gasa? 

 

 -Ang mga tubag niining mga pangutanaha makatabang kaninyo sa pagkombinsir sa 

  panginahanglan sa kabag-ohan. 

 

2. Gamita ang mga tsart sa mosunod nga mga pahina samtang kamo nagpalihok sa 

iglesia pinasikad sa espirituhanon mga gasa: 
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GIBASI SA GASA NGA PAGPALIHOK 

 

Katingbanan sa Pagpangulo nga Gasa 

 

1. Irekord ang ngalan sa matag usa ka sakop sa kolum. 

2. Diha sa ikaduhang kolum, isulat ang posisyon nga ilang gihuptan karon sa simbahan, 

kung aduna. (Kamo makakaplag ug pipila ka mga tawo nga sa pagkakaron nag-alagad 

sa mga posisyon nga dili angay alang niini nga mga posisyon). 

3. Pinasukad sa mga giya nga gihatag sa Kapitulo 19 ug sa Pakapin niini nga kurso, ilha 

ang ilang espirituhanong mga gasa ug ilista kini sa ikatulong kolum. 

 

  

    (1)              (2)                  (3) 

  Ngalan       Karon nga Posisyon    Espirituhanong  

           Diha Sa Simbahan      Mga Gasa 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 
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GIBASI SA GASA NGA PAGPALIHOK 

 

Mga Panginahanglan sa Ministeryo 

 

1. Sa unang kolum, ilha ang panginahanglan sa ministeryo. 

 

2. Sa ikaduhang kolum, ihulagway ang mga responsibilidad sa piho nga posisyon sa 

ministeryo. 

 

3. Sa ikatulong kolum, ilha ang espirituhanong mga gasa nga gikinahanglan aron 

epektibo nga matuman kini nga ministeryo. 

 

 

  (l)           (2)                (3) 

 

 Panginahanglan          Mga Responsibilidad       Mga Espirituhanong   

 Sa Ministeryo                      Mga Gasa 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 
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GIBASI SA GASA NGA PAGPALIHOK 

 

Pagtugbang sa mga Tawo, Mga Panginahanglan, Ug Mga Gasa 

 

1. Isulat ang ngalan sa unang kolum. 

2. Isulat ang ilang posisyon karon sa ministeryo sa ikaduhang kolum. 

3. Isulat ang ilang espirituhanong mga gasa sa ikatulong kolum. 

4. Isulat ang ilang bag-ong posisyon sa ministeryo sa ikaupat nga kolum. (Kamo maka 

kaplag ug pipila ka mga tawo karon nga naghupot ug mga katungdanan nga maayong 

pagkatugbang sa ilang ministeryo ug ang ilang posisyon magpabilin nga pareho). 

 

   (1)              (2)                       (3)                      (4)  

 Ngalan   Karon Nga Posisyon  Espirituwal mga Gasa  Bag-ong Posisyon 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 
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PAKAPIN 
 

Ang mosunod maoy mubo nga katingbanan sa mga gasa sa Espiritu Santo. Alang sa dugang 

nga paghisgot niini nga mga hilisgutan ug makatabang nga mga pagtuki nga mga porma ma 

batonan sa kurso sa Harvestime International Institute nga nag-ulohang "Ang Ministeryo Sa 

Balaang Espiritu." 

 

MGA GASA SA BALAANG ESPIRITU 

 

Si Jesus nagbilin sa iyang mga tinun-an ug responsibilidad sa pagpaabot sa mensahe sa Ebang 

helyo ngadto sa mga kinatumyan sa yuta. Ang gahum sa Balaang Espiritu makatabang kanila 

sa pagtuman niini nga buluhaton (Mga Buhat 1: 8). Si Jesus wala nagbilin sa iyang mga sumu 

sunod sa dakong responsibilidad nga wala maghatag kanila sa abilidad sa pagtuman sa hagit. 

Ang espirituhanon nga mga gasa maoy labaw sa kinaiyahan nga mga abilidad nga gihatag sa 

Balaang Espiritu aron sa paghatag ug gahum sa mga magtotoo nga mahimong epektibo nga 

mga saksi sa Ebanghelyo. 

 

Adunay kalainan tali sa espirituhanong mga gasa ug natural nga mga talento. Ang talento usa 

ka natural nga abilidad nga napanunod sa pagkatawo o napalambo pinaagi sa pagbansay. Ang 

espirituhanong gasa maoy labaw sa kinaiyahan nga abilidad nga wala moabot pinaagi sa panu 

london o pagbansay. Kini usa ka espesyal nga abilidad nga gihatag sa Balaang Espiritu nga 

gamiton alang sa piho nga espirituhanong mga katuyoan 

 

Kining usa ka natural nga talento mahimong giuyonan [gi-aprobahan ug gipanalanginan] sa 

Balaang Espiritu human ang usa nahimong magtotoo. Sa diha nga kini mahitabo ang talento 

unya mahimong usa ka gasa ingon man usa ka talento. 

 

Pananglitan, ang usa ka tawo mahimong adunay natural nga talento sa pagdumala tungod sa 

iyang pagbansay nga nadawat. Human sa bautismo sa Balaang Espiritu kining natural nga 

talento mahimong giuyonan [giaprubahan] sa Balaang Espiritu ug siya mahimong gamiton sa 

espirituhanong gasa sa pagdumala. 

 

Ang espirituhanong mga gasa naghatag ug espirituhanon nga mga kapabilidad nga labaw pa 

sa labing maayo nga mga talento sa kinaiyahan. Bisan pa atong gamiton ang tanan natong 

natural nga mga talento alang sa buluhaton sa Ginoo, kita sa gihapon nagkinahanglan ug espi 

rituhanong mga gasa. 

 

MGA KATUYOAN SA MGA GASA 

 

Ang mga katuyoan sa mga gasa sa Balaang Espiritu gilista sa Mga Taga Efeso 4: 12-15. Basa 

ha kini nga tudling sa inyong Biblia. Sumala niini nga tudling, ang mga katuyoan sa Balaang 

Espiritu mao ang: 

 

 -Paghingpit sa mga balaan 

 -Pagpausbaw sa buhat sa pangalagad 

 -Paglig-on sa lawas ni Kristo, ang Simbahan 

 

 

253 



Ang mga katuyoan o tumong sa espirituhanong 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. 

 

PAG-APOD-APOD SA MGA GASA 

 

Ang matag magtotoo adunay labing menos usa ka espirituhanong gasa (I Pedro 4:10).Tungod 

kay ang matag magtotoo adunay labing menos usa ka espirituhanong gasa, ang matag usa ka- 

nato adunay responsibilidad sa pagdiskobre ug paggamit sa atong gasa. Kamo dili hukman 

pinaagi sa daghang mga espirituhanong gasa nga anaa kaninyo. Kamo pagahukman pinaagi 

sa inyong pagkamatinud-anon sa paggamit sa espirituhanong gasa o mga gasa nga gihatag 

kaninyo. Ang sambingay sa mga talento sa Mateo 25: 14-30 nagpamatuod niini nga kama 

tuoran. 

 

Adunay daghang espirituhanong mga gasa, apan walay magtotoo nga adunay tanan nga mga 

gasa sa Balaang Espiritu (tan-awa 1 Corinto 12: 29-30). Ang usa ka tawo mahimong adunay 

labaw sa usa ka gasa, apan walay usa nga adunay tanang mga gasa sa Espiritu Santo. Kon 

siya aduna, nan siya wala na manginahanglan sa uban diha sa Lawas ni Kristo. 

 

Ang Biblia nagpakita nga adunay daghang mga gasa nga gikan sa usa ka tinubdan. Ang tinub 

dan sa espirituhanong mga gasa mao ang Balaang Espiritu. Siya naghatag ug nagpalihok niini 

nga mga gasa sa mga kinabuhi sa mga magtotoo (tan-awa sa 1 Mga Taga Corinto 12: 4-7 ug 

Mga Taga Roma 12: 6-8). Adunay usa ka tinubdan sa espirituhanong mga gasa apan adunay 

daghang nagkalainlaing mga gasa. Walay gasa nga mas importante kay sa uban. 

 

Ang inyong posisyon sa Lawas ni Kristo gitandi sa mga bahin sa lawas sa tawo. Sama sa taw 

hanong lawas, ang gagmay nga mga bahin sama sa mata adunay importante nga mga gimbu 

haton, ang daw "gamay" nga gasa kasagaran mas importante sa paglihok sa simbahan. Ang 

pipila ka mga gasa naglangkob sa mas dako nga mga responsibilidad, apan walay gasa nga 

mas importante kay sa uban. 

 

Ang ubang mga bahin sa tawhanong lawas adunay labaw nga responsibilidad kay sa uban. 

Pananglitan, ang mata nagpakita kaninyo kung unsay anaa sa inyong palibot. Kini mogiya 

kaninyo sa paglakaw. Kini nagtugot kaninyo sa pagbasa ug pagtan-aw ug pagkalingaw sa 

mga nilalang sa Dios. Ang mata adunay labaw nga responsibilidad, apan kini dili mas impor 

tante kay sa kumagko sa tiil nga naghatag ug balansi sa paglakaw. Ang giya sa mata sa pagla 

kaw walay kapuslanan kon kamo walay mga tiil nga ilakaw. Ang buluhaton sa mata nga nag 

tugot sa pagbasa walay kapuslanan kon kamo walay utok aron masabtan ang inyong gibasa. 

 

Usahay ang dili pagsinabtanay motungha sa Simbahan kung ang mga magtotoo dili makaila 

sa espirituhanong mga gasa sa uban. Pananglitan, ang usa ka tawo mahimong adunay gasa sa 

paghatag ug dili makasabot sa laing magtotoo nga dili mohatag sa madagayaon. O ang usa 

mahimong adunay gasa sa pagdumala ug mahimong dili kaayo mapailubon sa mga tawo nga 

dili kaayo organisado. 
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Ang matag magtotoo kinahanglan mogamit sa iyang espirituhanong mga gasa aron makig 

tambayayong sa ubang mga magtotoo nga adunay lahi nga mga gasa. Sa diha nga kini mahi 

tabo, ang Iglesia epektibo nga nagalihok ingon nga Lawas ni Kristo. 

 

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  (I Mga Taga Corinto 4: 1; I Pedro 4:10). Ingon nga piniyalan, kamo pagahukman 

basi sa inyong pagkamatinud-anon sa paggamit sa mga gasa nga gihatag kaninyo (I Corinto 

4: 2). 

 

ANG MGA GASA SA BALAANG ESPIRITU 

 

Ang nag-unang mga tudling nga nagpaila sa espirituhanong mga gasa gilista sa ubos: 

 

 -Roma 12: 1-8 

 -I Corinto 12: 1-31 

 -Efeso 4: 1-16 

 -I Pedro 4: 7-11 

 

Alang sa mga katuyoan sa pagtuon atong gibahin ang mga gasa ngadto sa upat ka dagkong 

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. Ania ang listahan 

sa nagkalainlain nga espirituhanong mga gasa: 

 

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. Ang espesyal nga pagpangulo nga 

mga gasa mao ang: 

 

Mga Apostoles: Ang apostol maoy usa nga may espesyal nga abilidad sa pagpalambo sa  

bag- o nga mga simbahan sa lain-laing mga dapit ug sa pagdumala sa gidaghanon sa mga 

simbahan ingon nga superbisor. Ang apostol nagpasabot nga "usa ka delegado, usa ka pina 

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

espesyal nga awtoridad o abilidad sa pagpakaylap sa Ebanghelyo sa tibook kalibutan pinaagi 

sa pagpalambo sa organisado nga lawas sa mga magtotoo. Ang modernong termino nga giga 

mit sa simbahan alang sa apostol mao ang misyonaryo ug tigtanom ug simbahan 
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Mga Manalagna: 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 kina 

tibuk-an, ang panagna nagtumong sa pagsulti ilalum sa espesyal nga inspirasyon sa Ginoo. 

Kini espesyal nga abilidad sa pagdawat ug pag-istorya sa diha-diha nga mensahe sa Dios 

ngadto sa iyang mga katawhan pinaagi sa usa ka Diosnong-dihog sa pulong. Ang usa ka 

"manalagna" usa ka lider sa iglesia ingon man nagbaton sa pagsulti nga gasa sa panagna. 

 

Mga Ebanghelista: 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 motu 

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

nga "ebanghelista" maoy "usa nga nagadala ug maayong mga balita."  

 

Mga pastor: Ang mga pastor maoy mga lider nga midawat sa hataas-nga-termino sa personal 

nga responsibilidad alang sa espirituhanon nga kaayohan sa usa ka grupo sa mga magtotoo.  

Ang pastor sa espirituhanon nag-alima alang niadtong ubos sa iyang awtoridad, nga nagatud 

lo kanila sa Pulong sa Dios ug nagapangalagad sa ilang personal ug espirituhanon nga mga 

panginahanglan. 

 

Mga magtutudlo: Ang mga magtutudlo maoy mga magtotoo nga adunay espesyal nga abili 

dad sa pagpakigsulti sa Pulong sa Dios sa epektibo nga paagi nga ang uban makat-on ug mo 

gamit kon unsa ang gitudlo. Ang espesyal nga gasa sa usa ka magtutudlo lahi gikan sa pagsul 

ti nga gasa sa pagtudlo sama sa manalagna lahi gikan sa pagsulti nga gasa sa panagna. Ang 

tanan nga mga magtotoo 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 mensahe sa Ebanghelyo. (Mga Hebreohanon 5:12). 

 

PAMULONG NGA MGA GASA: 

 

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: 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. 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 nagpahimutang sa mga pro 

peta [nga usab adunay gasa sa panagna] sa espesyal nga mga posisyon sa pagpangulo diha sa 

simbahan. Bisan tuod sila nanagna sama sa mga manalagna, ang mga tawo nga adunay gasa 

sa pagtagna wala makabaton sa espesyal nga posisyon sa pagpangulo sama sa usa ka manalag 

na. Sila lamang sa yano nagsulti sa espesyal nga mga mensahe ubos sa inspirasyon sa Espiritu 

Santo. 

 

Pagtudlo: 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 pagkamagtu 

tudlo. Ang Dios nagpahimutang sa mga magtutudlo [nga usab adunay gasa sa pagtudlo] sa 

espesyal nga mga posisyon sa pagpangulo diha sa simbahan. Ang pagsulti nga gasa sa pagtud 

lo naglakip sa pagsulti sa Pulong sa Dios apan wala naglakip sa pagpangulo sa Simbahan 

ingon man usab sa pagpangulo gasa nga usa ka magtutudlo. 
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Pagtambag: Ang gasa sa pagtambag mao ang abilidad nga masuod ngadto sa mga tawo sa 

panahon sa panginahanglan, nagatambag kanila nga husto uban sa Pulong sa Dios. Ang "pag 

tambag" sa literal nagkahulogan sa pagtawag sa usa ka tawo sa gilid, aron tambagan, awha 

gon, maymayan, dasigon, o hupayon. Ang pagtambag maoy abilidad sa paghatag sa maala 

mon 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." 

 

Pulong Sa Kaalam: Ang pulong sa kaalam mao ang abilidad sa pagdawat sa hait nga sala 

butan kon sa unsang paagi 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: 

 

Pulong Sa Kahibalo: Ang pulong sa kahibalo mao ang abilidad sa pagsabot sa mga butang 

nga ang uban wala mahibalo ug dili makasabot ug sa pagpakigbahin niini nga kahibalo uban 

kanila ilalum sa inspirasyon sa Espiritu. Sama sa pulong sa kaalam, kini dili mao ang gitawag 

nga "gasa sa kahibalo." Kini mao ang gasa sa "pulong sa kahibalo. "Kini dili mao ang kinati 

buk-ang kahibalo sa Dios, apan usa ka bahin lamang sa iyang kahibalo. Ang tinubdan niini 

nga espirituhanong kahibalo mao ang Dios. Ang gasa sa pulong sa kahibalo mao ang pagpa 

dayag nga kahibalo. Kini nagpasabot sa kahibalo nga gipadayag sa Dios. Kini dili kahibalo 

nga nakuha pinaagi sa edukasyon o sa pagtuon. 

 

PAG-ALAGAD NGA MGA GASA: 

 

Adunay siyam ka espirituhanon nga mga gasa nga atong gitawag sa "pag-alagad nga mga  

gasa." Kining siyam ka mga gasa "nag-alagad" sa simbahan pinaagi sa paghatag ug estruk 

tura, organisasyon, 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: Ang pag-ila sa mga espiritu mao ang abilidad sa pagtimbangtim 

bang sa mga tawo, mga doktrina, 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. Kini nga gasa limitado ngadto sa pag-ila sa mga espiritu. Kini dili lamang 

pag-ila sa kinatibuk-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. 

 

Pagpangulo: 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. 

 

Pagdumala: 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 direk 

syon, pag-organisar, ug sa paghimo ug mga desisyon alang sa uban. Ang kahulogan sa 

pulong nga pagdumala susama sa pulong nga gigamit alang sa timon sa barko. Ang susama 

nga pulong gigamit alang sa duha diha sa Biblia: 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. 

 

Pagtoo: 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 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. 

 

Paghatag:  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 nagbuhat niini uban sa kalipay ug kasibot. Ang gasa sa paghatag usab naglakip 

sa paghatag sa panahon, kusog, ug mga talento sa buluhaton sa Ginoo.  

 

Mga Pagtabang: 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 musi 

kero, bisan unsa nga butang sa pagtabang sa kalihokan sa simbahan o sa ministeryo maisip 

nga gasa sa mga pagtabang.  

 

Pag-alagad: Ang pulong nga "pagministeryo" sa Roma 12: 7 nagpasabot sa pag-alagad. Ang 

gasa sa pag-alagad  lahi sa mga pagtabang kay kana nagpuli sa usa ka tawo sa pipila ka mga 

buluhaton aron sa pagpahigawas sa uban aron magamit sa ilang espirituhanong gasa. 
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Kalooy: 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. 

 

Pagkamaabiabihon:  Ang gasa sa pagkamaabiabihon maoy espesyal nga abilidad nga giha 

tag sa Dios ngadto sa pipila ka mga sakop sa Lawas ni Kristo nga mopakaon ug mopasaka sa 

mga nanginahanglan.  

 

ILHANAN NGA MGA GASA: 

 

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. Ang ilhanan nga mga gasa mao ang: 

 

Mga milagro: Pinaagi sa tawo nga adunay gasa sa mga milagro ang Dios nagbuhat sa gamha 

nan nga mga buhat nga walay posibilidad nga nagakahitabo sa natural nga paagi. Kining la- 

baw sa kinaiya han nga mga buhat maoy ilhanan sa gahum sa Dios nga mas labaw pa kay sa 

kang Satanas, ug ang Dios makadawat sa himaya. 

 

Pagpang-ayo: Ang magtotoo nga adunay mga gasa sa pagpang-ayo may abilidad sa pagpa 

dagayday 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. 

 

Mga pinulongan: 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 ma 

kat-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 (Mga Buhat2:6-8). Kini mahimo usab sa pinulongan 

nga wala masabti sa tawo ( 1 Corinto 14:2) . Kini gitawag nga pagsulti sa wala masabti nga 

mga pinulongan. 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 masabti sa mamumulong. 

 

Paghubad sa mga Pinulongan: Ang gasa sa paghubad maoy espesyal nga abilidad sa pag 

pasabot sa mensahe ngadto sa pinulongan nga masabtan sa usa nga nagasulti sa mga pinulo 

ngan. Ang paghubad sa usa ka mensahe sa mga sinultihan gihatag sa Espiritu Santo ngadto  

sa usa nga aduna niining espirituhanon nga gasa. Kini wala gihubad pinaagi sa pagkasayud sa 

pinulongan diin ang mensahe gihatag. Kini gihatag pinaagi sa pagpadayag sa Espiritu Santo.  

 

Pahinumdom ... Kini nga mga gasa espesyal nga mga abilidad gikan sa Dios aron mag-ala 

gad sa nagkalainlaing mga paagi. Samtang tingali adunay pipila nga mga ebidensya niini sa 

tanan natong mga kinabuhi wala kini nagpasabot nga kita adunay usa ka gasa. 
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Pananglitan, ang tanan nga magtotoo kinahanglan mohatag sa buhat sa Ginoo nga adunay 

mga ikapulo ug mga halad. Apan ang gasa sa paghatag maoy talagsaon nga pagkamanggiha 

tagon nga giaghat sa Espiritu sa Dios. Ang tanan nga magtotoo adunay sukod sa pagtoo 

sumala sa Pulong sa Dios. Apan ang gasa sa pagtoo usa ka espesyal nga abilidad sa pagtoo 

nga lapas pa sa ordinaryong Kristohanon. 

 

ANG KAMAHINUNGDANON SA PAGKADISKOBRE 

 

Importante nga madiskobrehan ang inyong espirituhanong gasa aron matuman ang espirituha 

non nga mga katuyoan ug mga tumong diin ang mga magtotoo gitawag (Efeso 4: 12-15). Ang 

mga gasa sa Espiritu Santo gihatag usab sa iglesia ingon nga mga hinagiban sa espirituha 

nong pakiggubat aron makig-away sa espirituhanong mga pwersa ni Satanas. Kon kamo ma 

palihok sa espirituhanong pakiggubat, kamo mobuhat sa ingon basi sa inyong espirituhanong 

mga gasa. 

 

Kon wala kamo wala mahibalo sa inyong espirituhanong mga gasa, kamo adunay mga suliran 

sa pagsulay sa paggamit sa mga gasa nga wala gihatag kaninyo o sa dili paggamit sa inyong 

gasa sa hustong paagi. Kamo usab adunay tulubagon sa Dios sa dili paggamit sa mga gasa 

nga iyang gisalig kaninyo. 

 

Ang pagkaplag sa inyong espirituhanong gasa makatabang kaninyo sa paglikay sa kaluya  

gikan sa pagpaningkamot sa pagsulay sa pagbuhat sa dapit diin kamo wala gasahi. Kini usab 

makapalihok kaninyo sa pagtuman sa inyong personal nga padulngan diha sa Lawas ni 

Kristo. 

 

PAGDISKOBRE SA INYONG ESPIRITUHANONG GASA 

 

Ang mosunod nga mga giya makatabang kaninyo sa pagdiskobre sa inyong espirituhanong 

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 kamo dili mahatagan sa espirituhanon nga mga gasa (Mga Buhat. 2:38). 

 

IKADUHANG LAKANG - Dawata Ang Bautismo Sa Balaan Nga Espiritu: 

 

Hangyoa ang Dios sa pagpuno kaninyo sa Balaang Espiritu. Pagtuon sa Buhat kapitulo 2. 

 

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. Ang mga leksyon nga inyong gitun-an 

niini nga kurso nagsangkap kaninyo sa pag-ila sa nagkalain-laing mga gasa nga anaa sa mga 

magtotoo. 

 

260 



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 espirituhanong mga gasa (I Mga Taga Corinto 12:31). Ang matag usa kanato 

adunay labing menos usa ka gasa, apan kini nga bersikulo nagpakita nga mahimo usab kitang 

magtinguha sa usa ka gasa nga wala nato mabatoni. 

 

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 (I Timoteo 

4:14). 

 

PAHINUMDOM: 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. 

 

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: 
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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 kasagaran 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).  

 

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?) 

 

 _____________________________________________________________________ 
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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? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

IKANAPULO NGA LAKANG - Kompletoha Ang Espirituhanong Gasa Nga Mga  

         Pangutana: 

 

Ang Harvestime International Institute nga kursong nag-ulohang "Ang Ministeryo Sa Bala 

ang Espiritu" naglangkob sa duha ka espirituhanong gasa nga mga pangutana. Kung mahimo 

kamo magbaton niini nga kurso ug kuhaon kini nga mga eksamen, ang imong mga tubag sa 

mga pangutana makatabang kanimo sa pag-ila sa espirituhanong mga gasa nga tingali gihatag 

sa Dios kanimo. 

 

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: 
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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-analisar sa imong pagka-epektibo sa mga lugar sa ministeryo nga kaniadto ikaw 

nag-alagad. 

6. Pagkompleto sa Espirituhanong mga Gasa nga mga Pangutana. 

 

IKADOSE NGA LAKANG - Ilha Ang Espirituhanong Mga Panginahanglan: 

 

Tungod kay nahuman nimo kining pag-analisar sa espirituhanong gasa ingon nga kabahin  

sa pagpalihok nga nakabasi sa gasa nga nagakahitabo sa imong simbahan, ang imong pastor 

nakaila na sa mga espirituhanon nga mga panginahanglan sa imong lokal nga pangalagad.  

Hangyoa siya sa paghatag kanimo sa listahan sa mga panginahanglan sa pagministeryo. 

 

IKATRESE NGA LAKANG – Punoi Ang Espirituhanong Panginahanglan: 

 

Ang imong pastor motabang kanimo sa pagtandi sa listahan sa ministeryo nga mga pangina 

hanglan ngadto sa listahan sa mga gasa nga imong gitoohan nga gihatag sa Dios kanimo.  

Siya motabang kanimo sa pag-ila sa espirituhanong panginahanglan nga katumbas sa gasa 

nga imong gitoohan nga aduna ka, unya paghimo ug pasalig sa pagpuno niini nga pangina 

hanglan.  

 

Pananglitan, kon adunay panginahanglan alang sa mga magtutudlo diha sa imong simbahan 

ug ikaw nagtoo nga ikaw adunay gasa sa pagtudlo, boluntaryo sa pagtagbo niini nga pangi 

nahanglan.  

 

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 diin ikaw makapangalagad. 
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LISTAHAN ALANG SA ESPIRITUHANONG GASA NGA PAGDISKOBRE 

 

Ang mosunod nga listahan motabang kanimo sa paghuman sa praktikal nga mga lakang alang 

sa pagdiskobre sa imong espirituhanong gasa nga gihatag niini nga Pakapin: 

 

 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. 

 

 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 sa Harvestime nga kurso ”Minis 

           teryo Sa Balaang Espiritu” 

 

 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 panginahanglan 

           ug nagsugod sa pagpuno niini. 

 

 Ikakatorse nga Lakang: _____Ako mitimbangtimbang sa akong ministeryo  

           niini nga dapit ug nakakaplag nga kini epektibo. 
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MGA TUBAG SA KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

KAPITULO 1: 

 

1. Apan gitawag sila ni Jesus ngadto kaniya, ug miingon kanila, "kamo nasayud nga ang 

mga punoan sa mga Gentil nanagpakaagalon kanila, ug nga ang mga kadagkoan naga 

hari kanila. 

 

 Apan kini dili mahitabo kaninyo; kondili, bisan kinsa kaninyo nga buot magpakadako, 

 maalagad ninyo. (Mateo 20:25-26) 

 

2. Ang "pagmanipula" nagkahulogan sa "kahanas sa pagdumala, paggiya, o pagpugong 

sa usa ka tawo aron makab-ot ang hinakog nga mga katuyoan. Ang "tigmanipula" nag 

pahimulos ug naggamit sa mga butang "aron makab-ot ang gitinguha. 

 

3. Ang "pagpalihok" nagpasabot sa "pagbutang diha sa kahimtang sa pagkaandam alang 

sa aktibo nga pag-alagad, sa paggamit sa kusog sa tawo diha sa aksyon. "Sa kinati 

buk-an nga mga pulong, ang pagpalihok nagpasabot sa bisan unsang panghitabo diin 

ang katawhan sa Dios nahigmata ug nagpadayon sa paglihok ug nagtubo hangtud nga 

ilang nakita ang ilang lugar sa estratihikong kalambigitan sa tahas sa pagkompleto sa 

pagsangyaw sa kalibutan. 

 

4. Ang espirituhanon nga pagpalihok lahi sa pagmanipula tungod kay kini gipasukad sa 

Bibliyanhong mga prinsipyo ug ang pagdasig gitumong sa pagtagad sa Dios kay sa 

tawo. Kini wala magtutok sa unod ug sa kaugalingon. Kini dili panginahanglan nga 

pasinati sa pagpangalagad, apan sa sugo nga pasinati. 

 

5. Ribyuha ang panaghisgot sa Kapitulo1. 

6. Kita kinahanglan mohatag ug gibug-aton sa pagpalihok sa espirituhanong mga kahi 

nguhaan tungod kay kini mao ang bugtong paagi nga ang dakong espirituhanon nga 

pag-ani sa atong kalibutan mahimong pagaanihon. Kita nagapalihok sa espirituhanong 

mga kapanguhaan alang sa katuyoan sa pag-ebanghelyo. 

 

KAPITULO 2: 

 

1. Busa kadtong mga nagkatibulaag, nanagpanglangyaw nga nanagwali sa Pulong. (Mga 

Buhat 8: 4) 

 

2. Ang Mga Taga Efeso 4: 11-16 nagpadayag sa rason nga ang Ginoo naghatag ug espe 

syal nga pagpangulo nga mga gasa ngadto sa Iglesia alang sa katuyoan sa pagsangkap 

(pagpalihok) sa katawhan alang sa buluhaton sa pagpangalagad. Ang mga apostoles, 

mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor, ug mga magtutudlo mao ang tanan nga 

mga "tigpalihok." Sila mao ang espesyal nga mga gasa sa pagpangalagad nga gisugo 

sa Dios aron sa pagsangkap (pagpalihok) sa mga magtotoo alang sa buluhaton sa Mi 

nisteryo. Ang kamatuoran nga ang Balaang Espiritu nagpuyo ug nagtugyan sa matag 

magtotoo sa espirituhanong mga gasa nagpamatuod usab nga ang pagpalihok sa tibo-  

ok Lawas ni Kristo langitnon nga gimando (Roma 12: 3-8 ug 1 Corinto 12: 1-31). 
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3. Itandi ang inyong mga tubag sa panaghisgot sa Bibliyanhong mga pulong nga nagpa 

sabot sa pagpalihok sa Kapitulo 2. 

 

4. Itandi ang inyong tubag sa mga sugo nga gihatag sa Kapitulo 2. 

 

5. Itandi ang inyong tubag sa panaghisgot sa Kapitulo 2. 

 

6. Itandi ang inyong listahan sa mga panig-ingnan nga gihatag sa Kapitulo 2. 

 

7. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 2. 

 

KAPITULO 3: 

 

1. Ug sa nakahuman na si Salomon sa pag-ampo, ang kalayo miabot gikan sa langit ug 

miut-ut sa halad-nga-sinunog ug sa mga halad, ug ang himaya ni Jehova nakapuno sa 

balay. 

 

Ug ang mga sacerdote dili makasulod sa balay ni Jehova, tungod kay ang himaya  ni 

Jehova nakapuno sa balay ni Jehova. 

 

Ug ang tanang mga anak sa Israel nanagpanan-aw sa pag-abot sa kalayo, ug ang hima 

ya ni Jehova diha sa ibabaw sa balay, ug sila mingduko sa ilang kaugalingon uban sa 

ilang mga nawong sa yuta ibabaw sa binaldosahang salog, ug nanagsimba ug nanagpa 

salamat kang Jehova, sa pag-ingon: Kay siya maayo; kay ang iyang mahigugmaong 

kalolot kanunay sa gihapon ngadto sa walay katapusan. (II Cronicas 7: 1-3) 

 

2. Adunay daghang positibong benepisyo sa kalayo sa natural nga kalibutan. Ang kalayo 

naghatag ug kusog ug kainit. Kini gigamit aron sa pag-andam sa pagkaon. Ang kontro 

lado nga pagsunog sa yuta naghatag ug mga abo nga maka-abono sa yuta aron maka 

baton ug mas maayo nga mga ani. 

 

Ang kalayo nagaut-ut sa hugaw nga butang. Kini nag-ugdaw sa kahugawan sa bula 

wan ug salapi. Ang kalayo nagdani sa mga tawo, nga dayag gikan sa panon sa kataw 

han nga kanunay nga nagpunsisok kon adunay butang nga nasunog. 

 

Ang kalayo nagpadilaab sa laing mga kalayo, apan kini mao ang kalagmitan sa kala 

yo, mapalong kon kini dili kanunay sugnuran. Ang nagaawup-awup nga kalayo nga 

hapit na mapalong, bisan pa, mapadilaab pag-usab ngadto sa usa ka sanag nga kalayo. 

 

3. "Ang kalayo sa Dios" mao ang kalayo sa Pentecostal nga kasinatian. Kini usa ka 

kalayo nga magbadbad sa inyong dila sa pagsulti ug paghatag kaninyo ug gahum sa 

pagtuman sa Dakong Sugo. 

 

4. Tan-awa ang panaghisgot sa Kapitulo 3. 

 

5. Tan-awa ang panaghisgot sa mga katuyoan sa kalayo sa Dios sa Kapitulo 3. 
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6. -Magpakatawo pag-usab. 

 -Dawata ang bautismo sa Espiritu Santo. 

 -Tugoti nga ang kalayo mopino sa inyong kinabuhi. 

 -Pasigaa ang uban pang mga kalayo. 

 -Sa mapinadayonon sugnori ang kalayo. 

 

KAPITULO 4: 

 

1. Tindog, sidlak; kay ang imong kahayag miabot na; ug ang himaya ni Jehova 

misubang sa ibabaw kanimo. 

 

 Kay ania karon, ang kangitngit motabon sa yuta, ug ang mabaga nga kangitngit 

 motabon sa mga katawhan; apan si Jehova mosidlak sa ibabaw nimo, ug ang 

 iyang himaya makita sa ibabaw nimo. (Isaias 60: 1-2) 

 

2. Ang "Himaya" maoy usa sa labing dato nga mga pulong sa Iningles nga pinulongan. 

Walay bisan usa ka pulong nga mahimong magsilbing usa ka maayo nga kaamgid, 

apan ania ang pipila ka mga pulong nga naghulagway sa "himaya": Kadungganan, 

pagdayeg, kahalangdon, kahayag, gahum, kahimayaan, katakus, pagkasama, katahum, 

kabantog, ranggo. 

 

 Sa diha nga ang pulong nga "himaya" gigamit sa Dios kini usa ka pagpadayag sa 

 iyang balaan nga diwa. Ang himaya sa Dios mao ang iyang gipakita nga kahamili, 

 katahum, kahalangdon, kagahum, ug kahingpit sa iyang kinatibuk-ang pagkatawo 

 

3. Ang Dios mao ang tinubdan sa himaya. 

4. Itandi ang inyong panaghisgot nianang sa Kapitulo 4. 

5. Itandi ang inyong panaghisgot nianang sa Kapitulo 4. 

6. Ang pahayag Sayop. Ang himaya gasa gikan sa Dios. 

 

KAPITULO 5: 

 

1. Ug ang himaya ni Jehova igapadayag, ug ang tanan nga unod sa tingob makakita 

niini: kay ang baba ni Jehova nagsulti niini. (Isaias 40: 5) 

 

2. Ribyuha ang panaghisgot sa Kapitulo 5. 

 

KAPITULO 6: 

 

1. Si Jesus miingon kaniya: Wala ba ako mag-ingon kanimo, nga kong motoo ka, 

makakita ka sa himaya sa Dios? (Juan 11:40) 

 

2. Itandi ang inyong tubag sa panaghisgot sa Kapitulo 6. 

 

3. Samtang inyong gihimaya ang Dios, iyang gipadayag ang labaw pa sa iyang himaya 

diha ug pinaagi kaninyo. Samtang kamo naghatag himaya sa unsay iyang nahimo, ka 

mo makadawat sa himaya sa dugang pa nga pagpalihok kaninyo alang sa ministeryo. 
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KAPITULO 7: 

 

1. Sa ingon niini gidala sa tibook Israel ang arca sa tugon ni Jehova inubanan sa pagsing 

git ug sa tingog sa corneta, ug sa mga trumpeta, ug sa mga piyangpiyang, makusog 

nga lanog lakip ang mga salterio ug mga alpa. (I Mga Cronicas 15:28) 

 

2. Sama sa tabernaculo ni Moises, kamo mao ang tabernaculo sa Dios. Kon inyong tuku 

ron ang inyong espirituhanong kinabuhi sumala sa tukmang sulondan ang himaya ma 

gapuyo didto. Kon inyong usbon ang sulondan, ang himaya mobiya. 

 

3. Ebenezer, Apek, Asdod, Gat, Ekron, Bet-semes, Chiriat-jearim, Jerusalem 

 

4. -Tinguha 

 -Determinasyon 

 -Direksyon 

 -Hustong han-ay 

 

KAPITULO 8: 

 

1. Pagatukuron ko pag-usab ang tabernaculo ni David nga napukan; ug pagatukuron ko 

pag-usab ang mga nangatumpag niini. (Mga Buhat 15:16) 

 

2. Ang "pagtukod pag-usab sa tabernaculo ni David" mao ang pagtukod pag-usab sa espi      

rituhanon nga tabernaculo nga papuy-an sa "dalan, sa kamatuoran, ug sa kinabuhi," 

nga mao si Jesus. Sama sa unang tabernaculo, kining espirituhanong tabernaculo nag 

langkob sa tulo ka bahin nga pagministeryo ni Kristo ingon nga propeta, sacerdote, ug 

 hari. Kini ang pinuy-anan sa gahum, presensya, ug himaya sa Dios. Ang presensya sa 

 Dios dili makaplagan sa karaang pormal, rituwalistikong pagsimba nga gihulagway sa 

 matang nga nahitabo sa Shilo. Ang iyang bag-ong pinuy-anan mao ang tabernaculo ni 

 David. 

 

3. Kamo makahimo sa paglista sa bisan unsang mga pakisayran nga gihisgutan sa Kapi 

tulo 8. 

 

4. Ang tabernaculo ni David pagatukuron pag-usab sa usa ka panahon diin ang mga 

kahimtang susama sa panahon nga gitukod pag-usab sa "kanhing mga adlaw." 

 

5. Kini pagatukuron pag-usab sa "hustong han-ay." 

6. Itandi ang inyong tubag sa panaghisgot sa Kapitulo 8. 

 

KAPITULO 9: 

 

1. Apan moabot ang takna, ug karon miabot na, nga ang matuod nga mga magsisimba 

magasimba sa Amahan pinaagi sa espiritu ug sa kamatuoran; kay mao kana ang 

gipangita sa amahan nga mga magsisimba kaniya. 

 

 Ang Dios Espiritu man; ug ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsimba 

 kaniya diha sa espiritu ug sa kamatuoran. (Juan 4: 23-24) 
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2. Ang pagsimba nagpasabot sa paghatag ug pagtahud, paghalok, paghatag ug pagsimba 

ngadto sa, pagtamud, pagbarug diha sa kataha sa, pagpakita ug debosyon, pagyukbo, 

ug pagpasidungog. Ang pagsimba mao ang pag-ila sa Dios, sa iyang kinaiyahan, mga 

kinaiya, mga paagi, ug mga pangangkon, pinaagi sa pagdayeg o pagbuhat ug pag-ila 

sa Kristohanon pangalagad. 

 

 "Ang pagpangalagad" nagpasabot usab "sa pagsimba." Ang pagsimba nagpasabot sa 

 paghatag ug bili ngadto sa usa. Kini aktibo nga tubag sa Dios diin atong gideklara ang 

 iyang bili, gipasidunggan siya, ug gipasigarbo ang iyang ngalan. 

 

3. Tan-awa ang panaghisgot sa pagsimba diha sa espiritu sa Kapitulo 9. 

4. Tan-awa ang paghisgot sa pagsimba diha sa kamatuoran sa Kapitulo 9. 

5. Kami nagsimba tungod sa panig-ingnan, pag-awhag, ug mahangturong padulngan. 

6. Ang sulondan sa pagsimba naglakip sa: 

 Pagbayaw:    Dios     (Pangtaas) 

  Paglig-on:    Sa Lawas ni Kristo   (Pangsulod) 

  Pag-ebanghelyo:   Sa nawala    (Panggawas) 

 

7. Kamo makaahimo sa paglista sa lima ka mga resulta nga gihisgutan sa Kapitulo 9. 

 

8. Ang lima ka matang sa pagsimba mao ang: 

  1. Pagsimba sa Paghinulsol 

  2. Pagsimba sa Pagdawat 

  3. Pagsimba sa Paghalad 

  4. Pagsimba sa Pasalig 

  5. Pagsimba sa Pagpakiggubat 

 

9. Mga Hebreohanon 10:22 

10. Tan-awa ang panaghisgot sa Kapitulo 9. 

11. Tan-awa ang panaghisgot sa Kapitulo 9. 

 

KAPITULO 10: 

 

1. Dayega siya uban sa tambor ug pagsayaw; dayega siya uban ang mga tolonggon  nga 

kinuldasan ug mga organo. (Mga Salmo 150: 4) 

 

2. Tan-awa ang panaghisgot sa Kapitulo 10 mahitungod sa gitudlo sa Biblia kon unsaon 

 pagsimba. 

 

3. Ang kalayo sa Dios, uban sa makagagahum nga pagpuga ug paghinlo, gikinahanglan 

aron ang himaya sa Dios mapadayag. Ang pagpadayag sa himaya sa Dios unya more- 

sulta sa tinuod nga pagsimba samtang atong tukoron pag-usab ang tabernaculo ni 

David pinaagi sa pagsimba diha sa espiritu ug kamatuoran. 
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KAPITULO 11: 

 

1. Busa, maghinulsol kamo, ug managbalik kamo , aron pagapalaon ang inyong mga 

sala, kay sa ingon niana moabot ang mga panahon sa kahamugaway gikan sa atuba 

ngan sa Ginoo; (Mga Buhat 3: 19) 

 

2. Ang kapukawan maoy makagagahum, talagsaon nga buhat sa Dios pinaagi ug alang 

sa usa ka katawhan nga nakakat-on ug nagpadapat sa mga baruganan nga gipadayag 

sa rhema nga Pulong sa Dios. 

 

3. Kita kinahanglan mangandam alang niini pinaagi sa pagsunod sa mga prinsipyo nga 

gipadayag sa Pulong sa Dios. Ang kapukawan mao ang hiniusa nga paglihok sa 

espiritu sa Dios ug sa tubag sa katawhan sa Dios. 

 

4. Ang kapukawan kanunay gikinahanglan, apan kini labing gikinahanglan sa dihang 

ang pagkabugnaw nga kondisyon maoy dayag. 

 

5. Tan-awa ang panaghisgot sa mga ebidensya sa bugnaw nga kahimtang sa Kapitulo 11. 

 

6. Si Juan Bautista maoy panig-ingnan sa Bag-ong Tugon sa matang sa tawo nga 

gigamit sa Dios sa pagdala sa kapukawan. 

 

7. Tan-awa ang panaghisgot sa mga babag sa kapukawan sa Kapitulo 11. 

 

KAPITULO 12: 

 

Walay kinaugalingong eksamen alang sa Kapitulo 12. 

 

KAPITULO 13: 

 

1. Kon ang akong katawhan, nga gihinganlan sa akong ngalan, magmapainubsanon sa 

ilang mga kaugalingon, ug mag-ampo, ug mangita sa akong nawong, ug motalikod 

gikan sa ilang dautang mga dalan; nan ako magapatalinghug gikan sa Langit, ug maga 

pasaylo sa ilang sala, ug magaayo sa ilang yuta. (II Cronicas 7:14) 

 

2. Ribyuha ang pito ka mga prinsipyo sa kapukawan nga gihisgutan sa Kapitulo 13. 

 

3. II Cronicas 7:14 

 

4. Pagpaubos sa inyong kaugalingon, pag-ampo, pangita sa nawong sa Dios, pagtalikod 

gikan sa inyong dautan nga mga paagi. 

 

5. Tulo ka mga butang ang buhaton sa Dios isip tubag. 

 - "MAMATI gikan sa Langit":   Pagtubag 

 - "MOPASAYLO sa ilang sala":   Pagpasig-uli 

 - "MOAYO sa ilang yuta":    Pag-uli 
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KAPITULO 14: 

 

1. Apan ang akong mga igsoon nga mikuyog kanako, nagpatunaw sa mga kasingkasing 

sa katawhan ; apan ako, misunod nga hingpit kang Jehova nga akong Dios.  

(Josue 14: 8) 

 

2. Joshua. 

 

3. Siya usa ka tawo kinsa: 

 

  -Nakadungog gikan sa Dios 

  -Nahikalimot sa nangagi 

  -Nasayud sa iyang mga kabtangan 

  -Lig-on ug maisugon 

  -Nasayud sa yawi sa kalampusan 

  -Anaa ang Espiritu sa Dios sa ibabaw kaniya 

  -Adunay pagsalig sa Dios 

  -Tawo sa pagtoo 

  -Adunay usa ka kasingkasing sa usa ka sulugoon 

  -Puno sa kaalam 

  -Sayon tudloan 

  -Tigdasig sa mga tawo  

  -Hingpit nga misunod sa Ginoo 

  -Nasayud unsaon pagbarug nga mag-inusara 

  -Adunay kasinatian sa pakiggubat 

  -Adunay personal nga kasinatian uban sa Dios 

  -Dinihogan sa Dios 

  -Nakasinati sa himaya sa Dios 

 

KAPITULO 15: 

 

1. Busa sa nasayloan nato ang pulong sa nahaunang pagtulon-an ni Kristo, magpadayon 

kita ngadto sa kahingpitan ... (Mga Hebreohanon 6: 1) 

 

2. Tan-awa ang paaghisgot sa dugo, kutsilyo, bunga, ug espada sa Kapitulo 15. 

 

3. Tulo ka rason nganong ang mga magtotoo wala mouswag gikan sa "gatas" ngadto sa 

"kalan-on" puloong sa Dios. 

 

  -Una, sila walay kahanas sa Pulong sa Dios. 

  -Ikaduha, sila wala mopadapat sa unsay gitudlo kanila. 

  -Ikatulo, sila mga kalibutanon. Si Pablo miingon sa Simbahan sa Corinto. 

 

4. Ang magtotoo mouswag gikan sa "gatas" ngadto sa "kalan-on" sa Pulong sa Dios pina 

agi sa pagtinguha sa gatas sa Pulong, pagdisiplina sa ilang kaugalingon nga magmasu 

lundon sa gatas sa Pulong, ug pagpahinungod sa ilang kaugalingon sa pagpangita sa 

kalan-on sa Pulong. Ang disiplina sa katapusan moresulta sa kalipay diha sa kalan-on 

sa Pulong. 
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KAPITULO 16: 

 

1. May duol sa kap-atan ka libo nga sangkap sa hinagiban nga andam sa gubat nga nana 

bok atubangan ni Jehova ngadto sa panggubatan, ngadto sa mga kapatagan sa Jerico. 

(Josue 4:13) 

 

2. Ribyuha ang panaghisgot sa Kapitulo 16. 

 

KAPITULO 17: 

 

1. Ug sila makagawas sa ilang kaugalingon gikan sa bitik sa yawa nga nagabihag niya 

ngadto sa pagbuhat sa iyang kabubut-on. (II Timoteo 2:26) 

 

2. Mga Prinsipyo, Garbo, Panabot, Pagkawalay pag-ampo 

 

3. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 17. 

 

4. -Pagpadayag 

 -Paghinulsol 

 -Pagpasig-uli 

 -Pagbalik 

 

KAPITULO 18: 

 

1. Walay nahabilin sa mga Anachanon sa yuta sa mga anak sa Israel; lamang didto sa 

Gaza, sa Gat, ug sa Asdod, ang may pipila nga nahabilin. (Josue 11:22) 

 

2. Gaza, Gat, ug Asdod. 

 

3. Tan-awa ang panaghisgot sa Kapitulo 18. 

 

4. Kon ang mga higante sa inyong kinabuhi dili mawala, sila mahimong "mga lit-ag ug 

mga tunok" sa inyong espirituhanon nga kasinatian. 

 

5. 1. Pangandam 

 2. Pangangkon 

 3. Pamatud-i 

 4. Pagsulod 

 5. Tukma nga motibo 

 6. Hingpit nga sulondan 

 7. Pagdaug 

 

KAPITULO 19: 

 

1. Karon mahitungod sa mga hiyas nga espirituhanon, dili ako buot, mga igsoon, nga 

kamo dili manghibalo. (I Mga Taga Corinto 12: 1) 
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2. Ang "gibasi sa gasa nga pagpalihok" maoy pamaagi sa pag-organisar sa grupo sa mga 

tawo alang sa buhat sa pangalagad pinasikad sa ilang espirituhanong mga gasa. Ang 

sistema nga gihan-ay dinhi naggiya sa mga tawo pagbuhat sa gisugo sa Dios ug nag 

sangkap kanila sa pagbuhat sa ingon. 

 

3. Pagdiskobre sa espirituhanong mga gasa; Pag-ila sa panginahanglan sa ministeryo; 

Pagtugbang sa mga tawo, Mga gasa ug mga panginahanglan. 

 

4. Sa matag karon ug unya timbangtimbanga ang matag miyembro ug ang ilang minis 

teryo. Kamo mahibalo kon ang tawo nga gibutang husto basi sa iyang mga gasa sa 

dihang…. 

 

-Siya mabungahon sa dapit diin siya nagserbisyo. Kini nagpasabot nga inyong makita 

 ang positibong resulta sa iyang ministeryo. 

 

-Sa diha nga siya natagbaw ug nagmalipayon sa ministeryo. Kon siya napakyas, siya   

 mahimong nag-alagad sa dapit nga wala siya gihatagan ug gasa. 

 

-Sa diha nga ang gipangsulti nga inyong nadawat gikan sa iyang mga giministeryohan 

 positibo, kini nagpakita nga siya epektibo sa posisyon diin siya nagserbisyo. 

 

5. Gugma 
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