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PASIUNA 
 

 

 

 

Kining pasiuna nga manwal naghatag sa pasinati ug pangdumala nga mga sumbanan alang sa 

Harvestime International Institute, ang pang-edukasyon nga pangalagad sa Harvestime Inter 

national Network. 

 

Ang Unang Bahin sa manwal nagpresentar sa pasiuna sa ministeryo sa Harvestime Internatio 

nal Network ug sa Instituto. 

 

Ang Ikaduhang Bahin naglangkob sa mga lagda alang sa kinaugalingon nga pagtuon sa mga 

materyal sa kurikulum. 

 

Ang Ikatulong Bahin mao ang pangdumala nga giya nga naghatag ug mga lagda alang sa 

grupo nga pagtuon, pagkopya, ug paghubad sa kurikulum. 

 

 

 

 

MGA TUMONG 
 

 

 

 

Kining Pasinati ug Pangdumala nga giya: 

 

     •    Nagpaila sa mga ministeryo sa Harvestime International Network ug Instituto. 

 

     •    Naghatag ug kinatibuk-ang ideya sa mga tumong sa kurikulum. 

 

     •    Naghatag ug mga lagda alang sa kinaugalingong pagtuon. 

 

     •    Naghatag ug pangdumala nga mga lagda alang sa grupo nga pagtuon. 

 

     •    Nagpatin-aw sa pagkopya, pagpanghatag ug paghubad nga mga palisiya. 
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UNANG BAHIN: 

 

PAGPAILA SA HARVESTIME 
 

Harvestime International Network: Ang ngalan sa organisasyon nagpakita sa iyang katuyoan.  

 

HARVESTIME: 

 

Ang pagsumpay sa mga pulong nga "ani" ug "panahon" naghatag ug gibug-aton sa pagkadina 

lian sa sugo sa pag-ani. Ang Biblia nagpasidaan, "Kung walay panan-awon, ang mga kataw 

han malaglag" (Mga Proverbio 29:18). Si Jesu-Kristo naghagit sa iyang mga sumusunod sa 

usa sa labing bantog nga mga panan-awon sa tanang panahon: 

 

 ... Iyahat ninyo ang inyong mga mata, ug itan-aw ninyo sa kaumahan; kay sila 

 puti na aron pagaanihon. (Juan 4:35) 

 

Ang hagit alang sa mga mamomoo sa espirituhanong mga umahan sa kalibutan mas dako pa 

kay sa kaniadto samtang kita nagkaduol na sa pagbalik sa atong Ginoo ug Manluluwas, nga si 

Jesu-Kristo. 

 

Sa natural nga kalibutan, ang pag-ani maoy buhat o proseso sa pagpundok sa hinog na nga ta 

nom, aron maangkon o maabot pinaagi sa pagpaningkamot ang bunga sa bisan unsa nga 

kahago. 

 

Sa espirituhanon nga kalibutan, ang pagtandi sa natural nga mga prinsipyo sa pag-ani gihimo 

alang sa pag-ani sa mga kalag sa mga lalaki, babaye, ug mga bata pinaagi sa hustong pagpre 

sentar sa Ebanghelyo. 

 

Si Jesus miingon: 

 

 ... Sa pagkamatuod ang anihon daghan, apan diriyut ra ang mga mamomoo. 

 (Mateo 9:37) 

 

Ang bugtong paagi nga kining dakong espirituhanong anihon maani mao nga ang matag-usa 

ka natawo pag-usab nga magtotoo mahimong mabungahon nga mga Kristohanon ... usa ka 

tig-ani. 

 

Niini nga panan-awon ang Harvestime International Network gipahinungod ... pagbangon ug 

mga mamomoo alang sa tibook kalibutan nga espirituhanong pag-ani 

 

INTERNASYONAL: 

 

Ang pulong internasyonal nagkahulogan sa "tali sa o taliwala sa mga nasud." Ang atong 

panan-awon pangtibook kalibutan, nga adunay espesyal nga paghatag ug gibug-aton sa mga 

grupo nga wala pa mawali sa mensahe sa Ebanghelyo. 
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NETWORK O KUTAY: 

 

Ang usa ka network o kutay mao ang pagsumpay sa daghang mga bahin aron mhimong bug-

os. Ang pagpamuhat taliwala sa mga denominasyon, mga organisasyon, ug mga nasud sa 

bag-ong network o kutay sa pag-ebanghelyo mao ang panan-awon niini nga ministeryo. 

 

Sa yano nga pagkasulti, ang usa ka network o kutay naglangkob sa mga tawo nga naga-istor 

yahanay, nagapaambitay sa mga ideya, impormasyon ug mga kapanguhaan aron makab-ot 

ang usa ka tumong. Alang sa Harvestime International Network, kana nga tumong mao ang 

pag-abot sa kalibutan sa Ebanghelyo sa Gingharian. 

 

Ang usa ka network o kutay mahimong itandi sa usa ka binaligtos nga pukot nga adunay dag 

hang mga bangagbangag nga nagkalainlain ang gidak-on, ang matag-usa nalambigit sa tanan 

nga direkta o dili-direkta. 

 

Ang Bag-ong Tugon nga paghulagway sa Simbahan maoy panig-ingnan sa pagpakigtambaya 

yongay. Ang Simbahan gihulagway nga nagkahiusa nga pundok sa daghang mga bahin, ang 

mga may gasa nga mga magtotoo nagapamuhat nga managsama sa pagministeryo ug pag 

misyon (I Mga Taga Corinto 12: 4-31). 

 

Ang nagkontrolar nga gahum sa network o kutay mao ang awtoridad sa Pulong sa Dios ug 

ang pagkaulo ni Ginoong Jesu-Kristo. 
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PAHAYAG SA KATUYOAN 
 

Diha sa espirituhanong mga kaumahan sa kalibutan si Kristo kanunay nagpatutok sa pagta 

gad sa iyang mga tinun-an: 

 

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

ani? Ania karon, nagaingon ako kaninyo, iyahat ninyo ang inyong mga mata, ug 

tan-awa ninyo ang kaumahan; kay sila puti na aron pagaanihon. (Juan 4:35) 

 

Ang hagit nga gihatag sa atong Ginoo alang sa mga mamomoo, mga kalalakin-an ug mga ka 

babayen-an nga nahibalo kung unsaon pag-ani ang espirituhanong kaumahan sa kalibutan 

alang sa Gingharian sa Dios. Alang niini nga katuyoan nga ang Harvestime International Net 

work dedikado sa pag-rekrut, pagbansay, pagdasig, ug pagpalihok sa usa ka network sa inter 

nasyonal nga mga mangangani nga makahimo sa: 

 

1. Pagpangamuyo alang sa internasyonal nga espirituhanong pag-ani: 

 

 ... Sa pagkamatuod ang anihon daghan, apan diriyut ra ang mga mamomoo; 

 Busa magpakilooy kamo sa Ginoo sa anihon, aron siya magpadala ug  mga

 mamomoo ngadto sa iyang anihon. (Mateo 9: 37-38) 

 

2. Pagsulti sa mga prinsipyo sa espirituhanon nga pag-ani: 

 

 Ug ang mga butang nga imong hingdunggan kanako sa atubangan sa daghang 

 mga saksi, itugyan mo sa mga tawo nga matinumanon, nga makahimo usab sa 

 pagtudlo sa uban. (II Timoteo 2: 2) 
 

3. Pagpakita sa mga prinsipyo sa espirituhanon nga pag-ani: 

 

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

 pulong sa kaalam sa tawo, kondili pinaagi sa pagpadayag sa Espiritu ug sa 

 gahum.  

 

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

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

 

4. Pagpakigsulti sa pagkadinalian sa mandato alang sa tibook kalibutan nga espiritu 

hanong pag-ani: 

 

 Ang pagpangani miagi na, ang ting-init natapos na, ug kita wala maluwas. 

 (Jeremias 8:20) 
 

5. Pagpalihok sa mga miyembro sa Lawas ni Kristo sa pag-ani sa ilang natudlo nga mga 

kaumahan sa tibook kalibutan, sa katapusang panahon nga pag-ani: 

 

 ... Nga nagabantay alang kanato niining tinudlong mga semana sa pagpangani.  

 (Jeremias 5:24) 
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PAHAYAG SA DOKTRINA 
 

Ang mga katuyoan ug mga tumong sa Harvestime International Network nagtumbok sa mga 

espirituhanong prinsipyo sa pag-ani nga gipadayag sa Pulong sa Dios. Ang posisyon sa Dok 

trina sa organisasyon gisentro usab niining talagsaon nga panan-awon: 

 

ANG PULONG SA DIOS 
 

Ang Binhi 

 

Ang Binhi Mao Ang Pulong sa Dios ... (Lucas 8:11) 

 

Ang mga Kasulatan sa Daan ug Bag-ong Tugon mao ang tinuod nga Pulong sa Dios, ang 

pundasyon sa Kristohanong pagtoo, pagsabot, kinabuhi ug ministeryo. Ang Kasulatan walay 

kasaypanan ug dili dugangan, kuhaan, o usabon pinaagi sa tradisyon o kuno pagpadayag: 

 

Sa walay katapusan, Oh Jehova, ang imong pulong nahamutang sa langit. (Salmo 119: 89) 

 

ANG TULO KA PERSONA SA DIOS 
 

Ang Ginoo sa Anihon 

 

Busa pangamuyo kamo sa Ginoo sa anihon ... (Mateo 9:38) 

 

Ang Kinatibuk-an sa pagka Dios naglangkob sa Dios nga Amahan, Dios nga Anak nga si 

Jesus Kristo, ug Dios nga Balaang Espiritu: 

 

Kay adunay tulo nga nagpamatuod sa Langit, ang Amahan, ang Pulong ug ang Espiritu 

Santo: ug kining tulo usa. (I Juan 5: 7) 

 

Dios Amahan: 

 

Adunay usa lamang ka Dios, walay kinutuban, walay katapusan ug hingpit, Magbubuhat sa 

Langit ug yuta: 

 

 Kay kini mao ang giingon ni Jehova nga nagbuhat sa mga langit, Ang Dios mismo sa

 iyang kaugalingon ang nag-umol sa yuta ug naghimo niini; Siya ang nagtukod niini, 

 Siya nagbuhat niini nga walay nakawang; Siya nag-umol niini aron pagapuy-an;  Ako 

 mao si Jehova, ug wala nay lain. (Isaias 45:18) 

 

Dios Anak, si Jesu-Kristo: 

 

Si Jesu-Kristo labaw sa kinaiyahan nga gipanamkon sa Espiritu Santo ug natawo sa birhen 

nga si Maria. Siya ang hingpit nga halad alang sa sala sa tanang katawhan pinaagi sa iyang 

kamatayon ug pagpaagas sa iyang dugo. 
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Siya nabanhaw gikan sa mga patay sa iyang kaugalingong mahimayaon nga lawas, nagpakita 

sa daghan, misaka sa Langit, ug mobalik sa yuta sa gahum ug himaya. Siya karon mao ang 

Ulo sa iyang Lawas, ang Iglesia, mananaug sa tanang gahum sa kangitngit, ug anaa sa tuo 

nga kamot sa Dios nga nagapangamuyo alang sa mga magtotoo: 

 

 Tungod niini usab gibayaw siya sa Dios sa kahitas-an, ug gihatag kaniya ang ngalan 

 nga labaw sa tanang mga ngalan; aron nga sa ngalan ni Jesus ang tanan nga tuhod 

 mangapiko, sa mga butang sa Langit, ug mga butang sa yuta, ug mga butang sa ila 

 lum sa yuta; ug aron ang tanang dila magasugid nga si Jesu-Kristo mao ang Ginoo, 

 ngadto sa himaya sa Dios nga Amahan. (Mga Taga-Filipos 2: 9-11) 

 

Dios nga Balaang Espiritu: 

 

Ang Balaang Espiritu midasig sa Pulong sa Dios, midihog kang Jesu-Kristo alang sa iyang 

pagministeryo, mipuno sa Simbahan sa Pentekostes nga gahum, ug mousab sa may kamata 

yon nga  lawas sa mga magtotoo diha sa himaya sa pagkabanhaw. 

 

Ang Balaan nga Espiritu nagkonbiktar sa kalibutan sa sala, pagkamatarung, ug paghukom, 

naghiusa sa tawo ngadto kang Jesu-Kristo diha sa pagtoo, nagdala sa bag-ong pagkatawo, ug 

nagpuyo sulod sa magtotoo. 

 

Ang Bautismo sa Balaang Espiritu anaa sa tanan nga mitoo kang Jesu-Kristo ug mapamatud-

an pinaagi sa kakayahan nga mahimong gamhanang saksi sa atong nabanhaw nga Ginoo 

ingon man sa nagapamatuod nga ilhanan sa Mga Buhat 2: 4: 

 

 Apan managdawat kamo sa gahum, sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad kanin 

 yo, ug mga saksi kamo alang kanako sa Jerusalem, ug sa tibook Judea, ug sa Sama 

 ria, ug hangtud sa kinatumyan sa yuta. (Mga Buhat 1: 8) 

 

Ang mga gasa sa Espiritu maana sa mga magtotoo pinaagi sa ministeryo sa Balaang Espiritu, 

nga naghatag kanila sa matag tawo sumala sa iyang kabubut-on: 

 

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

 niya sa tagsatagsa nga iya sumala sa iyang kabubut-on. (I Mga Taga Corinto 12:11) 

 

Ang Balaang Espiritu usab nagapahimong posible sa bunga sa Espiritu, nagapahimo sa magto 

too nga motubo sa pagkabalaan: 

 

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

 nguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghup, pagpugong... (Galacia 5: 22-23) 

 

TAWO 

 

Ang Magpupugas 

 

Tan-awa, dihay usa ka magpupugas nga milakaw aron magpugas. (Marcos 4: 3) 

 

Ang tawo gibuhat sa Dios diha sa dagway ug sama sa Dios. Pinaagi sa orihinal nga sala ni  
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Adan ug Eva, ang tanang tawo nahimong makasasala sa kinaiyahan. Ang tawo dili gayud 

makahimo sa pagbalik ngadto sa Dios sa iyang kaugalingon, ug nawala nga walay paglaum 

gawas sa kaluwasan ni Jesu-Kristo: 

 

 Ug mao kini ang nahisulat, Ang unang tawo nga si Adan nahimong buhing kalag; ang 

 katapusang Adan usa ka espiritu nga maghahatag sa kinabuhi. Apan ang nahauna 

 dili mao ang espirituhanon, kondili ang lawasnon; ug pagkahuman niana ang espiritu 

 hanon. Ang nahauna nga tawo iya sa yuta, yutan-on; ang ikaduha nga tawo mao ang 

 Ginoo gikan sa Langit. (I Mga Taga Corinto 15: 45-47) 

 

KALUWASAN 
 

Ang Pag-ani 

 

 Apan ang nahulog sa maayong yuta mao ang nakadungog sa Pulong, ug nakasabot 

 niini; nga namunga usab ... (Mateo 13:23) 

 

Ang kaluwasan maoy gasa sa Dios tungod sa grasya ug pinaagi sa pagtoo kang Jesu-Kristo. 

Walay laing ngalan gawas ni Jesu-Kristo nga ang katawhan maluwas. 

 

Pinaagi sa pagtalikod sa sala, pagdala sa bunga sa paghinulsol, ug pagsalig kang Kristo ug sa 

iyang kamatayon alang sa mga sala sa tanan, ug natawo pag-usab ngadto sa kinabuhing da 

yon pinaagi sa Balaang Espiritu. 

 

Pinaagi niining buhat sa pagtubos moabot ang kapasayloan sa sala, kalingkawasan gikan sa 

pagkaulipon sa kalibutan, ug kagawasan diha sa Espiritu sa Dios. 

 

 Kay pinaagi sa libre nga grasya (dili ikatakus nga grasya sa Dios) nga kamo naluwas 

 (nakalingkawas gikan sa paghukom ug nahimong mga umalambit sa kaluwasan ni 

 Kristo) pinaagi sa (inyong) pagtoo. Ug kini (kaluwasan) dili sa inyong kaugalingon, 

 sa inyong kaugalingong buhat, kini dili tungod sa inyong kaugalingon nga paning 

 kamot, kondili kini gasa sa Dios. Dili tungod sa mga buhat (dili sa  pagtuman sa gipa 

 ngayo sa Kasugoan), aron walay usa nga magpasigarbo. –Kini dili resulta sa bisan 

 unsa nga mahimo sa usa, aron walay usa nga makapasigarbo sa iyang kaugalingon o 

 makahimaya sa iyang  kaugalingon. (Mga Taga-Efeso 2: 8-9)  Amplified Bible 

 

ANG SIMBAHAN 
 

Ang mga Mamomoo 

 

 Busa pangamuyo kamo sa Ginoo sa anihon nga siya magdala ug mga mamomoo 

 ngadto sa iyang anihon. (Mateo 9:38) 

 

Ang Iglesia mao ang Lawas ug Pangasaw-onon ni Kristo. Ang nag-unang misyon sa Simba 

han mao ang pagtudlo sa tanang kanasuran ug paghimog mga tinun-an, nga nagadala sa 

Ebanghelyo sa Gingharian ngadto sa tanang tawo ug kanasuran uban sa nagapamatuod nga 

mga ilhanan: 
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 Ug siya miingon kanila, "Panglakaw kamo sa tibook kalibutan ug iwali ug imantala 

 ninyo ang Maayong Balita (ang Ebanghelyo) sa matag linalang (sa tanang kaliwatan 

 sa tawo). Siya nga motoo, (nga mao,) kinsa nagtuman ug nagsalig ug nakasandig sa 

 Ebanghelyo ug kaniya nga gipahimutang niini - ug gibautismohan maluwas (gikan    

 sa silot sa walay katapusan nga kamatayon); apan siya nga dili motoo - kinsa wala 

 mosunod ug mosalig ug mosandig sa Ebanghelyo ug kaniya nga gipahamutang niini - 

 pagahukman. Ug kining nagapamatuod nga mga ilhanan magauban niadtong mitoo: 

 Sa akong ngalan sila makahingilin sa mga demonyo; sila makasulti sa bag-ong pinulo 

 ngan; sila makakupot ug mga bitin, ug (bisan) kon sila makainom sa bisan unsa nga 

 makamatay, kini dili makadaut kanila; ilang ipandong ang ilang mga kamot sa mga 

 masakiton, ug sila mamaayo. (Marcos 16: 15-18) Amplified Bible 

 

ANG KATUMANAN 
 

Ang Katapusan nga Pag-ani 

 

 Palihoka ang imong galab, ug pangani na; kay miabot na ang takna alang kanimo sa 

 pag-ani; kay ang alanihon sa yuta hinog na. (Pinadayag 14:15) 

 

Ang katumanan [sa katapusan] sa tanan nga mga butang naglakip sa makita ug mahimayaon 

nga pagbalik ni Jesu-Kristo, ang pagkabanhaw sa mga patay, ug ang paglalin niadtong buhi 

diha kang Kristo ngadto sa paghukom sa mga matarung ug dili-matarung. Si Satanas uban sa 

iyang mga panon ug ang tanan nga mga tawo nga gawas kang Kristo mahimulag gikan sa pre 

sensya sa Dios aron moantus sa walay katapusan nga silot samtang ang tinubos anaa sa pre 

sensya sa Dios sa kahangturan: 

 

 Apan dili kami buot, mga igsoon, nga dili ninyo mahibaloan ang mahitungod sa mga 

 nangatulog na; aron dili kamo managsubo, bisan ingon sa uban nga walay paglaum. 

 Kay kon mitoo kita nga si Jesus namatay ug nabanhaw, ingon man usab sila nga natu 

 log diha kang Jesus pagadad-on sa Dios uban kaniya. Tungod niini kami moingon 

 nganha kaninyo pinaagi sa pulong sa Ginoo, nga kita nga buhi ug magpabilin sa pag-

 anhi sa Ginoo dili kita manag-una niadtong nangatulog na. Kay ang Ginoo gayud 

 mao ang manaug gikan sa langit uban sa usa ka singgit, uban sa tingog sa usa ka 

 arkanghel, ug sa trumpeta sa Dios: ug ang mga nangamatay diha kang Kristo moba 

 ngon pag-una; Ug kita nga mga buhi pa nga nanghibilin, pagasakgawon ngadto sa 

 mga panganud uban kanila sa pagsugat sa Ginoo sa kahahanginan ...  

 (I Mga Taga Tesalonica 4: 13-17) 

 

 Ug nakita ko ang mga patay, gagmay ug dagko, nga nagatindog sa atubangan sa 

 Dios; ug ang mga basahon gipamuklad; ug ang lain pa nga basahon gibuklad, nga 

 mao ang basahon sa kinabuhi: ug ang mga patay gihukman gikan niadtong mga 

 butang diin gisulat sa mga libro, sumala sa ilang mga buhat. (Pinadayag 20:12) 
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HARVESTIME 

INTERNATIONAL 

INSTITUTE 
 

 

ANG NGALAN 

 

Ang pulong nga "institute o instituto" inay nga "sentro sa pagbansay" o "eskwelahan" gipili 

tungod kay ang kangalan nga porma sa pulong dili lamang nagpasabot sa sentro sa pagbansay 

apan mahimo usab nga magpasabot sa paghiusa o asosasyon. Kini nagpakita sa networking o 

pagtambayayongay nga aspeto sa Harvestime International Network, nga nagapasiugda sa 

organisasyon sa Instituto. Ang panan-awon mao ang pagtrabaho uban sa kasamtangan nga 

mga evangelical nga organisasyon sa pagbansay sa mga layko. 

 

Ang pulong nga "institute o instituto" sa berbo nga porma nagpasabot nga "ipatungha ang 

butang, ipalambo, ilalang, isugod, ipanamkon, ug ipanganak.”Ang Institute o instituto naga 

anak sa panan-awon nga gidisenyo sa pagpalihok sa mga layko gikan sa panan-awon ngadto 

sa reyalidad, gikan sa pagpaniid ngadto sa pagpakita sa gahum sa Dios. 

 

UNSAY DILI KITA 
 

-Ang Harvestime International Institute dili usa ka seminaryo alang niadtong nagtinguha sa 

pagtuon sa teyolohiya nga mga isyu o pagbansay sa Bibliyanhong pinulongan, arkeyolohiya, 

kasaysayan, ug uban pa. 

 

-Ang Harvestime International Institute wala makig-indig sa tradisyonal nga kolehiyo sa 

Biblia nga estruktura. Alang niadtong adunay edukasyon ug kuwalipikado sa pinansyal, 

makatungha sa eskwelahan, ug kansang mga kahimtang motugot, kami moawhag sa tradi 

syonal nga pagtuon sa kolehiyo sa Biblia. Ang among pagbansay alang sa mga layko ug 

kababayen-an nga walay mga oportunidad alang sa maong pagbansay. 

 

-Ang Harvestime International Network, nagapasiugda nga organisasyon sa Instituto, dili usa 

ka denominasyon, ni kini nagtinguha sa paghimo sa usa ka denominasyonal nga estruktura. 

Kami usa ka network o kutay nga nagtrabaho tali sa mga denominasyon, simbahan, organi 

sasyon, ug mga nasud aron mobangon ug mga mamomoo alang sa kaumahan sa kalibutan. 

 

-Ang Institute o instituto dili usa ka programa sa pagpauswag sa kaugalingon. Ang Dios wala 

nagatudlo sa pagpauswag sa kaugalingon apan sa pagdala sa patay nga mga lalaki ug mga ba 

baye ug sa paghimo kanila nga buhi sa espirituhanon. Kana lahi kaayo gikan sa kinaugali 

ngong tabang. 
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ESTRUKTURA UG GIMBUHATON 

 

Ang Harvestime International Institute usa ka programa sa pagbansay nga gimugna aron maa 

bot ang matag lebel sa Lawas ni Kristo. Kini nga pagbansay nga gibasi sa Biblia magamit sa 

indibiduwal nga pagtuon ug alang sa gagmay nga grupo sa pagtuon sa Biblia sa mga panima 

lay, organisasyon, eskwelahan, mga bilanggoan, ug mga simbahan sa lokal, nasyonal, o inter 

nasyonal nga basehan. 

 

Ang Harvestime International Institute gimugna sa Balaang Espiritu ug agig tubag sa pagtu 

aw gikan sa mga kaumahan sa kalibutan alang sa mga materyales nga magsangkap sa pagban 

say sa kasagaran nga layko. Ang mga lider nga nalambigit sa pagbansay sa mga layko naka 

kaplag sa labing anaa nga mga programa nga adunay duha ka pamaagi: 

 

Una, anaa ang pagbansay sa teyolohiya sa mga tipikal nga seminaryo o sa Biblia sa kolehiyo 

nga naglakip sa Latin, Griyego, Bibliyanhong Arkeyolohiya ug daghang uban pang mga kur 

so nga wala maapil sa pagbansay sa mga tinun-an ni Jesus. Kadaghanan niini nga mga kurso 

dili sa lebel sa edukasyon sa kasagaran nga layko. Ang heyograpikanhong kadalanan sa semi 

naryo o sa kolehiyo ug balayronon maoy mga problema usab. 

 

Ikaduha, anaa ang seminar nga paagi, diin usa lamang o duha ka mga bahin sa pagbansay 

gihatag nga dili igo nga mangulo sa tipikal nga layko gikan sa panan-awon ngadto sa reya 

lidad. Pananglitan: 

 

 -Sa pipila ka mga seminar ang mga estudyante gitudloan ug "Unsaon Pagbaton sa   

  Gahum sa Dios." nga adunay dako nga paghatag ug gibug-aton sa mga milagroso, 

  apan walay pagbansay sa praktikal nga mga aspeto. Sila mogawas uban sa kadasig 

  apan walay praktikal nga kahibalo kon unsaon paggamit niana nga gahum. 

 

 -Ang ubang mga seminar nagpunting sa "Madaugon nga Kristohanong Pagkinabuhi," 

  samtang ang mga sukaranan sa pagtoo gibalewala. Pipila ka mga tawo naningkamot

  sa pagtudlo sa pagpuyo nga madaugon apan wala gayud makasabot kon unsa ang  

 gipasabot sa natawo pag-usab. 

 

 -Sa pipila nga mga seminar, ang mga partisipante gipailaila sa lalum nga mga pina 

  dayag nga nagdasig kanila, apan sila wala tudloi unsaon pagtuon sa Pulong sa Dios 

  aron makadawat sa ilang kaugalingong pinadayag pinaagi sa Balaang Espiritu. Sila 

  nahimo lamang nga mga tigsundog sa unsa ang ilang nadunggan. 

 

Ang Harvestime International Institute mas labaw pa kay sa usa ka seminar sa iyang paagi ug 

kaundan. Sa samang higayon, kini dili sama sa kolehiyo sa Biblia tungod kay kini nagwag 

tang sa mga materyales nga dili direktang may kalabutan sa espirituhanong pagtubo ug pag 

sanay. 

 

Ang Instituto pabalhinbalhin. Pinaagi sa Internet, mga plaka sa kompyuter, flash drive, bisan 

asa nga adunay wifi, lokal nga paghubad, mantalaan, ug pagpanghatag - ang mga kurso mada 

la sa bisan asa sa kalibutan nga nagtugot sa mga layko nga mabansay nga dili mobiya sa ilang 

karon nga palibot. Ang mga estudyante magtuon sulod sa konteksto sa ilang kaugalingong   
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kultura, nga nagtugot sa ilang adlaw-adlaw nga mga kalihokan nga magpabilin nga lig-on 

samtang nahimong laboratoryo sa pag-aplikar sa ilang nakat-onan. Ang Instituto migamit sa 

distansya ingon nga positibo nga elemento sa pagpalambo sa pagkat-on nga inpendente. Ang 

tumong sa edukasyon dili ang paghimo sa mga estudyante nga magsalig sa mga magtutudlo, 

apan independente gikan kanila. 

 

Ang Instituto wala mogasto ug minilyong dolyar sa tisa ug mortar aron sa pagtukod ug mga 

sentro sa pagbansay. Ang pagbansay maitanyag sa kasamtangan nga mga pasilidad, usa ka 

balay, bilding sa simbahan, o eskwelahan. Si Jesus wala magtukod ug mga bilding, apan gida 

la niya ang mga tawo gikan sa panan-awon ngadto sa reyalidad. Ang sulod, dili ang pisikal 

nga pasilidad, ang nagtukod sa pagbansay sa instituto ingon nga epektibong espirituhanon 

nga pwersa alang sa Dios. 

 

Ang bantugan nga lider sa Estados Unidos, si Benjamin Franklin, sa makausa miingon, "Hata 

gi ko ug 26 ka tingga nga mga sundalo ug akong buntugon ang kalibutan. Siya "naghisgot sa 

tingga nga tig-imprinta sa 26 ka mga letra sa Iningles nga alpabeto.Siya miila sa pagkaepek 

tibo sa gi-imprinta nga pahina. Ang pagpanghatag ug paghubad nga rekord sa sinulat nga 

Pulong sa Dios, ang Biblia, nagapakita sa pagka-epektibo niini nga porma sa komunikasyon. 

 

Salamat sa bag-ong teknolohiya, ang Harvestime International Institute mahimong madala 

ngadto sa mga nasud nga walay mga problema sa buhis o mahal nga gasto sa pagpadala. Kini 

makuha gikan sa Internet nga libre bisan asa sa tibook kalibutan. Unya ang kurikulum padag 

hanon sa tagsatagsa ka mga nasud, nga pagabantayan ang mga galastohan nga maginagmay 

aron makayang bayaran sa kasagaran nga mga layko. 

 

Ang Instituto dili tradisyonal nga pagsinulatay sa kurso. Ang maong mga eskwelahan epekti 

bo lamang kung adunay maayo nga sistema sa koreyo. Tungod kay ang Instituto nagtumbok 

sa mga wala pa nawalihi nga mga tawo sa lagyong mga dapit, ang pagsinulatay nga paagi sa 

pagtudlo sa kurso dili-epektibo tungod sa limitado nga serbisyo sa koreyo sa maong mga 

lugar. 

 

Ang Instituto usa ka desentralisado nga programa sa pagbansay. Kini nagpasabot nga ang ki 

nagamayan nga kontrol gipatuman sa punoang buhatan sa Instituto. Kami mohatag ug kuriku 

lum ug mga sumbanan alang sa pagkopya, paghubad, ug pag-organisar sa mga sesyon sa pag 

bansay, apan kami dili mokontrolar sa mga detalye sa pagpalakaw sa lokal nga mga Instituto. 

Ang desentralisasyon makapahimo sa kusog nga pagtubo ug makahatag sa gikinahanglan nga 

pag-ayon-ayon alang sa latas-sa-kultura nga programa niini nga kinaiyahan. 

 

Ang matag eskwelahan nagpadagan nga independente, nagmintinar sa iyang kaugalingong 

mga rekord, ug naghatag sa iyang kaugalingong mga diploma. 

 

Ang tanan nga kurso sa Harvestime libre nga makuha sa: http://www.harvestime.org. 
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http://www/harvesitme.org.


PAGHATAG UG GIBUG-ATON SA KURIKULUM 

 

Ang kurikulum sa Harvestime International Institute naghatag ug gibug-aton sa duha ka 

dagkong bahin: 

 

Una: Unsay gitudlo ni Jesus pinaagi sa pulong ug pasundayag aron sa pagbangon sa naban    

say, nadasig nga layko nga pagpangulo. Ang pagbansay nakatutok sa unsay iyang gitudlo sa 

pag-usab sa yano nga mga tawo ngadto sa mosanay nga mga Kristohanon nga makaabot sa 

ilang katilingban sa mensahe sa Ebanghelyo uban sa pagpakita ug gahum. Kasagaran gihata 

gan ug dakong gibug-aton ang mga paagi sa pagpanudlo ni Jesus nga dunay gamay nga pagta 

gad sa kaundan. Apan unsa man ang gitudlo niya nga sa tinuod nakapausab sa mga tawo gi 

kan sa mga mangingisda ug mga maniningil sa buhis ngadto sa internasyonal nga mga manga 

ngani? 

 

Ikaduha: Ang kurikulum naghatag ug gibug-aton sa kon unsa ang gipakita ug gitudlo sa 

panahon sa mga Mga Buhat ug Mga Sulat ingon nga ang iyang plano gisugdan sa unang 

Simbahan. 

 

Kini nga paghatag ug gibug-aton wala gayud nagapanghimakak sa bili ug inspirasyon sa nahi 

bilin sa Kasulatan. Si Jesus kanunay nga nagtumong sa Daang Tugon sa iyang pagtudlo. Siya 

mibasi sa iyang kinabuhi ug ministeryo sa hingpit nga pagpadayag sa Pulong sa Dios. Ang 

Instituto nagsangkap sa mga estudyante sa mamugnaong pagtuon sa Biblia nga mga kahanas 

nga makapahimo sa padayon nga pagtuon sa tanang mga Kasulatan nga nagasunod sa nag-

unang kurso sa pagbansay. Kami usab nanghatag ug Legacy Bible Outlines sa mga libro sa 

Biblia. Apan ang nag-unang tumong sa Instituto nga pagbansay mao ang pagtudlo sa unsay 

gitudlo ni Jesus nga mopalihok sa mga tawo gikan sa panan-awon ngadto sa reyalidad ug 

mga estratihiya gipadayag samtang ang iyang plano gisugdan sa Simbahan. 

 

Ang kurikulum naghatag ug gibug-aton sa pagpakita, pagbansay sa mga layko aron mahi 

mong mga partisipante inay nga tumatan-aw. Ang pangisip nga kahibalo sa kaalam sa Dios 

dili igo: 

 

 Apan himoa nga kamo mga magtutuman sa Pulong, ug dili mga tigpaminaw 

 lamang, nga nagalimbong sa inyong kaugalingon. (Santiago 1:22) 

 

Ang tinuod nga kahibalo makuha lamang pinaagi sa kasinatian. Ang pagtuon moresulta sa 

pagkuha sa kasayuran, apan dili sa kasinatian. Ang pagtudlo maoy kamatuoran samtang ang 

pagbansay mao ang kasinatian. Si Jesus usa ka buhi nga tawo, dili bugnaw nga kamatuoran. 

Ang relasyon uban kaniya gibasi sa kasinatian, dili lamang sa kahibalo, mga kamatuoran, ug 

impormasyon. Ang katuyoan sa pagbansay dili sa maipon nga kahibalo, apan sa aksyon nga 

mousab sa mga posibilidad sa ministeryo ngadto sa reyalidad. Kini dili lamang sa pagsulti 

[paghisgot mahitungod sa gahum sa Dios], apan sa pagpasundayag [pagbutang niini ngadto 

sa aksyon]: 

 

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

 pulong sa kaalam sa tawo, kondili pinaagi sa pagpadayag sa Espiritu ug sa 

 gahum. Aron ang inyong pagtoo dili ikapatukod diha sa kaalam sa mga tawo, 

 kondili sa gahum sa Dios. (I Corinto 2: 4-5) 
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Kami naghatag ug gibug-aton sa pagbansay kay sa pagtudlo. Bisan tuod ang pagtudlo kaba 

hin sa pagbansay, ang pagtudlo naghatag sa estudyante  ug kapilian sa pagdawat sa gitudlo o 

pagsalikway niini. Kami nagatinguha nga ang mga estudyante... 

 

 ... mahibalo sa pagkatinuod niadtong mga butang, diin ikaw gitudloan.  

 (Lucas 1: 4) 
 

Ang kurikulum nagdala sa mga estudyante labaw sa pagtudlo ngadto sa pagbansay, gikan sa 

obserbasyon ngadto sa partisipasyon ang gikinahanglan. Kita dili lang magpahibalo sa impor 

masyon. Kita mopakigbahin sa mga butang sa Dios ngadto sa atong mga estudyante. 

 

ESPIRITUHANONG PAGSANAY 

 

Ang pag-apil diin ang mga estudyante gihagit mao ang espirituhanon nga pagsanay. 

 

Ang unang pag-awhag ni Kristo sa iyang mga tinun-an nakasentro sa pagsanay: 

 

 Ug siya miingon kanila, "Sumunod kamo kanako, ug himoon ko kamong mga 

 mangingisdag tawo." (Mateo 4:19) 
 

Ang iyang katapusang mando mao ang pagpasanay sa espirituwal: 

 

 Busa panglakaw kamo ug himoa ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran, 

 sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu San 

 to; nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga mga butang nga akong 

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

 

Ang Iglesia espirituhanon nga lawas ubos sa pagmando. Tungod kay 99% sa Simbahan gi 

langkuban sa mga layko, kini nga pwersa kinahanglan nga madasig nga mahimong produk 

tibo aron sa pag-ani sa espirituhanong mga kaumahan sa mga nasud sa kalibutan. (Tan-awa 

ang "Hagit: Pagbansay sa Layko" sa ikatulo nga bahin niini giya). 

 

Pinaagi sa pagpadapat sa Kasulatanhong mga prinsipyo, kini nga pagbansay moresulta sa 

matag-usa ka magtotoo nga adunay potensyal sa pagbangon sa ubang nadasig nga mga Kris 

tohanon, nagalalang ug bag-ong network o kutay sa pag-ebanghelyo sa tibook kalibutan. 

Bisan kon sila wala pa gani magtudlo sa klase sa Sunday School, magwali sa usa ka sermon, 

o magministeryo sa grupo nga kahimtang, ang matag magtotoo mahimong kabahin sa pagpa 

lapad niini nga pagpang-ebanghelyo nga network o kutay. 

 

Kini dili plano nga gipalambo sa usa ka indibiduwal o organisasyon, apan mao ang plano sa 

Dios nga gipadayag diha sa Mga Kasulatan. Kini gipasukad sa prinsipyo nga gihatag ni Apos 

tol Pablo ngadto sa batan-ong ministro nga ginganlan’g Timoteo: 

 

 Ug ang mga butang nga imong hingdunggan kanako sa atubangan sa daghang 

 mga saksi, itugyan mo sa mga tawo nga matinumanon, nga makahimo usab sa 

 pagtudlo sa uban. (II Timoteo 2: 2) 
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PAG-USWAG 

 

Alang sa hingpit nga gihingusgan nga pagbansay aron sa pagpalihok sa mga layko gikan sa 

panan-awon ngadto sa reyalidad, gamita ang mga kurso sa  han-ay nga gipatin-aw sa seksyon 

sa "Kurikulum" niini nga manwal. Ang matag modyul ug kurso independte sa usag usa, 

hinoon, nagatugot sa usa ka kurso nga magamit nga linain kon kini gusto. Pananglitan, ang 

usa ka pastor makagamit sa "Mga pundasyon sa Pagtoo" sa usa ka klase alang sa bag-ong 

mga kinabig nga walay paggamit sa uban nga mga kurso nga gitanyag sa Instituto. 

 

PALIHOK SA KAWANIHAN 

 

Ang kurikulum gidisenyo aron ang usa ka lokal nga pastor o Kristohanong lider makapahiga 

yon sa pagbansay nga mga sesyon. Sa punoang buhatan sa Harvestime International Institute, 

ang tanang mga magsusulat, mga editor, mga maghuhubad, ug uban pa nga nalambigit sa 

Harvestime International Institute walay sweldo. Ingon nga nagtambayayongay nga minister 

yo, daghan kanila ang nalambigit diha sa mga ministeryo sa ilang kaugalingon ug miamot sa 

ilang panahon ug abilidad sa Harvestime. 

 

MGA MAGTATAMPO SA KURIKULUM 

 

Ang mga kaubanan sa Harvestime International Network nga nalambigit sa pagpangandam sa 

kurikulum alang sa Instituto nagrepresentar sa nagkalainlain nga pagpangulo sa mga evangeli 

cal nga liyok. Ang uban mga ministro, mga magtutudlo, o mga magsusulat sa ilang sekular o 

ministeryal nga trabaho. Ang uban adunay titulo gikan sa inila nga mga institusyon. Apan 

kami wala naglimita sa mga magtatampo nga gradwado sa eskwelahan sa teyolohiya o mga 

kolehiyo sa Biblia. Ang pipila ka mga magtatampo anaa sa nag-unang mga linya, nga nalam 

bigit gayud sa pagbansay sa mga layko nga programa sa tibook kalibutan. Ang ilang pag-apil 

ingon nga mga magtatampo mitabang sa paglikay sa lunsay nga teyoriyang pagbansay ug gi 

punting ang pagtagad sa praktikal nga aspeto usab. Sila nagdala sa programa ngadto sa inter 

nasyonal nga panglantaw gikan sa mga nag-una nga linya sa Kristohanong pag-alagad. Ang 

tanan nga mga magtatampo kwalipikado, natawo pag-usab, puno sa Espiritu, mga masukaron 

nga mga Kristohanon nga nagtoo sa diosnong pagdasig sa Pulong sa Dios. Ang ilang komon 

nga gikauyunan mao ang importante nga pagtagad alang sa pagbansay. Kini ang naghiusa 

kanila sa bag-ong network o kutay sa pag-ebanghelyo alang sa katuyoan sa pagbangon ug 

mga mamomoo sa mga kaumahan sa kalibutan. 
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KURIKULUM 
 

PASINATI UG PANGDUMALA NGA GIYA 
 

Kini nga manwal nagpaila sa panan-awon sa Harvestime International Network ug sa Insti 

tuto. Ang mga tumong, mga katuyoan, ug kalamboan sa kurso gihisgotan. Ang giya nagpa 

tin-aw kon unsaon sa paggamit sa Instituto sa indibidwal o grupo nga basehan. Kini nga man 

wal importante nga himan para sa mga indibiduwal o mga grupo nga nagplano sa pagkuha sa 

hingpit nga pagbansay sa Instituto. (ISBN # 1-930703-01-5) 

 

NAG-UNANG MGA KURSO SA PAGBANSAY 

 

MODYUL 1: PAGHANDURAW 

Pagpakigsulti sa panan-awon sa espirituhanon nga pag-ani. 

 

MGA PAMAAGI ALANG SA ESPIRITUHANONG PAG-ANI: 

 

Ang una nga pagtawag ni Jesu-Kristo ngadto sa mga tawo mao ang pagsanay sa espirituwal: 

"Sumunod kamo kanako, ug himoon ko kamong mga mangingisdag mga tawo." Ang iyang 

katapusang mando, sa Dakong Sugo, usab mihagit sa mga sumusunod sa espirituhanon nga 

pagsanay. Ang paggamit sa pagtandi sa natural nga pag-ani, kini nga kurso nagpunting sa 

mga saad sa espirituhanon nga pag-ani, mga butang nga makapugong sa pag-ani, ug mga 

yawi sa pag-ani. Kini nagpakigsulti sa panan-awon diin ang nahibilin sa pagbansay sa Insti 

tuto nagsangkap sa mga estudyante aron makatuman. (ISBN # 1-930703-02-3) 

 

MODYUL 2: PAGPAHIMUTANG 
Pagbansay sa mga mamomoo aron makatuman sa panan-awon. 

 

MGA PUNDASYON SA PAGTOO: 

 

Kini nga kurso naghatag ug gibug-aton sa kamahinungdanon sa husto nga espirituhanong pun 

dasyon alang sa kinabuhi ug pagpangalagad pinaagi sa pagtutok sa pundasyon sa Kristohanon 

nga pagtoo nga giila sa Mga Hebreohanon 6: 1: Paghinulsol, pagtoo, pagbautismo, pagpan 

dong sa mga kamot, pagkabanhaw, ug paghukom nga walay katapusan.  

(ISBN # 1-930703-03-1) 

 

GINGHARIANONG PAGKINABUHI: 

 

Ang "Maayong Balita sa Gingharian" igawali sa tibook kalibutan sa dili pa mobalik si Gino 

ong Jesus Kristo (Mateo 24:14). Ang pagsabot sa mga prinsipyo sa Gingharian gikinahanglan 

kung ang usa mopakaylap sa Ebanghelyo sa Gingharian. Kini nga kurso nagpunting sa mga 

sumbanan ug prinsipyo sa Gingharianong pagkinabuhi nga magamit sa kinabuhi ug minister 

yo. (ISBN # 1-9030703-04-x) 

 

 

 

 

 

16 



ESPIRITUHANONG MGA ESTRATIHIYA: USA KA MANWAL SA ESPIRITUHA 

NONG PAKIGGUBAT: 

 

Kini nga kurso nagpalihok sa mga partisipante sa unahan sa natural nga kalibutan ngadto sa 

hawanan sa espiritu. Ang mga taktika sa kaaway gianalisar ug ang mga estratihiya sa espiritu 

hanong pakiggubat nga nagpasalig sa kadaugan batok sa mga pamunoan ug mga gahum sa 

kalibutan sa espiritu gipasabot. (ISBN # 1-9030703-05-8) 

 

MINISTERYO SA BALAANG ESPIRITU: 

 

Kini nga pagtuon nagpunting sa ministeryo sa Balaang Espiritu, espirituhanong bunga, ug 

espirituhanong mga gasa. Ang mga estudyante gigiyahan sa pagkaplag sa ilang kaugalingong 

espirituhanon nga mga gasa ug posisyon sa ministeryo diha sa Lawas ni Kristo. 

(ISBN # 1-9030703-06-6) 

 

PAG-ILA SA TINGOG SA DIOS: 

 

Kini nga kurso nagpatin-aw kon giunsa sa Dios pagpakigsulti sa mga tawo karon ug kung 

unsaon pagpangita sa iyang kinatibuk-an ug espesipiko nga plano alang sa kinabuhi. Ang 

Kristohanong modelo alang sa pagdesisyon gipresentar, uban sa mga sumbanan alang sa 

pagbuntog sa sayop nga mga desisyon, mga lakang nga himoon kung kamo misipyat sa 

kabubut-on sa Dios, ug mga paagi alang sa pagdumala sa kuwestiyonableng mga buhat. 

(ISBN # 1-9030703-07-4) 

 

MAMUGNAONG PAGTUON SA BIBLIA NGA MGA PAAGI: 

 

Kini nga kurso nagsangkap sa mga estudyante alang sa personal nga pagtuon sa Pulong sa 

Dios human sa pagtapos sa pagbansay sa Instituto. Ang mga estudyante makakat-on unsaon  

sa pagtuon sa Biblia sa libro, kapitulo, parapo, bersikulo, ug pulong. Ang ubang mga pamaagi 

nga gitudlo naglakip sa biyograpikal, debosyonal, teyolohikal, tipikal, ug tapikal. Ang espe 

syal nga sumbanan alang sa pagtuon sa Bibliyanhong pamalak ug panagna gipresentar ug ang 

mga estudyante gitudloan sa mga pamaagi sa pag-tsart ug paglatid. (ISBN # 1-9030703-08-2) 

 

SUKARANAN SA PAGSUSI SA BIBLIA: 

 

Kini nga pagsusi naghatag sa kinatibuk-ang pagsabot sa tibook Biblia. Ang mga latid sa pag 

tuon sa matag libro sa Biblia gihatag alang sa dugang kalamboan sa estudyante. Unang Ba 

hin: Pasiuna ug Daang Tugon (ISBN # 1-9030703-09-0). Ikaduhang Bahin: Bag-ong Tugon. 

(ISBN # 1-9030703-10-4) 

 

MODYUL 3: PAGPADAHGAN 
Ang pagpadaghan sa espirituhanong pwersa sa mamomooo nga nabansay. 

 

PAGPALAMBO SA BIBLIYANHONG PANGLANTAW SA KALIBUTAN: 

 

Kini nga kurso nagsusi sa Bibliyanhong panglantaw sa kalibutan gikan sa Genesis hangtud sa 

Pinadayag. Ang plano sa Dios sa mga nasud sa kalibutan gikan sa sinugdanan sa panahon de 

talyado. Ang karon nga espirituhanong panginahanglan sa tibook kalibutan gipresentar usab. 

(ISBN # 1-9030703-11-2) 
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PAGTUDLO NGA MGA TAKTIKA: 

 

Kini nga kurso nagsusi sa pamaagi nga gigamit ni Jesus sa pagtudlo ug pagwali sa Ebang 

helyo. Ang mga estudyante gitudloan kon unsaon pag-andam ug pagpresentar sa mga lek 

syon ug unsaon pagtudlo ug pagwali sa Ebanghelyo. (ISBN # 1-9030703-12-0) 

 

MGA METODO SA PAGPADAGHAN: 

 

Ang plano sa Dios alang sa espirituhanong pagpadaghan gipresentar. Kini nga pagtuon nagpa 

dayag kung unsaon sa Kristohanon nga mahimong responsable sa pagpadaghan sa mga liboan 

nga nabansay ug nadasig nga mga magtotoo. Ang mga prinsipyo sa pagtubo sa Simbahan gi 

hatagan ug gibug-aton. (ISBN # 1-9030703-13-9) 

 

GAHUM NGA MGA PRINSIPYO: 

 

Ang unang simbahan natawo sa pasundayag sa gahum sa Dios. Ang Gahum nga mga Prinsip 

yo nga gitudlo niini nga kurso nagsangkap sa mga estudyante alang sa espirituhanon nga pag-

ani ug nagpalihok kanila gikan sa mga tigtan-aw ngadto sa tigpasundayag sa gahum sa Dios. 

(ISBN # 1-9030703-14-7) 

 

MODYUL 4: PAG-ORGANISAR 

Pag-organisar sa mga kapanguhaan nga resulta gikan sa pagpadaghan. 

 

BIBLIYANHONG PAGDUMALA NGA MGA PRINSIPYO: 

 

Usa ka pagribyu sa Bibliyanhong mga prinsipyo sa pagdumala nga naghatag ug gibug-aton sa 

ulipon nga pagpangulo, sa Bibliyanhong mga lider, ug Kasulatanhong mga estratihiya alang 

sa kalampusan. (ISBN # 1-9030703-15-5) 

 

MGA PRINSIPYO SA MAKAKAHIMTANGANG PAGTUKI: 

 

Ang mga estudyante makakat-on sa pagtuki sa usa ka tawo, sa simbahan, ug sa organisasyon 

nga basehan. Sila makakat-on kon unsaon sa pag-analisar sa mga espirituhanong palibot sa 

usa ka balangay, ciudad, estado o nasud sa dili pa ipatuhop ang mensahe sa Ebanghelyo. 

(ISBN # 1-9030703-16-3) 

 

PAGDUMALA PINAAGI SA MGA TUMONG: 

 

Ang tanang butang nga gihimo ni Jesus nakasentro sa dakong katuyoan sa Dios. Kini nga 

kurso nag-analisar sa mga tumong ni Kristo alang sa ministeryo ug nagtudlo sa mga estud 

yante sa pagpalihok sa pagdumala pinaagi sa mga tumong diha sa ilang kaugalingon nga 

nga kinabuhi ug ministeryo. (ISBN # 1-9030703-17-1) 
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MODYUL 5: PAGPALIHOK 
Pagpalihok sa espirituhanong mga iggugubat 

pinaagi sa praktikal nga pag-aplikar. 

 

MGA METODO SA PAGPALIHOK: 

 

Kini nga kurso nagpresentar sa mga pamaagi alang sa pagpalihok sa espirituhanon nga mga  

pwersa alang sa Dios ug nagpatin-aw sa mga praktikal nga paggamit sa Harvestime nga pa 

nan-awon ngadto sa piho nga mga dapit sa ministeryo. Gisugyot nga mga kurso sa nagka 

lain-laing mga dapit sa ministeryo anaa usab niini nga modyul. (ISBN # 1-9030703-18-x) 

 

MODYUL 6: PAG-EBANGHELYO 

Ang panan-awon mahimong reyalidad pinaagi sa 

proseso sa sama sa levadurang pag-ebanghelyo. 

 

SAMA SA LEBADURANG PAG-EBANGHELYO: 

 

Ang Ebanghelyo sa Gingharian mikaylap sa tibook kalibutan ingon sa levadura sa tinapay 

nga minasa: Ang levadura gagmay ug tinago, apan ang epekto niini walay kinutuban. Ang 

epektibong pag-ebanghelyo nga mga estratihiya gitudlo, lakip na ang detalyado nga nga 

panudlo sa ministeryo sa pagpahigawas, pagtanom ug simbahan, ug mga pamaagi sa pag 

tambayayongay taliwala sa mga ministeryo. (ISBN # 1-9030703-19-8) 

 

DUGANG NGA MGA KURSO 

 

MGA BABAYE, USA KA BIBLIYANHONG PANAGWAY: 

 

Usa ka pagtuon sa tanan nga gitudlo sa Biblia mahitungod sa mga kababayen-an ug sa ilang 

papel sa ministeryo. Kini naglakip usab sa pagtuon sa mga libro sa Biblia nga gipangalan sa 

mga babayeng - Ruth ug Ester - ug mga kapanguhaan alang sa biyograpikanhong pagtuon 

sa tanan nga mga babaye sa Biblia. (ISBN # 1-9030703-20-1) 

 

KAMO MIANHI KANAKO… MANWAL SA PRISOHAN UG BILANGGOAN NGA 

MINISTERYO: 

 

Usa ka kompleto nga giya sa prisohan ug bilanggoan nga ministeryo. Kini naglakip sa mga 

sumbanan sa pagsulat ug pagbisita sa mga piniriso, pagpahigayon sa grupo nga mga serbisyo 

sa sulod sa usa ka institusyon, pagtabang sa mga pamilya sa mga piniriso, ug pag-alagad sa 

nakalaray sa kamatayon. (ISBN # 1-9030703-22-8) 

 

MAPANGAMUYOONG PAG-AMPO: 

 

Usa ka giya sa mapangamuyoong pag-ampo nga naglakip sa mga sumbanan kon unsaon sa 

pag-ampo, unsa ang pag-ampo, kanus-a dili moampo, mga kapanguhaan alang sa pag-ampo, 

internasyonal nga pagpangamuyo, ug mga butang nga makababag sa pag-ampo.  

(ISBN # 1-9030703-23-6) 
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GUBAT ALANG SA LAWAS: 

 

Usa ka pagtuon sa tanan nga gitudlo sa Biblia mahitungod sa balaan nga pag-ayo. Kompleto 

nga mga sumbanan alang sa pagdawat ug pag-alagad sa pag-ayo. (ISBN # 1-9030703-21-x) 

 

UNSAY BUHATON SA DIHA NGA KAMO WALA MASAYUD KON UNSAY 

BUHATON: 

 

Makuha pinaagi sa Internet lamang. Gipasukad sa istorya ni Josaphat, kini nga libro naghatag 

ug mga estratihiya alang sa unsay buhaton sa krisis nga mga kahimtang - sa diha nga kamo 

wala masayud kon unsay buhaton. 

 

GIYA ALANG SA MAGTATAMBAG SA HALARAN: 

 

Makuha pinaagi sa Internet lamang. Usa ka pagbansay nga manwal alang sa magbubuhat sa 

halaran. 

 

LEGACY BIBLE OUTLINES:  

 

Makuha sa Internet lamang. Usa ka latid nga pagtuon sa mga libro sa Biblia uban sa mga 

pangutana sa pagtuon alang sa matag kapitulo. 

 

Dugang pa nga mga kurso nga anaa sa internet sa: http://www.harvestime.org 
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IKADUHANG BAHIN: 

 

GIYA SA KINAUGALINGONG PAGTUON 
 

 

PORMAT SA KURSO 
 

Ang matag kurso anaa sa workbook nga pormat. Uban sa pagtugot gikan sa Instituto, ang ma 

tag workbook mahimong kuhaon gikan sa internet, kopyahon, ug gamiton sa pagtudlo sa  

uban.  Ang mga panudlo alang niini gihatag sa pangdumala nga seksyon niini nga giya. Ang 

mga estudyante mahimo usab nga magtuon sa materyal sa ilang personal nga kompyuter o sa 

cellphone. 

 

Ang matag kurso naglangkob sa: 

 

Pasiuna nga Pahina: Kini nagpaila sa kurso ingon nga kabahin sa Instituto. 

 

Unsaon Paggamit Kini nga Manwal: Usa ka mubo nga giya sa paggamit sa kurso. 

 

Mga sugyot Alang sa Grupo nga Pagtuon: Mga sumbanan alang sa paggamit sa kurso sa  

grupo nga kahimtang. 

 

Pasiuna sa Kurso: Kini nagpaila sa modyul diin ang kurso kabahin, naghatag sa ngalan 

sa kurso, ug nagpresentar sa pasiuna sa hilisgutan. 

 

Mga Tumong sa Kurso: Ang dagko nga mga tumong gipahayag pinaagi sa kon unsa ang 

mahimo sa mga estudyante sa pagkahuman sa kurso. 

 

Pag-organisar sa Kapitulo: Ang matag kapitulo naglakip sa pasiuna ug listahan sa mga 

tumong alang niana nga kapitulo. Ang yawing bersikulo nagtutok sa dagko nga mga ideya 

nga gitudlo sa kapitulo. 

 

Ang mga kaundan sa leksyon gipresentar sa binag-o nga paglatid nga pormat. Kini nagpasa 

bot nga ang materyal gibahin pinaagi sa ulohan ug mga ubos-nga-ulohan, espesyal nga mga 

titulo sa pag-ila sa sulod sa sunod nga mga parapo. Kini nga pormat makatabang sa mga 

estudyante sa pagtudlo kon unsa ang ilang nakat-onan ngadto sa uban pinaagi sa pagsunod sa 

latid. 

 

Kinaugalingong Eksamen: Sa katapusan sa matag kapitulo adunay gihatag nga kinaugali 

ngong eksamen. Ang mga tubag sa mga eksamen gihatag sa likod sa matag manwal.  (Pahi 

numdom: Kon kamo nagtudlo sa grupo nga kahimtang ug dili ninyo gusto nga ang mga 

estudyante makakita sa mga tubag, pilasa lamang kini nga mga panid sa tubag sa diha nga 

iimprinta ninyo kini nga materyal.) 

 

Alang sa Dugang Pagtuon: Kini mao ang katapusan nga seksyon sa matag kapitulo. Kini 

nagdasig sa dugang nga kinaugalingong pagtuon sa hilisgutan. 
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TUN-ANAN NGA MGA MATERYAL 

 

Ang kurikulum sa Harvestime International Institute gidisenyo aron nga ang ubang mga paki 

sayran nga mga libro dili na kinahanglanon aron sa pagkompleto sa mga kurso. Kamo dili na 

magkinahanglan ug konkordans sa Biblia, diksiyonaryo, Bible handbook, atlas, o komentar 

yo, ug uban pa. Kon kamo aduna niini nga mga materyal ang paggamit kanila gidasig, apan 

sila dili gikinahanglan sa pagkompleto sa pagbansay. Kamo gayud nagkinahanglan sa usa ka 

King James nga bersyon sa Biblia diha sa inyong kaugalingong pinulongan. 

 

PITO KA LAKANG SA PAGTUON 

 

Pagpahigayon ug espesyal nga panahon alang sa pagtuon sa matag adlaw. Kanunay magsu 

god sa pag-ampo ngadto sa Dios nga ang Balaan nga Espiritu mopalantip sa inyong mga 

hunahuna sa pagkat-on sa mga kamatuoran sa Dios. Sunda kining "Pito ka mga Lakang sa 

Pagtuon nga Plano": 

 

UNANG LAKANG – Pagsusi sa Kurso: 

 

Basaha ang modyul ug titulo sa kurso sa pasiuna nga pahina sa manwal. Gamita ang kuriku 

lum nga listahan nga gihatag niini nga giya sa pagtan-aw diin ang kurso mohaum ngadto sa 

sumbanan sa Instituto sa pagbansay. Basaha ang mga ulohan sa kapitulo sa "Talaan sa Kaun 

dan" sa manwal. Sila naghatag sa kinatibuk-ang paghulagway sa pagtuon. Basaha ang "Pasiu 

na" nga nagpaila sa hilisgutan nga butang. Basaha ang "Mga Tumong sa Kurso."Kini mao 

ang nag-unang mga tumong alang sa inyong pagtuon niini nga kurso. Human ninyo makom 

pleto ang pagsusi sa kurso kamo andam na sa pagsugod sa unang kapitulo. Alang niini ug sa 

tanan nga uban pang mga kapitulo migamit sa ikaduha hangtud sa ikaunom nga mga lakang. 

 

IKADUHANG LAKANG: Pagsusi sa mga Kapitulo 

 

Basaha ang "mga tumong" sa kapitulo. Kini mao ang mga kalab-oton nga inyong kinahanglan 

nga makab-ot pinaagi sa pagtuon niini nga leksyon. Basaha ang "Yawing Bersikulo" ug sag-

uloha kini alang sa "Kinaugalingong Eksamen." Kini nga bersikulo nagtingob sa nag-unang 

mga konsepto sa kapitulo. Basaha ang "Pasiuna" sa kapitulo. Kini nagpaila sa sulod sa lek 

syon. Tan-awa ang kapitulo ug basaha ang mga ulohan [titulo nga nakasentro] ug ang mga 

ubos-nga-ulohan [titulo nga anaa sa wala nga bahin sa margin]. Kini nagpaila sa nag-unang 

mga latid sa kapitulo. 

 

IKATULO NG LAKANG – Pagtuon sa Kapitulo: 

 

Karon kamo andam na sa pagtuon sa kapitulo sa detalye. Basaha ang tibook nga kapitulo. 

Ayaw paglaktaw sa bisan unsa nga materyal. Samtang inyong basahon, badlisi ang importan 

te nga mga punto ug isulat ang mubo nga mga sulat o mga pangutana sa kilid. Sa diha nga 

kamo gisultihan sa pagtan-aw sa pakisayran diha sa Biblia ug sa pagbasa niini, siguradoha  

ang pagbuhat sa ingon. 

 

IKAUPAT NGA LAKANG – Pagribyu sa Kapitulo: 

 

Ribyuha ang mga tumong sa sinugdanan sa kapitulo. Wala ba kamo nakahimamat sa matag-  
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usa niining mga tumong diha sa inyong pagtuon? Kon wala, tun-i pag-usab ang mga materya 

les. Makahimo ka ba sa pagsulti sa "Yawing Bersikulo" gikan sa panumduman? Ribyuha 

ang mga ulohan sa kapitulo, ang mga ubos-nga-ulohan, ug ang inyong kaugalingon nga mubo 

nga mga sulat sa pagtuon ug gibadlisan nga mga bahin. 

 

IKALIMANG LAKANG- Kinaugalingong Eksamen: 

 

Kuhaa ang "Kinaugalingong Eksamen" sa kapitulo. Sa diha nga mahuman kamo, itandi ang 

inyong mga tubag sa husto nga mga tubag nga gihatag diha sa likod sa manwal. Tun-i pag-

usab ang materyal alang sa bisan unsa nga pangutana nga dili husto ang inyong tubag. 

 

IKAUNOM NGA LAKANG- Alang sa Dugang Pagtuon: 

 

Buhata ang gitudlo nga mga proyekto sa "Alang sa Dugang Pagtuon" nga seksyon. Kini nga 

mga kalihokan makapalambo sa kinaugalingon nga kinaiya sa pagtuon ug makapalapad sa 

inyong kahibalo sa hilisgutan. 

 

IKAPITO NGA LAKANG – Pagribyu sa Kurso: 

 

Sa pagkompleto sa tanan nga mga kapitulo sa kurso, balik ngadto sa mga dagko nga mga 

tumong nga gihatag sa pagsugod sa manwal. Kamo ba nakakab-ot niining dagko nga mga 

tumong? Kon wala, kamo tingali kinahanglan nga moribyu pag-usab sa pipila ka mga bahin 

sa kurso. 

 

Sa diha nga mahuman na kamo sa kurso, timan-i ang petsa sa pagkahuman diha sa "Talaan sa 

Estudyante" nga gihatag niini nga giya. Kini makatabang kaninyo sa pagbantay sa mga kurso 

nga inyong gitun-an. 

 

PAGKUHA SA KURSO ALANG SA GRADO 

 

Alang sa impormasyon kon sa unsang paagi madawat ang grado sa Harvestime Institute, i-

tsek ang Frequently Ask Question (FAQ) o (Kanunay Gipangutana nga mga pangutana) sa 

atong web page sa: http://www.harvestime.org 
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HARVESTIME INTERNATIONAL INSTITUTE 
STUDENT RECORD 

(Gamita kini nga porma sa pagbantay sa nag-unang 

nga mga kurso nga inyong natapos) 

 

 

MODYUL      PETSA NGA  NAG-UNANG MGA KURSO 

       NATAPOS 

 

 

PAGHANDURAW  
 

    ___ / ___ / ___      Mga Pamaagi Alang sa Espirituhanong  

             Pagpangani 

 

PAGPAHIMUTANG 

    ___ / ___ / ___      Mga Pundasyon Sa Pagtoo 

    ___ / ___ / ___      Gingharianong Pagkinabuhi 

    ___ / ___ / ___      Espirituhanong mga Estratihiya: Usa ka  

            Manwal Sa Espirituhanong Pakiggubat 

    ___ / ___ / ___      Ministeryo sa Balaang Espiritu 

    ___ / ___ / ___      Pag-ila sa Tingog sa Dios 

    ___ / ___ / ___      Mamugnaong Pagtuon sa Biblia nga mga

            Paagi 

    ___ / ___ / ___      Sukaranan sa Pagsusi sa Biblia (una ug  

             ikaduhang bahin) 

 

PAGPADAGHAN  
    ___ / ___ / ___      Pagpalambo sa Bibliyanhong Panglantaw sa 

            Kalibutan 

    ___ / ___ / ___      Pagtudlo nga mga Taktika  

    ___ / ___ / ___      Mga Metodo sa Pagpadaghan 

    ___ / ___ / ___      Gahum nga mga Prinsipyo 

 

PAG-ORGANISAR  
    ___ / ___ / ___      Bibliyanhong Pagdumala nga mga  

            Prinsipyo 

    ___ / ___ / ___      Mga Prinsipyo sa Makakahimtangang  

             Pagtuki 

    ___ / ___ / ___      Pagdumala pinaagi sa mga Tumong 

   

PAGPALIHOK 

    ___ / ___ / ___       Mga Metodo sa Pagpalihok 

 

PAG-EBANGHELYO 

    ___ / ___ / ___      Sama sa Levadurang Pag-ebanghelyo 
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IKATULONG BAHIN: 

 

PANGDUMALA NGA GIYA 
 

Kini nga seksyon naghatag ug pangdumala nga mga giya alang sa paggamit sa Harvestime 

International Institute nga mga materyales sa grupo nga pagtuon. 

 

ANG HAGIT: PAGBANSAY SA MGA LAYKO 

 

Ang Ebanghelyo igawali ngadto sa matag nasud. Kini mahimo ba niini nga kaliwatan? 

Lamang kon ang layko mabansay sa pagpakaylap sa mensahe sa Ebanghelyo. Sa diha nga 

kita mohisgot sa "layko" o "laygo" kita nagtumong sa mga lalaki ug mga babaye nga dili 

propesyonal nga mga ministro. Sila naglangkob sa 99% sa populasyon sa mga simbahan. 

 

Kay sa ibulag ang klero [mga ministro] gikan sa mga layko, kita kinahanglan nga motabang 

sa matag natawo pag-usab nga magtotoo nga makaamgo sa iyang personal nga responsibili 

dad sa pagtuman sa Dakong Sugo. Ang kalibutan dili gayud maabot sa Ebanghelyo kon ang 

mga ministro lamang mao ang responsable sa pagpakigbahin sa mensahe. Dili igo ang prope 

syonal nga mga ministro nga makahuman sa trabaho. 

 

Ang kalambigitan sa mga layko mao ang usa sa mga yawi sa pagtubo sa unang Simbahan. Sa 

Buhat 8: 1 mabasa nato nga ang paglutos sa mga Kristohanon miresulta sa ilang pagkatibula 

ag sa tibook Judea ug sa Samaria. Ang mga lider sa Simbahan nagpabilin sa Jerusalem ug 

atong makita... 

 

 ... sila nga nagkatibulaag nanagpanglangyaw nga nanagwali sa  Pulong.  

 (Buhat 8: 4) 

 

Dili lamang sa pagpangulo, apan usab sa mga layko nga nagkatibulaag natuman ang importan 

te nga papel sa pagkaylap sa mensahe sa Ebanghelyo. 

 

Gikan sa sinugdanan, ang pagkaylap sa Ebanghelyo maoy kalihokan sa mga layko. Ang mga 

tawo nga sama ni Pedro ug Juan wala mabansay nga mga mangingisda. Ang kadaghanan sa 

mga pangalagad ug misyonaryo nga kalihokan sa unang Simbahan nahimo pinaagi sa dili-

propesyonal, ordinaryo nga mga lalaki ug mga babaye nga nalambigit sa sekular nga trabaho 

ingon nga pangibahuhi. 

 

Sa diha nga si Saul misulay sa paglaglag sa unang Simbahan, ang Biblia nagtala nga siya mi 

sulod sa templo ug sa "kabalayan" nga nanguha sa mga magtotoo ingon nga bihag (Buhat 8: 

3). Iyang giila nga ang pagwagtang lamang sa mga simbahan ug sa propesyonal nga mga mi 

nistro dili mopahunong sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Ang matag layko nagasanay nga Kris 

tohanon ug ang matag balay maoy sentro sa pag-ebanghelyo. 

 

Kon kita mokab-ot sa kalibutan uban sa mensahe sa Ebanghelyo ug mopahunong sa pag-as 

dang sa mga kaaway, ang mga klero ug layko kinahanglan magtinabangay. Ang mga magto 

too dili lang tipik sa Simbahan nga nagkatibulaag sa tibook komunidad nga magtigom alang 

sa pagsimba, pagtudlo, ug sa Kristohanong pakig-ambitay. 
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Sa adlaw-adlaw nga buluhaton ug panginabuhi sila mga representante sa Gingharian sa Dios 

nga moabot sa mga tawo nga wala mosulod sa simbahan o motambong sa relihiyosong panag 

tigom. 

 

Si Pablo misulti kang Timoteo nga mopili ug matinud-anong mga tawo ug motugyan ngadto 

kanila sa mga butang nga gikatudlo. Kining mga matinud-anon nga mga tawo adunay abili 

dad sa pagtudlo sa uban. Pinaagi niining organisado nga plano sa pagbansay sa layko, ang 

Ebanghelyo mikaylap sa tibook kalibutan. 

 

Kining pagpili sa mga "matinud-anon nga mga lalaki ug mga babaye" mao ang yawi sa epek 

tibo nga pagbansay sa mga layko. Ang kalibutan mikuha sa mga talentadong mga tawo ug 

misulay sa paghatag kanila ug kinaiya. Sila mitutok sa pagmugna ug mga propesyonal. Ang 

Dios miingon sa pagkuha sa "matinud-anong mga tawo" sa kinaiya ug siya mohatag ug ga 

hum kanila sa espirituhanon nga mga talento ug mga abilidad. 

 

Pinaagi sa pagsunod sa plano nga gihatag sa II Timoteo 2: 2, ang Simbahan makasinati sa 

dakong pagtubo. Bisan sa tinagsa nga basehan sa pagpadaghan talagsaon. 

 

Tan-awa ang tsart sa sunod nga panid. Kini nga tsart migamit sa panahon sa usa ka tuig ingon 

nga kasagaran nga panahon nga gikinahanglan sa pagdisipulo [pagbansay] sa usa ka bag-o 

nga kinabig, ug sa paghimo kaniya nga mabungahon nga Kristohanon. Sa reyalidad, ang 

proseso molungtad sa kapin o kulang nga panahon, depende sa mga tawo nga nalambigit. 

 

Apan sa paggamit sa usa ka tuig ingon nga kasagaran, kon ang usa ka magtotoo mokab-ot sa 

usa lamang ka tawo ug modisipulo kaniya sa matag tuig ug sila mosaad sa pagdisipulo sa usa 

ka tawo sa matag tuig, ang kalibutan dali ra nga maabot sa mensahe sa Ebanghelyo. 

 

Panid-i sa tsart sa panahon sa unang tuig ang magtotoo nagdisipulo sa usa ka tawo. Sa kata 

pusan sa tuig, adunay duha ka matinud-anong mga tawo [ang magtotoo ug ang tawo nga 

iyang gidisipulo]. 

 

Atol sa sunod nga tuig, ang matag-usa kanila modisipulo sa usa ka tawo. Sa katapusan sa ika 

duhang tuig, adunay sumada nga upat ka mga tawo, ang matag-usa kinsa modisipulo sa usa 

ka tawo sa mosunod nga mga tuig. 
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MGA MAGTUTUDLO      MGA TINUN-AN         TOTAL 

 

 

 

TUIG 17    65.536       65.536  =     131.072 

TUIG 16    32.768       32.768  =       65.536 

TUIG 15    16.384       16.384  =        32.768 

TUIG 14      8.192         8.192  =        16.384 

TUIG 13      4.096         4.096  =          8.192 

TUIG 12      2.048         2.048  =          4.096 

TUIG 11      1.024         1.024  =  2.048 

TUIG 10         512             512  =  1.024 

TUIG 9         256             256  =              512 

TUIG 8         128             128  =      256 

TUIG 7           64               64  =      128 

TUIG 6           32    32  =                 64 

TUIG 5           16    16  =        32 

TUIG 4             8      8  =        16 

TUIG 3             4      4  =          8 

TUIG 2             2      2  =          4 

TUIG 1             1      1  =          2 

 

 

 

LANGITNONG ESTRATIHIYA SA DIOS SA PAGPADAGHAN UG PAGPALIHOK 
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Sa diha nga kamo mokuha sa kasagarang mga miyembro sa kasimbahan nga gibana-bana nga 

100 ka mga tawo, itaas kini nga tsart ngadto sa 100 ka mga tawo nga ang matag-usa modisi 

pulo ug usa ka tawo sa matag tuig ug kini nga mga tinun-an mopadayon sa liyok, sayon ra 

nga makita kon sa unsang paagi nga kita makahimo sa pag-abot sa tibook kalibutan niini nga 

kaliwatan. 

 

Si Jesus misalig sa mga layko sa dagko nga mga responsibilidad sa Ebanghelyo nga kawsa. 

Gikuha ang mga mangingisda gikan sa ilang mga sakayan, gihimo niya silang mga mangi 

ngisda ug mga tawo. Siya nagtoo nga ang ordinaryo nga mga tawo mahimong talagsaon sa 

diha nga gigamhan sa Espiritu Santo. 

 

Ang katuyoan sa Harvestime International Institute mao ang pagpakaylap niini nga panan-

awon sa pagbansay sa layko nga mao ang metodo sa Dios sa pagpadaghan sa tibook kalibu 

tan. Alang sa mga layko kini nga Instituto gitumong ug sa pagsanay nga proseso sa II Timo 

teo 2: 2  kita mipasalig. 

 

PAGSUGOD NGA LEBEL SA KAHANAS 

 

Ang Elementarya nga kahibalo sa pagbasa mao ang gikinahanglan alang sa mga estudyante 

nga mogamit sa Instituto nga mga materyal sa kinaugalingon nga pagtuon. 

 

PAGPASIBO SA MGA MATERYAL SA DILI-EDUKADO NGA MGA TAWO 

 

Kon ang nahisakop ubos sa pagsugod nga lebel sa pagbasa nga kahanas o ang mga sakop dili 

makabasa o makasulat, ang mga giya alang sa pagpasibo sa mga materyal ngadto sa dili-edu 

kado nga mga mga tawo gihatag sa Harvestime International Institute sa kurso nga nag-ulo 

hang "Pagtudlo nga mga Taktika." 

 

PAGTUKOD SA PERMANENTING INSTITUTO 

 

Ang mubo nga mga panudlo alang sa pagtukod ug Harvestime International Institute nga mga 

sumpay gihatag sa kurso sa Harvestime International Institute nga nag-ulohang “Mga Metodo 

sa Pagpadaghan." Kita usab nagtanyag sa tanan nga mga butang nga gikinahanglan sa pagtu 

kod sa usa ka Instituto-ang kompleto nga estratihiya, ang tanan nga porma, handbook, mga 

rekord, eksaminasyon alang sa mga kurso, ug uban pa. I-tsek ang Immediate Institute sa 

atong web page. 

 

PAGTIPIG SA RECORD 

 

Kon kamo nagtudlo sa tanan nga mga kurso sa Instituto ug buot nga ang mga estudyante ma 

kadawat sa sertipiko sa pagkompleto, kopyaha ang "Talaan sa Estudyante" nga porma sa Ika 

duhang Bahin niini nga manwal. Hupti ang talaan alang sa matag estudyante o ang mga estud 

yante ang motipig sa ilang kaugalingon nga mga rekord sa pagtuon. Human makompleto sa 

grupo ang tanan nga mga kurso nga gilista diha sa "Talaan sa Estudyante", kamo makahimo 

sa pagmugna ug sertipiko sa pagkompleto sa inyong kaugalingon aron ipresentar ngadto sa 

mga estudyante. 
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GRUPO NGA PAGTUON: PASIUNANG PAGPANGANDAM 
 

Kon kamo wala pa kaniadto nagtudlo sa grupo nga kahimtang, kami mosugyot nga kamo 

mokuha sa Instituto nga kursong, "Pagtudlo nga mga Taktika." Kini nga kurso nagtutok sa 

mga paagi sa pagpanudlo nga gigamit ni Jesus sa pagbansay sa mga tinun-an sa pag-abot sa 

kalibutan sa Ebanghelyo. Sunda kini nga mga lakang sa pagtukod sa Instituto: 

 

1. I-order o kuhaa gikan sa Harvestime International Institute ang unang kurso nga 

inyong giplanohang itudlo. 

 

2. Kompletoha ang pagtugot sa pagkopya, pagkopya ug igo nga mga kopya sa mga 

kurso alang sa inyong grupo. 

 

3. Kon kamo nagadala sa mga estudyante ngadto sa kompleto nga kurikulum sa Institu 

to, pagpakopya sa "Talaan sa Estudyante" nga porma sa pagrekord sa ilang pag-us 

wag. (Tan-awa ang Ikaduhang Bahin niini nga giya). 

 

4. Tawga ang grupo sa natungdan nga mga magtotoo sa pag-apil kaninyo sa pag-ampo, 

pag-organisar, ug pagmantala sa Instituto. 

 

5. Itukod ang organisasyonal nga estruktura. Ilha ang mga lider, mga magtutudlo, ug ang 

ilang mga responsibilidad. Ipahimutang ang mga petsa, mga panahon, ug mga dapit 

alang sa mga sesyon sa klase. 

 

6. Imantala ang Instituto: Kon kamo nagapili sa yawing mga lider ug ang pagbansay-dili 

bukas sa kinatibuk-ang mga layko, kamo dili kinahanglan nga momantala sa Instituto. 

Kontaka ang matag-usa sa mga lider ug ihatag kanila ang panahon, petsa, ug dapit 

alang sa unang sesyon. Kon kamo nag-abli sa inyong grupo sa Kristohanong mga lay 

ko sa komunidad, kamo kinahanglan nga momantala sa miting 

 

 Kon kamo nagpuyo sa ilaya nga balangay o hilit nga dapit, ang inyong pagmantala pi

 naagi sa binaba. Kon kamo nagpuyo sa ciudad, kamo mangandam ug mga karatula ug 

 mga gagamayng basahon aron iapod-apod. Ibutang kini sa bisan asa nga ang mga Kris 

 tohanon magtigom. Ibutang sila sa mga simbahan, Kristohanong mga baligyaanan ug 

 mga libro, ug hangyoa ang lokal nga mga ministro sa pagpahibalo sa pagbansay gikan 

 sa ilang mga pulpito o sa ilang mga sulat-balita sa simbahan. 

 

 Pagbaton ug listahan nga pangkoreyo gikan sa Kristohanong mga organisasyon ug 

 mga simbahan ug ipadala ang pahibalo pinaagi sa koreyo nga anaa diha sa inyong 

 rehiyon. Ipadala ang impormasyon sa Instituto sa lokal nga mga mantalaan ug radyo 

 ug telebisyon nga mga estasyon sa inyong rehiyon. 

 

 Sa tanan nga publisidad, sa kanunay maglakip sa ngalan sa inyong organisasyon, 

 petsa, oras, lokasyon ug katuyoan sa inyong mga miting. Ilakip ang inyong kaugali 

 ngon nga ngalan, adres, ug numero sa telepono ingon nga kontak alang sa dugang  nga 

 impormasyon. 
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Ang Harvestime adunay mas labaw pa nga impormasyon sa pagtabang kaninyo sa pagtu 

kod sa usa ka eskwelahan sa atong mantalaan nga gitawag: Immediate Institute. Kon  

kamo nagpuyo gawas sa US: kamo mahimong mohangyo sa Immediate Institute nga  

walay bayad pinaagi sa email. Kon kamo nagpuyo sulod sa US,  kamo makakuha sa 

Immediate Institute gikan sa atong tindahan sa mga libro sa atong web page: 

http://www.harvestime.org 
 

GRUPO NGA PAGTUON: PAGDUMALA SA SESYON 

 

UNANG PANAGTIGOM: 

 

-Sugdi ang unang miting uban sa pag-ampo ug pasiuna sa mga lider sa grupo ug mga 

miyembro. 

 

-Batoni ang mga ngalan ug mga adres sa tanan nga mitambong. Kini magamit ninyo sa 

pagkontak kanila sa dili pa ang sunod nga miting. 

 

-Ipasabot ang mga pamaagi sa grupo: lider sa grupo, mga magtutudlo, ug ang mga petsa, mga 

panahon, ug sa mga dapit nga kamo magkita. 

 

-Hatagi ug panahon ang pagdayeg ug pagsimba, sa pagdapit sa presensya sa Espiritu Santo 

ngadto sa sesyon sa pagbansay. 

 

-Ipaila ang Harvestime International Institute ug ang mga katuyoan niini ug mga tumong. 

Gamita ang materyal nga gihatag niini nga hilisgutan sa Unang Bahin niini nga giya. 

 

-Ipresentar ang kinatibuk-ang hulagway sa kinatibuk-ang kurikulum kon kamo mogamit sa 

tibook nga programa sa pagbansay. 

 

-Ipasabot diin ang unang kurso mohaum sa programa. 

 

-Iapod-apod ang mga manwal alang sa unang kurso. 

 

-Iribyu sa mga estudyante ang "Pito ka Lakang sa Pagtuon" alang sa kinaugalingon nga pagtu 

on nga gihatag sa Ikaduhang Bahin niini nga giya. Ihatag sa matag estudyante ang usa ka kop 

ya niini nga mga lakang aron sa paggiya sa ilang mga pagtuon. Sa matag higayon nga kamo 

mopaila sa usa ka bag-o nga kurso, paklia ang pagsusi sa kurso uban sa mga estudyante (Ang 

Unang Lakang sa "Pito ka mga Lakang sa Pagtuon "gihatag sa Ikaduhang Bahin niini nga 

giya). 

 

-Ipresentar ang kinatibuk-ang hulagway sa unang leksyon. Paghimo ug mga buluhaton alang 

sa mga estudyante sa pagbasa ug sa pagkompleto sa dili pa ang sunod nga miting. 

 

-Taposa ang panagtigom uban sa pag-ampo ug sa pagministeryo sa mga estudyante. 
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MOSUNOD NGA MGA PANAGTIGOM: 

 

-Sugdi sa pag-ampo. 

 

-Abi-abiha ang bag-ong mga miyembro sa grupo ug ihatag kanila ang manwal sa kurso.  

 

-Pagdayeg ug pagsimba. 

 

Leksyon: Hisguti ang matag seksyon sa kapitulo nga gitun-an sa mga estudyante. Pangutan-a 

ang mga estudyante alang sa mga pangutana o mga komentaryo. 

 

-Ribyuha ang "Kinaugalingong Eksamen" nga managsama. I-tsek aron makita kon pila ang 

nakuha sa mga estudyante. Kamo mahimo nga mobuhat sa "Alang sa Dugang Pagtuon" ingon 

nga proyekto sa grupo imbis nga indibiduwal. 

 

-Ipaambit ang bisan unsa nga dugang nga pagtuon nga inyong gibuhat sa hilisgutan. Gamita 

ang nagkalain-laing mga pamaagi sa pagtudlo: 

 

-Pangutana. 

-Grupo nga panaghisgot. 

-Gamita ang tsart ug mga diyagrama sa paghulagway sa leksyon. 

-Pareporta ang mga estudyante sa pipila ka mga bahin sa leksyon. 

-Ilambigit ang mga estudyante. Ang pag-apil mao ang labing maayo nga paagi sa pagkat-on. 

-Iaplikar ang leksyon ngadto sa mga kinabuhi sa mga estudyante. Hatagi sa gibug-aton ang 

 praktikal nga paggamit, pag-apil ug pagpasundayag. 

-Hatagi ug espesyal nga mga panahon sa pagpahinungod sa pagtawag alang sa bag-o nga    

 pasalig sa Dios. 

-Kanunay moministeryo sa espesyal nga mga panginahanglan sa mga sakop sa grupo ug  

  tugoti ang Espiritu Santo nga mamuhat sa inyong mga sesyon sa pagbansay. 

 

PAGTAPOS SA KURSO: 

 

Sulati ug kompleto ang "Talaan sa Estudyante" kon ang inyong grupo hatagan ug sertipiko. 

Paghimo ug seremonya sa pagtapos aron ihatag ang mga sertipiko nga inyong gihimo sa 

lokal. Hagita ang mga sakop sa grupo sa paggamit sa unsa ang ilang nakat-onan ug sa pag 

tudlo sa kurso ngadto sa labing minos usa ka laing tawo sa panahon sa sunod nga tuig. Kini 

mopadayon sa pagpalapad sa network sa pagbansay. 

 

Kon ang usa ka estudyante nagpahayag ug interes sa pagtudlo sa grupo nga kahimtang: 

 

1. Hatagi siya ug kopya niini nga "Pasinati ug Pangdumala nga Giya." 

2. Giyahi siya ngadto sa "Mga Sugyot alang sa Grupo nga Pagtuon" nga gihatag sa 

manwal sa kurso. 

3. Isugyot nga siya mokuha sa Instituto nga kurso nga nag-ulohang "Pagtudlo nga mga 

Taktika." 
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HARVESTIME INTERNATIONAL NETWORK 
 

 

Pagkopya ug Paghubad nga mga Palisiya 

 

Kami midawat sa mga hagit sa Habacuc 2: 2 ug sa Mga Salmo 68:11. Ang Ginoo misulti ka 

namo sa "pagsulat sa panan-awon, ug himoong matin-aw.”Apan kami kinahanglan gayud nga 

mohatod niini ngadto sa mga kamot sa mga" dumadagan, nga mao "kadtong anaa sa nag-una 

nga linya sa pag-ebanghelyo. Kini mao ang hinungdan nga kami motugot sa pagkopya ug 

paghubad sa Harvestime nga mga materyales ilalum niining mga kondisyon sa mga palisiya. 

Ang Harvestime International Network naghupot sa katungod sa pagpanag-iya sa tanang 

kurikulum apan nagtugot sa pagkopya, ug sa paghubad nga pribilehiyo ilalum sa mosunod 

nga mga kondisyon: 

 

1. Walay mga kausaban nga himoon sa pagkasulat sa mga materyales gawas sa gikina 

hanglan sa pinulongan kon ang teksto gihubad ngadto sa laing pinulongan. 

 

2. Ang atubangan ug likod nga hapin ug ang pasiuna nga mga pahina magpabilin, uban 

sa atong adres. Kini nga mga panid nag-ila sa mga materyal nga nagtugot sa pagkon 

tak sa atong organisasyon alang sa dugang nga mga manwal. 

 

3. Ang pagkopya gitugotan alang sa mga kopya sa makina lamang. Ang hingpit nga 

paghapin sa pangkomersyo nga pag-imprinta sa mga kurso wala tugoti. Ang hingpit 

nga kopya kinahanglan paliton gikan sa Harvestime. Kini maoy usa ka paagi nga 

gisuportahan nato ang atong ministeryo sa paghatag ug mga materyal nga walay 

bayad pinaagi sa Internet ug sa gawas sa nasud. 

 

4. Ang manwal nga inyong gikopya dili ibaligya labaw pa kay sa 15% nga patong sa in 

yong aktuwal nga gasto sa pagpakopya. Kini nga kantidad gitugotan alang sa pangdu 

mala nga gasto sa pagpakopya sa mga materyales. Kita nagpahimutang ug limitasyon 

nga 15% nga patong sa aktuwal nga gasto aron ang mga materyales dili gamiton nga 

pagkakitaan o tas-an nga dili na kaya sa pinansyal sa ordinaryo nga layko. Kamo usab 

gawasnon sa pagbaligya sa kurso sa inyong eksaktong gasto o sa paghatag kanila, 

ingon nga ang inyong panalapi motugot. 

 

5. Ang Pagtugot sa Pagkopya, " ug / o ang "Pagtugot sa Paghubad" nga porma isumiter 

ug aprobahan sa Harvestime International Network. 

 

6. Kon gihubad ang kurso, ang kopya sa katapusang paghubad ipadala sa Harvestime 

International Network. 

 

7. Mga palisiya sa Internet: Kamo gitugotan sa pagkuha sa mga kurso nga walay bayad 

ngadto sa inyong kompyuter, iimprinta sila, ug ipakopya. Kamo mahimo usab nga 

mo-klik sa atong site ug / o ibutang ang among mga kurso sa inyong kaugalingon nga 

site sa usa ka link sa site sa Harvestime.  

 

 

     32 



Kamo dili mobayad sa Harvestime nga mga kurso online. Kon ang mga tawo gusto 

nga mokuha sa mga kurso alang sa kolehiyo nga grado, sila magpalista sa Harvestime 

sa atong web site. Ang atong web site mao: http://www.harvestime.org 

 

Kami midawat sa mga hagit sa Habacuc 2: 2 ug sa Mga Salmo 68:11. Ang Ginoo misulti ka 

namo sa "pagsulat sa panan-awon, ug himoong matin-aw.”Apan kami kinahanglan gayud nga 

mohatod niini ngadto sa mga kamot sa mga" dumadagan, nga mao"kadtong anaa sa atuba 

ngan nga linya sa pag-ebanghelyo. Kini mao ang hinungdan nga kami motugot sa pagkopya 

ug sa paghubad sa tanan nga mga materyales ilalum sa mga kondisyon niini nga palisiya. 
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HARVESTIME INTERNATIONAL NETWORK 
 

Pagtugot sa Pagkopya  
 

 

Imong pangalan: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Pinuy-anan o adres: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Denominasyon o organisasyon nga imong girepresentahan: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Unsaon nimo paggamit sa mga materyal nga imong kopyahon? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Ang Harvestime International Network naghupot sa katungod sa sinulat alang sa tanan nga 

kurikulum nga giandam sa Instituto apan nagtugot sa pagkopya, ug sa paghubad nga pribile 

hiyo ilalum sa mosunod nga mga kondisyon: 

 

1. Walay mga kausaban nga himoon sa pagkasulat sa mga materyales gawas sa gikina 

hanglan sa pinulongan kon ang teksto gihubad ngadto sa laing pinulongan. 

2. Ang atubangan ug likod nga hapin ug ang pasiuna nga mga pahina magpabilin sa 

pagkopya. 

3. Ang manwal dili ibaligya labaw pa kay sa 15% sa gasto sa pagkopya. 

4. Ang porma sa Pagtugot sa Pagkopya isumiter sa Harvestime International Network. 

sa dili pa ipaimprinta. 

 

 

Ako mouyon sa pagsunod niini nga mga kasabutan ug mga kondisyon: 

 

 

 

Pirma_____________________________________  Petsa___________________ 

 

 

Ipakoreyo kining nahuman nga hangyo ngadto sa: 

  

 

Harvestime International Institute Headquarters 
1110 N. Coventry Avenue, Clovis, CA 93611, USA. 
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HARVESTIME INTERNATIONAL NETWORK 
 

Pagtugot sa Paghubad 
 

Imong pangalan: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Pinuy-anan o adres: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Denominasyon o organisasyon nga imong girepresentahan:___________________________ 

 

 

Unsaon nimo paggamit sa mga materyal nga imong hubaron? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Unsa nga mga kurso ang imong giplanohan nga hubaron? ____________________________ 

 

Ngadto sa unsa nga pinulongan ikaw mohubad sa mga materyales? _____________________ 

 

Ang Harvestime International Network naghupot sa katungod sa sinulat alang sa tanan nga 

kurikulum nga giandam sa Instituto apan nagtugot sa paghubad nga pribilehiyo ilalum sa 

mosunod nga mga kondisyon: 

 

1. Walay mga kausaban nga himoon sa pagkasulat sa mga materyales gawas sa gikina 

hanglan sa pinulongan kon ang teksto gihubad ngadto sa laing pinulongan. 

2. Ang atubangan ug likod nga hapin ug ang pasiuna nga mga pahina magpabilin sa 

pagkopya. 

3. Ang manwal dili ibaligya labaw pa kay sa 15% sa gasto sa pagkopya. 

4. Ang porma sa Pagtugot sa Paghubad isumiter sa Harvestime International Network. 

sa dili pa ihubad. 

5. Ang kopya sa nahuman nga hubad ipadala sa Harvestime Headquarters. 

 

Ako mouyon sa pagsunod niini nga mga kasabutan ug mga kondisyon: 

 

 

Pirma_____________________________________  Petsa___________________ 

 

 

Ipakoreyo kining nahuman nga hangyo ngadto sa: 

  

Harvestime International Institute Headquarters 
1110 N. Coventry Avenue, Clovis, CA 936311, USA. 
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