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UNSAON PAGGAMIT KINI NGA MANWAL 
 

 

 

PORMAT SA MANWAL  
 

 

Ang matag leksyon naglangkob sa: 

 

Mga Tumong: Kini mao ang mga kalab-oton nga kinahanglang makab-ot pinaagi sa pagtuon 

sa kapitulo. Basaha una usa magsugod sa leksyon. 

 

Sag-uluhong Bersikulo: Kini nga bersikulo nagpatigbabaw sa mga nag-unang konsepto sa 

kapitulo.Sag-uloha kini. 

 

Hisgutan sa Kapitulo: Tun-i ang matag seksyon. Gamita ang inyong Biblia sa pagtan-aw sa 

bisan unsa nga pakisayran nga wala iimprinta sa manwal. 

 

Kinaugalingong Eksamen: Kuhaa kini nga eksamen pagkatapos magatu-on sa kapitulo. Su 

layi sa pagtubag ang mga pangutana sa walay paggamit sa inyong Biblia o niini nga manwal.  

Sa diha nga kamo matapos na sa kinaugalingong eksamen, i-tsek ang inyong mga tubag diha 

sa tubag nga seksyon nga gihatag sa katapusan sa basahon. 

 

Alang sa Dugang Pagtuon: Kini nga seksyon makatabang kaninyo nga mopadayon sa in 

yong pagtuon sa Pulong sa Dios, ipalambo ang inyong mga kahanas sa pagtuon, ug gamita 

ang inyong nakat-onan sa inyong kinabuhi ug ministeryo. 

 

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

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

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

gisugo. 

 

 

DUGANG MATERYALES NGA GIKINAHANGLAN 
 

Kinahanglanon ninyo ang King James nga hubad sa Biblia. 
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MGA SUGYOT ALANG SA GRUPONG PAGTUON 
 

 

UNANG PANAGTIGOM 

 

Pagsugod: Sugdan sa pag-ampo ug magpaila-ila. Mag-inilhanay sa usag-usa ug itala ang 

mga estudyante. 

 

Paghimo ug mga pamaagi alang sa Grupo:  Seguradohon kon kinsa ang mogiya sa mga 

miting, ang panahon, dapit, ug mga petsa alang sa sunod pa nga mga sesyon. 

 

Pagdayeg ug Pagsimba: Dapita ang presensya sa Balaang Espiritu sa inyong sesyon sa pag 

bansay. 

 

Iapod-apod ang mga Manwal sa mga Estudyante: Ipaila ang titulo sa manwal, pormat, ug 

mga tumong sa kurso nga gihatag sa unang pipila ka mga pahina sa manwal. 

 

Himoa ang Unang Buluhaton:  Ipabasa sa mga estudyante ang mga kapitulo nga nakatuka 

ug ipakuha ang kinaugalingong eksamen sa dili pa ang sunod nga panagkita. Ang gidagha 

non sa mga kapitulo nga ituka matag miting mag-agad sa gitas-on sa mga kapitulo, sa sulod 

niini, ug sa mga abilidad sa in yong grupo. 

 

IKADUHA UG SA SUNOD PANG PANAGTIGOM 

 

Pagsugod: Pag-ampo. Pag-abi-abi ug irehistro ang mga bag-ong estudyante ug iapod-apod sa 

kanila ang manwal. Kuhaa ang listahan sa mitambong. Tagai ug panahon sa pagdayeg ug pag 

simba. 

 

Balikan Pagtuon: Ipresentar ang usa ka mubo nga kinatibuk-an sa gitun-an sa naunang 

miting. 

 

Leksyon: Hisguti ang matag seksyon sa kapitulo gamit ang mga oluhan nga adunay dagkong 

mga letra ingon nga  latid sa usa ka pagtulun-an. Pangutan-a ang mga estudyante kon aduna 

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

hi ug sa mga ministeryo sa inyong mga estudyante. 

 

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

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

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

tag manwal.) 

 

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

sa indibidwal nga basehan. 

 

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

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

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

gisugo.       
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Modyul:   Pagpahanduraw 

Kurso:     Mga Pamaagi Alang Sa Espirituhanong Pag-ani 

 

PASIUNA 
 

Ang Biblia nag-ingon sa Proverbio 29:18, "Diin walay panan-awon, ang katawhan malaglag." 

 

Sa tibook kalibutan adunay mga natawo pag-usab nga mga magtotoo nga nangalaglag. 

 

Dili...sila dili nangalaglag diha sa sala. Sila midawat sa kaluwasan pinaagi kang Jesu-Kristo. 

Sila mitambong sa mga serbisyo sa simbahan, mibasa sa Biblia, ug gani mga lider pa sa sim 

bahan. 

 

Apan sila nangamatay sa espirituwal. Ang ilang mga kinabuhi ingon nga mga magtotoo naan 

dan na lang. Wala nay espirituhong kahinam. Sila walay tumong o katuyoan. Sila wala nay 

panan-awon. 

 

Ang panan-awon nga among gisulti dili kon unsay makita sa usa ka panan-awon. Kini dili 

natural nga panan-awon. Kini maoy usa ka espirituhanon nga panan-awon. 

 

-Kon kamo mibati nga wala nay sulod sa espirituwal... 

 

-Kon kamo nanghingyap nga gamiton sa Dios, apan wala makasabut sa inyong bahin  

 sa iyang  plano... 

 

-Kon kamo mibati nga adunay daghan pang butang sa kristiyanismo kay sa naandan  

 na diin ang inyong kinabuhi nahulog... 

 

Ang panan-awon maoy inyong tubag! 

 

Ang Dios mao ang nagakuha sa espirituhanong patay nga mga lalaki ug mga babaye ug naga 

himo kanila nga buhi sa espirituwal. Ang panan-awon mao ang nagahatag ug bag-ong kahulu 

gan ug direksyon alang sa pagkinabuhi. Kini mao ang paghiusa sa Lawas ni Kristo, ang tinu 

od nga Simbahan, sa yano nga katuyoan. Kana nga panan-awon mao ang ulohan niini nga kur  

so, "Mga Pamaagi Alang sa Espirituhanon nga Pag-ani." Ang kurso mogiya kaninyo pinaagi 

sa upat ka mga lakang sa pagkab-ot sa panan-awon: 

 

-Paghanduraw:   Diin ang panan-awon maila. 

 

-Paghunahuna:   Diin kamo makakat-on sa konsepto sa katuyoan luyo sa panan- 

                              awon. 

 

- Pagtumong:      Diin kamo makakat-on sa mga tumong alang sa pagtuman sa panan- 

                             awon. 

 

- Pagpaabot:      Diin ang inyong mga gipaabot matuman sa diha nga kamo mahi 

                             mong kabahin sa panan-awon. 
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MGA TUMONG SA KURSO 

 

 
Sa pagkahuman niini nga kurso kamo makahimo sa: 

 

 Pagpasabut sa panan-awon sa pag-ani ingon nga espirituhanong kaamgiran sa 

usa ka natural nga panig-ingnan. 

 

 Paggamit sa epektibong mga pamaagi alang sa espirituhanong pag-ani sa inyong 

kinabuhi ug ministeryo. 

 

 Pag-ila sa mga hinungdan nga nagpugong sa espirituhanong pag-ani. 

 

 Pagtan-aw sa kalibutan ingon sa nakita sa Dios. 

 

 Pagpangani diha sa pinadayag nga anihon. 
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UNANG BAHIN:    PAGHANDURAW 

Pag-ila sa Panan-awon  

 

KAPITULO 1 
 

ANG PAGPANGANAK SA USA KA PANAN-AWON 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagpaila sa "espirituhanon nga panan-awon." 

 Pagpasabut sa proseso sa pagpanganak sa espirituhanon nga panan-awon. 

 Pagtandi sa espirituhanon nga pagpanganak sa usa ka panan-awon ngadto sa 

natural nga proseso sa pagpanganak. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Diin walay panan-awon, ang katawhan malaglag (Proverbio 29:18) 

 

PASIUNA 

 

Ang Biblia nag-ingon sa Proverbio 29:18,"Diin walay panan-awon, ang katawhan malaglag." 

Ang panan-awon nga gihisgutan niini nga bersikulo mao ang espirituhanon nga panan-awon. 

 

Ang espirituhanon nga panan-awon naghatag ug direksyon. Kini naghatag ug hagit ug gam 

balay sa kinabuhi. Kon wala kini, ang katawhan mahimong patay sa espirituwal. Ang pagpa 

lambo sa espirituhanon nga panan-awon mao ang proseso sa pag-ila sa katuyoan alang sa 

inyong pagduol sa gingharian sa Dios. Niini nga kapitulo, kini nga kalamboan gitawag ug 

"Pagpanganak sa usa ka Panan-awon." 

 

NGANONG ESPIRITUHANONG PANAN-AWON? 

  

Nganong ang espirituhanon nga panan-awon gikinahanglan?  Nganong ang katawhan malag 

lag kon wala kini? 

 

Ang tubag makita sa usa sa daghang Biblikanhong mga ehemplo sa espirituhanong panan- 

awon. Basaha ang istorya sa Propetang si Eliseo ug sa iyang sulugoon, si Giezi sa II Mga 

Hari 6: 15-17. 

 

Ang katawhan sa Dios, ang Israel, gilibotan sa mga kaaway nga nasud sa Siria.  Adunay dag 

han nga mga sundalo, mga kabayo, ug mga carro sa gubat. Sa diha nga ang ulipon ni Eliseo, 

si Giesi, nakita ang daku nga puwersa sa kaaway siya nahadlok. Siya misinggit kang Eliseo, 

"Unsa may atong buhaton?" Si Eliseo misulti kaniya: 

 

Ayaw kahadlok, kay sila nga ania uban kanato labing daghan kay kanila nga 

anaa kanila. (II Hari 6:16) 
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Unya si Eliseo nag-ampo nga ang Dios moabli sa mga mata ni Giezi ug motugot kaniya sa 

pagtan-aw sa espirituhanong kalibutan. Ang hangyo gitugutan, ug si Giezi nakakita sa mga 

espirituhanon nga mga pwersa sa Dios nga nagalibot sa Israel. 

 

Niini nga panig-ingnan, ang Dios nagtugot kang Giesi nga makakita sa espirituhanon nga pa 

nan-awon uban sa iyang natural nga mga mata. Pero ang importante nga punto mao nga kon 

walay espirituhanong panan-awon, ang mga katawhan sa Dios dili makakita sa unahan sa na 

tural nga mga kahimtang sa kinabuhi. 

 

Sama kang Giesi, sila gipildi sa mga gahum sa kaaway nga ilang nakita nga naglihok sa natu 

ral nga kalibutan nga naglibot kanila. Ang ilang panan-awon nakapunting sa ilang mga prob 

lema ug ang ilang mga kinabuhi nahimong usa ka liyok nga nagasinggit, "Unsay atong buha 

ton?" Kon wala ang espirituhanon nga panan-awon, sila dili makakita ug makasabut sa balaan 

nga plano sa Dios. 

 

PAGPALAMBO SA ESPIRITUHANONG PANAN-AW 

 

Sa wala pa kamo matawo pag-usab kamo nabutaan pinaagi sa sala. Tungod sa kaluwasan 

pinaagi sa dugo ni Jesus ang inyong nag-unang mga pagkabuta naayo. Unya gusto sa Dios 

nga ugmaron ang inyong espirituhanon nga panan-awon. 

 

Kini nga proseso usa ka espirituhanon nga kaamgiran sa usa ka aktuwal nga hitabo sa 

ministeryo ni Jesus: 

 

Ug miadto siya sa Betsaida; ug gidad-an nila siya ug usa ka buta, ug nagpa 

kilooy nga iya siyang hikapon. 

 

Ug gikuptan niya sa kamot ang buta, ug iyang gidala sa gawas sa lungsod; ug sa 

nalud-an niya ang iyang mga mata, ug natapin-an siya sa iyang mga kamot, gipa 

ngutana niya: duna ka bay hingkit-an? 
 

Ug siya miyahat, ug miingon, nakakita ako ug mga tawo, kay nakita ko sila nga 

daw kahoy nga nagapanlakaw. 

 

Unya gitapin-an pag-usab ni Jesus sa iyang kamot ang iyang mga mata, ug iyang 

gipatutok: ug hing-ulian, ug nakita niya nga matin-aw ang tanan.  

(Marcos 8: 22-25) 

  

Kini nga milagro usa ka aktuwal pisikal nga pagkaayo nga gihimo ni Jesus sa panahon sa 

iyang ministeryo sa yuta. 

 

Ngano nga ang unang paghikap ni Jesus wala makaayo sa tawo sa hingpit?  Dili ba anaa kang 

Jesus ang tanang gahum?  Dili ba siya ang Anak sa Dios nga buhi? Si Jesus nagahatag sa usa 

ka natural nga panig-ingnan sa usa ka espirituhanon nga kamatuoran. Si Jesus gusto nga mohi 

kap kaninyo sa espirituwal sama sa iyang gibuhat niining natural nga pag-ayo. Una, gusto 

niyang hawanan ang nag-unang mga pagkabuta sa sala diha sa inyong kinabuhi. Unya gusto 

niya nga ugmaron ang inyong espirituhanon nga panan-awon. 

 

 

      4 



UNSA ANG ESPIRITUHANONG PANAN-AWON? 
 

Ang espirituhanong panan-awon naglakip sa pagkakita sa unahan sa natural nga kalibutan 

ngadto sa espirituhanon nga kalibutan. Kini mao ang pagsabot sa balaan nga katuyoan sa 

Dios ug pag-ila sa inyong bahin sa iyang plano. 

     

Ang mga magtotoo nga sa espirituwal "nagakalaglag" anaa diha sa usa sa mosunod nga mga 

kategoriya: 

 

-Sila walay espirituhanon nga panan-awon. 

-Sila nakadawat sa espirituhanon nga panan-awon, apan dili-masinugtanon niini. 

-Sila adunay panan-awon, apan wala mahibalo kon unsaon pagtuman niini.  

 Sila misulay ug napakyas o tingali wala na lang gyud misulay. 

 

Ang espirituhanon nga panan-awon naghatag ug usa ka tin-aw nga hulagway sa gusto sa Dios 

nga inyong buhaton ug unya nagdumala sa matag lakang sa inyong Kristohanong kinabuhi 

ngadto sa pagkab-ot sa tumong. 

 

ANG PANAN-AWON NI PABLO 

 

Si Apostol Pablo adunay espirituhanon nga panan-awon, siya miingon: 

 

Ako wala magmasinupakon sa langitnong panan-awon. (Buhat 26:19) 

 

Ang langitnong [espirituhanong] panan-awon nahimong lig-on nga puwersa sa kinabuhi ni 

Pablo.  Siya nag-ila nga ang usa ka panan-awon dili igo. Ang aksyon kinahanglan buhaton 

aron sa pagkab-ot sa panan-awon. 

 

Ang usa ka panan-awon mahimo nga magpabiling "hinanduraw." Kini nagpasabot nga dili na 

gayud mahimo nga usa ka reyalidad o kamatuoran tungod kay wala gayud kamo molihok 

niini.  

 

Sa diha nga ang Dios naghatag sa usa ka panan-awon naghatag usab Siya sa espirituwal ug 

praktikal nga mga pamaagi alang sa pagtuman niini. 

 

Sa diha nga ang Dios naghatag kang Pablo sa usa ka espirituhanon nga panan-awon, Siya 

naghatag kaniya sa piho nga mga butang nga buhaton sa pagtuman sa panan-awon. 

 

... Bumangon ka, ug tumindog ka sa imong mga tiil; kay mitungha ako karon 

kanimo alang niining katuyoan, aron sa paghimo kanimo nga ministro ug saksi 

sa mga butang nga imong hingkit-an, ug sa mga butang usab nga igapakita Ko 

pa kanimo; 

 

Nga magaluwas kanimo gikan sa mga tawo, ug gikan sa mga Gentil, kang kinsa 

Ako nagpadala kanimo. 
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Aron sa pagpabuka sa ilang mga mata, ug sa pagpabalik kanila gikan sa 

kangitngit ngadto sa kahayag, ug gikan sa gahum ni Satanas ngadto sa Dios, 

aron sila makadawat sa kapasayloan sa mga sala, ug sa kabilin kanila nga mga 

gipakabalaan tungod sa pagtoo nga anaa kanako (Buhat 26: 16-18). 
 

Ang Dios naghatag kang Pablo sa espirituhanon nga panan-awon alang sa katuyoan sa 

paghimo kaniya nga usa ka ministro ug saksi. 

 

Ang iyang ministeryo usa ka espesyal nga grupo sa mga tawo, ang mga Gentil. Ang termino 

nga mga Gentil nagtumong sa matag-usa nga dili Judio, kini gayud nagpasabot sa tanan nga 

mga ubang kanasuran sa kalibutan. 

       

Ang Dios naghatag kang Pablo ug mga tumong [usa ka plano] sa pagkab-ot sa panan-

awon. Si Pablo gikinahanglan nga:  

    

-Makapabuka sa ilang espirituhanon nga mga mata gikan sa kangitngit ngadto sa   

  kahayag. 

-Makapabalik kanila gikan sa gahum ni Satanas ngadto sa Dios. 

-Makaagak kanila ngadto sa kapasayloan sa mga sala. 

-Makapagpahibalo sa ilang espirituhanon nga panulondon nga nahimong posible    

 pinaagi sa pagtoo. 

 

ANG PAGPANGANAK SA PANAN-AWON 

 

Ang Dios gusto nga mohatag kaninyo sa usa ka espirituhanon nga panan-awon sama sa 

gibuhat niya kang Pablo. Ang Dios gusto usab nga mopadayag sa mga katuyoan ug mga 

tumong nga makapahimo kaninyo sa pagtuman sa panan-awon. 

 

Samtang kamo makasinati sa "pagpanganak sa usa ka panan-awon" kamo mahimong usa ka 

kabahin ug dili usa lamang ka tumatan-aw diha sa balaan nga plano sa Dios. 

 

Ang natural nga proseso sa pagpanganak nga nagdala sa usa ka bata dinhi sa kalibutan mao 

ang susama nga proseso sa pagpanganak sa usa ka panan-awon sa espirituhanon nga kalibu 

tan. Kamo makasinati sa mosunod nga mga yugto samtang kamo manganak sa espirituhanon 

nga panan-awon. 

 

PAGPANAMKON: 

 

"Ang pagpanamkon" nagpasabot sa paglalang. Ang usa ka espirituhanon nga panan-awon 

gilalang diha sa inyong espiritu pinaagi sa Dios. 

 

Sa diha nga ang Dios naghatag kang Pablo sa espirituhanon nga panan-awon siya nakaila sa 

tinubdan. Siya miingon, "Ako mao si Jesus" (Buhat 26:15). Ang Dios ang nanamkon sa 

panan-awon ni Pablo. 

 

PAGPALAMBO: 

 

Sa diha nga una ninyong madawat ang usa ka espirituhanon nga panan-awon, kini "binhi" pa  
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ang porma. Ang usa ka embryo o binhi mao ang usa ka nag-unang mga cell o selula sa kina 

buhi. Sama sa ka lamboan sa tawhanong embryo o binhi, ang Dios ang nagpalambo sa in 

yong espirituhanon nga panan -awon samtang kamo nagtubo diha kaniya. 

 

Ang nag-unang mga cell o selula sa kinabuhi diha sa tawhanong bata mao ang embryo o 

binhi, gikan niini ang tanan nga mga nag-unang mga tawhanong mga bahin naugmad. Kon 

kamo mosulay sa pag-usab sa embryo o binhi, kadaut o kamatayon ang mahitabo sa bata. 

 

Ang Dios ang nagsamkon sa mga nag-unang mga espirituhanon nga mga panan-awon sa su 

lod ninyo. Ang  panan-awon kinahanglan gayud nga magpabilin nga embryo o binhi diin 

nagagikan ang tanan nga mga bahin sa pagpalambo. Kon kamo mosulay sa pag-usab sa mga 

panan-awon,   kini madaut gikan sa hingpit nga plano sa Dios, o kini mahimo nga mataktak. 

 

Sa diha nga ang panan-awon nga gipatin-aw niini nga kurso gipanamkon pinaagi sa Dios sa 

inyong espiritu kinahanglan nga kini sa kanunay magpabilin nga pareho bisan tuod tingali 

kamo mituman niini sa lain-laing mga paagi. 

 

Ang panan-awon motubo ug molambo ingon sa inyong paghamtong sa espirituwal. Ang ma 

tag bahin niini dili sama sa kagahapon, sa miaging semana, o sa miaging bulan. Apan ayaw 

ninyo kalimti ang nag-unang panan-awon mao ang balaan nga katuyoan nga alang niini ka 

mo gipanagtawag. 

 

Kini nga kalamboan sa usa ka panan-awon mahimong pang-unat nga kasinatian ingon nga 

kini anaa sa natural nga kalibutan sa sulod sa lawas sa usa ka inahan. Kon ang panan-awon 

dili mapalambo sa sulod ninyo kini mamatay. 

 

Sama nga ang usa ka inahan nagdala sa iyang anak sulod sa iyang lawas, sa diha nga inyong 

nadawat kini nga panan-awon kini uban kaninyo kanunay. Kini mahinungdanon, buhi nga 

kabahin ninyo. Kini gikuha gikan sa inyong kaugalingon nga tinubdan sa kinabuhi ug ingon 

man usab gikan sa balaan nga tinubdan sa nanamkon niini. 

 

Samtang ang bata nagapalambo, ang usa ka mabdos nga inahan modumili sa iyang kaugali 

ngon sa pipila ka mga butang. Ingon nga ang inyong espirituhanon nga panan-awon nagpa 

lambo, kamo usab mobuhat sama niini. Kamo modumili sa inyong kaugalingong mga plano 

ug mga ambisyon. Kamo mosalikway sa kalibutanon nga mga bahandi. Kamo kinahanglan 

nga mosakripisyo ug panahon sa pagpuasa ug pag-ampo. 

 

PAGPANGANAK: 

 

Ecclesiastes 5: 3 nag-ingon:  

 

Kay ang damgo moabut pinaagi sa daghanan nga patigayon. (Ecclesiastes 5: 3) 

 

Ang kahulugan sa pulong "daghanan" daku. "Patigayon", sumala sa usa ka Hebreohanon nga 

kahulugan, mao ang kasakit [kalisud]. Busa ang usa ka damgo o panan-awon moabut pinaagi 

sa "dakong kasakit." 

 

Sa natural nga pagpanganak adunay mga kamatuoran mahitungod sa kasakit nga susama sa  
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espirituhanon nga kasakit sa pagpanganak sa usa ka panan-awon. Ang natural nga pagpanga 

nak mao ang usa ka panahon sa grabe, konsentradong paningkamot sa pagpakatawo sa bata. 

Kini nga panahon sa kasakit gitawag usab nga "pagbati." 

 

Ingon sa pagpanganak sa usa ka bata, ang usa ka espirituhanon nga panan-awon gipakatawo 

pinaagi sa grabe nga paghunahuna, pisikal, ug espirituhanon nga konsentrasyon. Samtang ka 

mo magtuon niini nga kurso, tagai ug pagtagad kon unsa ang gusto sa Dios nga ipakatawo di 

ha sa inyong espiritu. 

 

Sa natural nga kalibutan sa panahon sa pagbati [panganak], ang usa ka nanganak kinahanglan 

tugutan ang natural nga mga puwersa sa pagkontrolar. Ang pisikal nga pagpugos sa bata ngad 

to sa agianan nga kanal sa wala pa kini moabli makapatay sa bata. 

 

Parehong tinuod sa espirituhanong kalibutan.  Tugoti ang Dios sa pagkontrolar sa inyong kina 

buhi. Kon kamo mosulay sa pagpakatawo sa panan-awon diha sa inyong kaugalingon nga ku 

sog kini makapahunong sa plano sa Dios. 

 

Ang tanan nga anaa sa sulod ninyo mosinggit sa pagduso ug pagpagawas sa espirituhanon 

nga panan-awon uban sa natural nga mga abilidad. Apan pinaagi sa kinaugalingon nga paning 

kamot inyong gidaut ang panan-awon. Si Pedro misinggit ngadto kang Kristo, "Pahilayo ka 

gikan kanako, kay ako usa ka tawong makasasala," sa diha nga siya nakaamgo kon unsay 

ipabuhat ni Kristo sa pagtawag kaniya (Lucas 5: 8). Siya nasayud nga ang panan-awon hila 

bihan ka daku alang kaniya sa pagtuman pinaagi lamang sa iyang natural nga kalig-on ug 

mga abilidad. 

 

Ingon sa usa ka inahan nga nanganak nga nagtago sa iyang kaugalingon gikan sa panan-aw sa 

publiko, kadtong mga manganak sa espirituwal kinahanglan nga mag-inusara uban sa Dios. 

 

ANG PANAHON SA PAGKABALHIN: 
 

Sa natural nga proseso sa pagpanganak adunay usa ka panahon sa pagbati nga nailhan ingon 

nga panahon sa "pagkabalhin." Kini mao ang labing lisud nga panahon sa pagpanganak sa  

dili pa moabli ang agianan nga kanal aron motugot sa pagkatawo sa bata. 

 

Kini susama sa pagkatawo sa usa ka panan-awon sa espirituhanon nga kalibutan. Sa diha nga 

ang Dios nagpahimugso diha kaninyo sa usa ka espirituhanong panan-awon kamo makasinati 

sa usa ka panahon sa pagkabalhin. 

 

Ang pagkabalhin nagpasabot sa kausaban. Ingon nga gihatag kaninyo sa Dios kini nga espiri 

tuhanon nga panan-awon nagakinahanglan kini sa kausaban sa inyong kinabuhi. Kini nangina 

hanglan sa bag-o nga pasalig ug dedikasyon. 

 

Kamo makasinati sa kapit-os sa tanan nga dapit sa inyong kinabuhi. Ang tanan nga anaa sa 

sulod ninyo mangaliyupo alang sa kahupayan gikan sa espirituhanon nga kasakit sa pagpa 

nganak sa ipahimugso sa Dios. 

 

Kini mao ang punto diin daghan ang napakyas sa pagdawat sa panan-awon. Sa pabalik-balik 

nga mga panahon ang Dios ang nagdala sa iyang  mga katawhan ngadto sa panahon sa pagka- 
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balhin aron  sa pagpahimugso sa iyang panan-awon diha sa sulod nila. 

       

Apan tungod kay ang pagkabalhin hilabihan kalisud daghan ang mosibog. Dili sila makakaya 

sa kapit-os niining labing lisud nga panahon. 

 

Kini nagkinahanglan ug mga kausaban sa ilang mga sumbanan sa hunahuna ug estilo sa kina 

buhi diin sila dili andam sa paghimo. Sila dili makabiya sa kinaugalingong paningkamot ug 

tradisyon. Sila dili makasalikway sa ilang mga kaugalingong mga ambisyon ug mga tinguha 

aron sa pagdawat sa plano sa Dios. Kini maoy nahitabo sa nasud sa Israel: 

 

Sama sa usa ka babaye nga mabdos, nga nagakahaduol na ang panahon sa iyang 

pagpanganak, anaa sa kasakit ug nagatiyabaw sa iyang mga suol; mao man usab 

kami diha sa imong atubangan, Oh Jehova. 

 

Kami sama sa nagmabdos, kami anaa sa kasakit, kami ingon sa nanganak ug 

hangin;  wala kami makabuhat ug bisan unsa nga kaluwasan sa yuta; ni ang 

mga pumoluyo sa kalibutan nahulog. (Isaias 26: 17-18) 
 

Ang pagpanganak nagdala ug kasubo apan kini modala ngadto sa pagkahimugso nga nagdala 

ug kalipay: 

 

Ang usa ka babaye sa diha nga siya mag-anak may kasubo, kay miabut ang 

iyang takna; apan sa diha nga siya makapanganak na, dili na siya mahinumdom 

sa mga kagul-anan, tungod sa kalipay nga ang usa ka tawo natawo sa kalibutan. 

(Juan 16:21) 
 

Kita giingnan diha sa Isaias 53:11 nga ang Dios nakasaksi sa kasakit ni Jesu-Kristo ug natag 

baw. Usa ka panan-awon natuman niadtong adlawa sa Kalbaryo ... usa ka panan-awon nga 

gisaad sukad sa pagkahulog sa tawo sa sala (Genesis 3:15). Pinaagi sa pagpanganak, ang pa 

nan-awon sa katubsanan gikan sa sala nahimong usa ka reyalidad. 

 

Ang pagpanganak usa ka masakit nga kasinatian, apan pinaagi lamang sa kasakit nga ang pa 

nan-awon mahimong ikapahimugso: 

 

... kay sa gilayon nga ang Sion gisul-an, gianak niya ang iyang mga anak.  Maga 

pakatawo ba ako sa mga kabataan, ug dili ko ipahimugso? miingon si Jehova: 

ako nga magapakatawo sa mga  ka bataan,  motak-um ba sa tagoangkan? Mii 

ngon ang imong Dios. (Isaias 66: 8-9) 
 

ANG PAGKAHIMUGSO: 

 

Ang kalamboan sa usa ka espirituhanon nga panan-awon adunay gidahom nga katapusan, sa 

ma sa usa ka tawhanong embryo o binhi. Ang katapusan mao ang pagkahimugso.  Ang ahat 

nga pagkahimugso ug ang langan nga pagkahimugso moresulta sa kamatayon, pareho ang na 

tural nga proseso sa pagkahimugso ug ang pagkahimugso sa espirituhanon nga panan-awon. 

 

Human sa pagkahimugso sa natural nga kalibutan ang bata nagpadayon sa pagtubo ug paglam 

bo. Human sa pagkahimugso sa espirituhanon nga panan-awon kini magpadayon sa pagtubo 

ug paglambo. 
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Kini adunay bag-o nga mga bahin ug dagway, apan silang tanan kinahanglan gayud nga mapa 

lambo ug gikan sa nag-unang mga cell o selula sa espirituhanong kinabuhi nga mao ang pa 

nan-awon. 

ANG PANAN-AWON NI ABRAHAM 
 

Si Abraham nagsulay sa pagdala sa iyang hinatag-sa-Dios nga panan-awon diha sa kinauga 

lingong paningkamot pinaagi sa pagkatawo ni Ismael.Siya nasayud nga ang Dios gusto nga 

himoon siyang usa ka dakung  nasud , ug siya naghunahuna nga ang usa ka manununod dili 

moabut pinaagi sa iyang asawang, si Sara. 

 

Busa iyang gibuhat ang usa ka butang alang niini ug si Ismael natawo. Apan kinsang gahum 

ang anaa sa luyo ni Ismael, iya ba ni Abraham o iya ba sa Dios? Ang katumanan ba sa panan-

awon pinaagi kang Ismael nga gihimo sa tawo o sa gihimo sa Dios? 

 

Mahimong dad-on ninyo ang usa ka Ismael sa talan-awon pinaagi sa inyong kaugalingong 

mga paningkamot. Si Ismael naghulagway sa inyong mga plano ug mga pamaagi sa pagpa 

ningkamot sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios pinaagi sa natural nga mga abilidad. Apan ang 

langitnon nga panan-awon,  girepresentahan ni Isaac, kinahanglan ikapahimugso pinaagi sa 

Dios. 

  

Kinsa ang tinubdan sa espirituhanon nga panan-awon? 

 

Sa diha nga nangutana, "Unsa ang among buhaton, aron among mahimo ang buhat sa Dios?” 

Si Jesus mitubag,   "Kini mao ang buhat sa Dios ", nga nagapakita nga Siya, sa Iyang kauga 

lingon, mao ang tinubdan (Juan 6: 28-29). 

 

Ang Dios dili buot nga si Abraham ang mahimong tinubdan sa langitnon nga panan-awon sa 

bisan un sa nga labaw pa kay sa gusto niya nga atong ipahimugso. Gihimo man sa tawo o gihi 

mo man sa organisasyon nga mga panan-awon. Ang Dios mao ang tinubdan sa espirituhanon 

nga panan-awon. Ang panan-awon nga atong madawat niini nga kurso mao ang iyang plano. 

Kini dili usa ka plano sa tawo, o usa ka denominasyon, o sa usa ka organisasyon. 

 

Sa Kasulatan walay rekord nga ang Dios nakigsulti pag-usab kang Abraham sulod sa napulo 

ug tolo ka tuig human sa pagkatawo ni Ismael. Hangtud nga sa tawhanon imposible na alang 

kang Abraham nga makabaton ug anak gipalihok pag-usab sa Dios ang panan-awon diha sa 

sulod niya. Niadtong tungora, ang kinaugalingong paningkamot patay na. 

 

Unya miabut ang pagkahimugso sa usa ka panan-awon, kay sa hingpit nga panahon sa Dios si 

Isaac milagrosong natawo. Apan uban sa pagkatawo sa plano sa Dios [Isaac], Si Ismael [kina 

ugalingong paningkamot] kinahanglan isalikway. 

 

Kini mao ang panahon alang sa inyong Isaac [plano sa Dios] nga ipahimugso sa inyong espiri 

tu. Aron kini mahitabo, si Ismael kinahanglan isalikway. 

 

Usa ka masakit nga kasinatian ang paghingilin sa kinaugalingong paningkamot, ang inyong 

mga plano, mga ambisyon, tradisyon, ug mga programa sa organisasyon. 
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Apan ang Dios mao ang nag-ingon kaninyo sama sa gibuhat niya kang Abraham, "ayaw pag 

bangutan alang kang Ismael [sa kinaugalingong paningkamot], kay diha kang Isaac ang in 

yong mga kaliwat gipanagtawag.”Diha kang Isaac ang tinubdan sa panan-awon mao ang 

Dios.  

 

ANDAM KA NA BA? 

 

Ang pagkahimugso nagkinahanglan ug kausaban. Sa natural nga kalibutan, ang bata kina 

hanglan nga mobiya sa seguridad sa tagoangkan. 

 

Sa diha nga kamo natawo pag-usab kamo mobiya sa daan nga kinabuhi sa sala. Inyong tu 

gutan si Jesus nga mobag-o sa inyong hunahuna ug mga nilihokan. 

 

Aron ipahimugso ang espirituhanon nga panan-awon kini nagkinahanglan usab sa kausa 

ban. Kini nagkinahanglan ug kaisog sa paglakang gikan sa mga nailhan ngadto sa wala 

mahibaloi. 

 

Kamo ba andam na sa pagdawat sa espirituhanon nga panan-awon? Andam na ba mo sa pag 

sinati sa espirituhanon nga kasakit aron sa pagpanganak sa usa ka butang nga bag-o ug impor 

tante sa inyong Kristohanong kinabuhi? Kon kamo dili andam mas maayo pa nga mohunong 

na mo sa inyong pagtuon dinhi, kay sa higayon nga kamo makakita sa panan-awon nga ipa 

kigbahin niini nga mga panid ang inyong kinabuhi dili na gayud sama pa kaniadto. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

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

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Ipaila ang espirituhanon nga panan-awon. 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Tan-awa ang mga ngalan sa unang listahan, dayon basaha ang ikaduhang listahan.  Pi 

lia ang numero sa mga han-ay nga mga pulong nga may kalabutan sa tawo sa unang 

listahan diha sa blangko nga gitagana sa atubangan sa iyang ngalan. Ang una gihimo 

ingon nga usa ka panig-ingnan alang kaninyo sa pagsunod. 

 

Unang Listahan    Ikaduhang Listahan 

 

__2__Paul  1. Misulay sa pagdala sa panan-awon pinaagi kang Ismael. 

_____Gehazi  2. "Wala ako nagmasinupakon sa langitnong panan-awon." 

_____Abraham 3. "Unsa ang among buhaton?" 

_____Dios  4. "Dad-on ko ba ngadto sa pagkatawo ug dili ko ipahimugso?" 

_____Jesus 5. "Pahawa gikan kanako kay ako usa ka tawong makasasala." 

_____Peter  6.  Ang Dios nakasaksi sa Iyang kasakit ug natagbaw. 

 

4. Basaha ang mga han-ay nga mga pulong sa ikaduhang listahan. Isulat ang numero sa 

mga han-ay nga mga pulong nga labing maayong naghubit sa mga pulong sa unang 

listahan diha sa blangko nga gitagana sa atubangan sa pulong. 

 

Unang Listahan    Ikaduhang Listahan 

 

_____Pagpanamkon 1.  Ang panahon nga ang panan-awon motubo sa sulod  

                                                     ninyo sa espirituhanon nga paagi. 

_____Pagpalambo 2.  Pagkatapos ipakatawo. Ang labing lisud nga pana 

                                                     hon sa diha nga kamo kinahanglan gayud nga mohu 

                                                     nong sa natural nga   kinaugalingong   paningkamot  

                                                     ug tugutan ang Dios nga mopahimugso sa mga pa   

                                                     nan-awon. 

_____Pagpanganak 3.  Ang pagsugod sa panan-awon sa inyong espiritu  

                                                     ingon nga kini gitanom sa Dios. 

_____Pagkabalhin 4. Ang usa ka panahon sa espirituhanon nga mga kasa   

                                                    kit sa pagkatawo, grabe nga pisikal, panghunahuna  

                                                    ug  espirituhanon  nga pagpangabudlay. 

 

 

 

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

 

1. Ipauswag ang inyong kahibalo sa proseso sa mga kasakit, pinaagi sa pagtuon sa mosu 

nod nga mga Kasulatan: 

 

Juan 16:21:  Kini makahatag ug kasubo, apan kini modala ngadto sa pagkahimugso  

                         nga makahatag ug kalipay. 

I Mga Taga Tesalonica 2: 9: Kini mao ang buhat, diha sa natural ug espirituhanon nga  

                          mga kalibutan. 

Galacia 4:19:    Kini moresulta diha kang Kristo nga na-umol sa sulod ninyo. 

Roma 8: 22-25: Kini nagdala ug paglaum. 

Isaias 66: 7-9:   Kini mao ang tinguha sa Dios nga ang espirituhanon nga kasakit  

                          moresulta sa pagkahimugso [espiritual nga pagpadaghan]. 

 

2. Hunahunaa kini nga pamahayag: 

 

"Ang usa ka panan-awon nga walay usa ka buluhaton handurawan. 

  Ang usa ka buluhaton nga walay usa ka panan-awon makalaay. 

  Ang usa ka buluhaton nga adunay usa ka panan-awon ang makapahimo sa usa ka  

  misyonaryo. " 

 

3. Dautan nga mga tawo manganak ug dautan nga mga plano: 

 

Siya nga mabdos uban sa dautan ug manamkon sa kasamok manganak ug 

bakak. (Salmo 7:14, Ang Living Bible) 

 

4. Aron mahimong "apuli" sa natural nga kalibutan nagpasabut nga kamo dili manga 

nak. Kamo ba"apuli" sa espirituhanon? 

 

Mga babaye sa Biblia nga apuli sa daghang mga tuig nanganak ug tinamod nga mga  

anak human sila gihikap sa Dios ... 

 

-Sarah gipahimugso si Isaac 

-Rachel gipahimugso si Jose 

-Manoah gipahimugso si Samson 

-Hannah gipahimugso si Samuel 

-Ruth gipahimugso si Obed 

-Elizabeth gipahimugso si Juan 
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KAPITULO 2 
 

ANG PANAN-AWON 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagpasabut sa kahulogan sa usa ka "natural nga kaamgiran sa espirituhanon nga 

kamatuoran." 

 Pagpaila sa natural nga panig-ingnan sa anihon ingon sa usa ka espirituhanon 

nga kaamgiran sa panan-awon nga gusto sa Dios ipahimugso diha sa inyong 

espiritu. 

 Pagpasabut sa mga lakang nga mosangpot sa pagdawat sa panan-awon. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Wala ba kamo manag-ingon, may upat pa ka bulan, ug unya moabut 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) 

 

PASIUNA 

 

Ang miagi nga kapitulo naghulagway sa proseso sa paglambo sa espirituhanon nga panan-

awon. Kini nga kapitulo nagpaila sa panan-awon nga gusto ni Jesus ipahimugso diha sa in 

yong espiritu ug nagpatin-aw kon sa unsang paagi madawat kini. 

 

Ang panan-awon sama sa gihagit niya sa iyang mga tinun-an kapin sa 2,000 ka tuig na ang 

milabay.  Aron masabtan ang kahulogan sa panan-awon gikinahanglan ang pag-ila sa usa sa 

mga nag-unang mga baruganan sa Pulong sa Dios. Kini nga baruganan mahitungod sa natural 

nga mga kaamgiran sa mga espirituhanon nga mga kamatuoran. 

 

Kini nga kapitulo naghubit niini nga baruganan ug mapadapat kini sa panan-awon nga gusto 

sa Dios ipanamkon diha kaninyo. 

 

NATURAL UG ESPIRITUHANON NGA MGA KAMATUORAN 

 

Ang nahisulat nga rekord sa Pulong sa Dios, ang Biblia, nagpunting sa mga hilisgutan sa mga 

tawo, mga saad, mga tagna, ug mga baruganan. 

 

Kasagaran sa Biblia nagrekord sa mga katawhan, giunsa sa Dios sila pagdumala ug ang ilang 

tubag ngadto Kaniya. Adunay daghang bahin sa Biblia nga nagrekord sa mga tagna sa uma 

abot nga mga panghitabo ug adunay daghan usab nga mga saad nga gihatag ngadto sa kataw 

han sa Dios. 

 

Ang Biblia usab naundan sa importante nga mga baruganan nga kinahanglan gayud ninyo 

nga paga-ilhon aron makasabut kon unsa ang gisulti sa Dios kaninyo pinaagi sa iyang  

Pulong.  
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Usa niini nga mga dagko nga baruganan mao ang natural nga kaamgiran sa espirituhanon nga 

kamatuoran. Ang pulong "kaamgiran" nagpasabut nga mahimong susama sa usa ka butang. 

Sa diha nga kita mosulti sa usa ka "natural nga kaamgiran sa espirituhanong kamatuoran" ki 

ni nagpasabut nga ang Dios migamit ug usa ka natural nga panig-ingnan sa pagpatin-aw o 

pagrepresentar sa usa ka espirituhanong kamatuoran. 

 

Ang mga sambingay ni Jesus natural nga mga ehemplo sa espirituhanong mga kamatuoran. 

 Sa usa ka sambingay siya migamit sa natural nga panig-ingnan sa usa ka babaye nga naga 

butang sa usa ka gamay nga tipik sa levadura sa usa ka umol sa tinapay. Ang pagkanap sa 

mga lebadura sa tibuok nga tinapay naghulagway sa pagtubo sa Gingharian sa Dios dinhi sa 

kalibutan. 

 

Kini maoy usa lang sa daghang mga ehemplo sa mga sambingay nga gigamit niya ang usa ka 

natural nga panig-ingnan sa paghubit sa usa ka sa espirituhanong kamatuoran. 

 

Kining baruganan sa mga natural ug espirituhanong mga kaamgiran gipasabut sa I Mga Taga 

Corinto: 

 

... Adunay usa ka kinaiya nga lawas, ug may usa ka espirituhanon nga lawas. 

 

Ingon man usab niini ang nahisulat, Ang nahauna nga tawo nga si Adan nahimo 

nga usa ka buhi nga kalag; ang katapusan nga Adan, usa ka espirituhanon nga 

maghahatag sa kinabuhi. 

 

Apan ang nahauna dili mao ang espirituhanon, kondili ang lawasnon; ug human 

niini ang espirituhanon. (I Mga Taga Corinto 15: 44-46) 

 

Kini mao ang usa ka dako nga panig-ingnan sa usa ka natural nga kaamgiran sa espirituha 

nong kamatuoran. Ang unang tawo nga gilalang sa Dios mao ang kinaiyanhon nga tawo. Ang 

iyang ngalan mao si Adan. Si Jesus, nga gitawag ug katapusan nga Adan, usa ka espirituha 

non nga tawo. 

 

Si Adan maoy usa ka natural nga panig-ingnan sa espirituhanong mga kamatuoran sa Dios sa 

pagpadayag kang Kristo Jesus. Pinaagi sa kinaiyanhon nga tawo miabut ang sala ug kamata 

yon. Pinaagi sa espirituhanon nga tawo miabut ang kaluwasan ug kinabuhi. 

 

Kanang natural maoy usa ka butang nga mamatikdan sa inyong mga pagbati. Kamo makahi 

mo sa pagtan-aw, pagdungog, o paghikap niini. Kanang espirituhanon mamatikdan lamang sa 

espirituhanon nga mga pagbati. 

 

Ang natural nga mga ehemplo mailhan uban sa pisikal nga mga pagbati apan ang espirituha 

non nga mga kaamgiran mailhan lamang pinaagi sa pagpadayag sa Espiritu Santo. 

 

Ang pagsabut niini nga baruganan sa mga natural nga kaamgiran diha sa mga espirituhanon 

nga mga kamatuoran nagdugang sa inyong pagsabut sa Pulong sa Dios. 

 

 

 

 

      14 



ANG ANIHON 

 

Ang panan-awon diin gihagit ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug Siya nagtinguha nga  

ipahimugso diha sa ilang espiritu gipadayag pinaagi sa usa ka natural nga kaamgiran sa 

espirituhanong kamatuoran. 

 

Si Jesus miingon sa Iyang mga tinun-an: 

 

Wala ba kamo manag-ingon, may upat pa ka bulan, ug unya moabut 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) 

 

Si Jesus wala nagahisgot sa natural nga anihon sa mga umahan nga halapad sa atubangan nila 

sa panahon nga siya misulti niini nga mga pulong. Siya nagahisgot sa usa ka espirituhanong 

anihon. 

 

Siya migamit sa panig-ingnan sa mga natural nga anihon sa paghatag sa iyang mga sumusu 

nod sa usa ka panan-awon nga mohatag sa kahulogan ug espirituhanong direksyon sa ilang 

mga kinabuhi. 

 

UNSAY BUOT IPASABOT? 

 

Unsay kahulogan niining natural nga panig-ingnan sa anihon diha sa espirituhanon nga 

hawanan? 

 

Basaha ang Juan 4: 3-35. Si Jesus miagi sa Samaria nga dalan ngadto sa Judea. Sa diha nga 

siya mipahulay duol sa usa ka atabay ang iyang mga tinun-an miadto sa pagpangita ug pag 

kaon. Samtang sila nanagpanglakaw usa ka babayeng Samariahanon miabut aron sa pagkalos 

ug tubig gikan sa atabay ug si Jesus nakigbahin sa Ebanghelyo ngadto kaniya. 

 

Sa dihang mibalik ang iyang mga tinun-an uban sa mga kalan-on, si Jesus miingon kanila: 

 

Ako adunay kalan-on nga pagakan-on nga wala ninyo mahibaloi ... ang akong 

kalan-on mao ang pagbuhat sa kabubut-on sa nagpadala kanako, ug ang pag 

hingpit sa iyang buhat.  (Juan 4: 32, 34) 

 

Ang labing mahinungdangong butang kang Jesus, nga mas dinalian pa kay sa natural nga pag 

kaon ug sa mga kinahanglanon sa kinabuhi, mao ang  pagbuhat sa kabubut-on sa Dios ug sa 

paghuman sa iyang buhat. 

 

Niini nga punto sa panag-istoryahanay si Jesus migamit sa panig-ingnan sa natural nga pag-

ani. Siya migamit niini aron ihulagway kon unsa ang iyang gisulti sa iyang mga tinun-an: 

Ang labing importante nga butang sa kinabuhi mao ang pagbuhat sa Kabubut-on sa Dios ug 

sa iyang mga buluhaton. 

 

KABUBUT-ON SA DIOS UG IYANG BULUHATON 
 

Unsa ang kabubut-on sa Dios? Unsay iyang buluhaton? Kini gipadayag diha sa panan-awon 

sa anihon. 
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Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an sa pagyahat sa ilang mga mata ug pagtan-aw sa mga  

natural nga mga kaumahan sa trigo nga andam na sa pag-ani. Siya migamit niini nga mga kau 

mahan ingon nga usa ka panig-ingnan sa espirituhanong mga kaumahan sa mga panon sa mga 

lalaki ug mga babaye sa palibot sa kalibutan kinsa andam na nga paga-anihon alang sa Ging 

harian sa Dios. 

 

Ang babayeng Samariahanon nga kaniya siya nakipag-istoryahanay usa ka panig-ingnan nii 

ning dako nga espirituhanong anihon. Siya andam sa pagdawat sa Ebanghelyo ug midawat 

niini uban sa dakong kalipay. Pinaagi sa "pag-ani" niining usa ka babaye, ang tibuok nga siyu 

dad nasayud mahitungod kang Jesus: 

 

Ug daghan sa mga Samariahanon sa maong lungsod misalig kaniya tungod sa 

pulong sa babaye, nga nagpamatuod... 

 

Ug miingon sa babaye, karon, mitoo kami, dili tungod sa imong mga pulong, kay 

kami nakadungog kaniya, ug among naila nga kini mao gayud ang Kristo, ang 
Manluluwas sa kalibutan. (Juan 4: 39, 42) 

 

ANG PANAN-AWON KARON 

 

Samtang nagatindog sa tunga-tunga sa nakita nga natural nga kaumahan niadtong adlawa, 

ang mga tinun-an nakasinati sa pagkahimugso sa usa ka espirituhanong panan-awon. 

 

Kini pareho nga panan-awon nga gusto ni Jesus nga ipahimugso diha sa inyong espiritu. Siya 

gusto mohatag kaninyo ug usa ka panan-awon sa espirituhanong ting-ani sa kaumahan sa ka 

libutan nga andam na nga paga-anihon alang sa iyang Gingharian. Sa diha nga inyong maila 

ang kamatuoran sa panan-awon ug masabtan ang inyong responsibilidad sa pagtuman niini, 

ang inyong kinabuhi dili na gayud sama pa sa kaniadto. 

 

Si Jesus tin-aw nga nag-ingon: 

 

Ang uma mao ang kalibutan ... (Mateo 13:38) 

 

Africa, Asya, Australia, North America, South America, Europa, ang mga Isla sa dagat ... ang 

kaumahan sa kalibutan hinog na uban sa mga panon sa katawhan nga wala pa makadungog sa 

maayong balita sa Gingharian sa Dios. 

 

Ang panan-awon wala mausab. Kini mao ra gihapon kaniadto sa diha nga gipakatawo ni Je 

sus diha sa mga kinabuhi sa iyang mga tinun-an. Ang kabubut-on sa Dios  mao ra gihapon 

tungod kay ang buhat sa Dios wala pa man mahuman. 

 

Adunay minilyon nga wala pa masultihi.Ang panan-awon sa gihapon mao ang kaumahan sa 

kalibutan.  

NGANONG ANG ANIHON? 

 

Nganong si Jesus migamit man sa panig-ingnan sa anihon aron ihulagway ang espirituhanon 

nga panan-awon nga gusto niyang ihatag sa iyang mga sumusunod? Adunay daghang laing 

mga natural nga kaamgiran nga magamit niya. Nganong ang iyang gipili mao ang anihon?  
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Ang anihon mao ang usa ka panig-ingnan diin ang iyang mga tinun-an daling makaasoy. Ang 

kasaysayan sa katawhan sa Dios, ang Israel, sa panahon pa ni Adan nga maoy unang nag-ug 

mad sa yuta. Ang agrikultura o pang-uma nagpadayon paglambo sa panahon ni Moises sa di 

ha nga kini nahimong basehan sa ekonomiya. 

 

Sa panahon sa ministeryo ni Kristo ang ekonomikanhong liyok sa Israel nakasentro sa agrikul 

tura. Ang pagpangani maoy usa ka mapadayonong kalihokan sa tibuok tuig. Ang lino ug ang 

cebada nga pagpangani nahitabo sa Abril-Mayo, ang trigo nga pag-ani mga unom ka semana 

ang molabay sa Hunyo-Hulyo. Mansanas, igos, mga almendra, ug mga nahauna nga mga pa 

ras  gitigum sa Hunyo. Olivo, dalites ug ang ting-init nga mga igos anihon sa Agosto ug Sep 

tyembre, granada ug mga liso sa pistasyo sa Oktubre. Olibo sa amihanang Galilea ug ang ting 

tugnaw nga igos gitigum sa Nobyembre. 

 

Dili lamang ang ekonomiya nakasentro sa pag-ani, kini usab anaa sa kasingkasing sa relihiyo 

song sistema sa Israel. Ang tulo ka nag-unang relihiyosong mga pista nga gitukod sa Dios sa 

Iyang mga katawhan may kalabutan sa pag-ani. Ang Pasko miabut sa panahon sa ting-ani sa 

sebada (Exodo 23:16). Pagkatapos sa pito ka semana, ang panahon sa ting-ani sa trigo, mao 

ang pista sa Pentecostes (Exodo 34:22). Ang pista sa mga tabernakulo saulogon sa ikapito ka 

bulan nga mao ang panahon sa pag-ani sa bunga o prutas (Exodo 34:22). 

 

Sukad sa tibuok nga kalendaryo, ang ekonomiya, ug ang relihiyosong sistema nagliyok sa 

anihon nga ang mga tinun-an dali nga makasabut niini nga panig-ingnan. 

 

Apan ang mas importante, ang pipila ka mga giya alang sa pagpugas ug pag-ani naka-apekto 

sa natural nga anihon. Kini nga mga natural nga mga balaod gigamit usab sa espirituhanon 

nga pagpangani. Ang mga tinun-an ni Jesus dali rang makagamit niini nga mga baruganan sa 

espirituhanong pagpangani tungod kay ilang naandan uban kanila sa natural nga kalibutan.  

Ang paggamit niini nga mga natural nga mga baruganan diha sa espirituhanon magadala sa 

usa ka abundasyang espirituhanong ani. Kita magatuon niini nga mga baruganan sa ulahi nii 

ni nga kurso. 

 

Labing importante, ang mga tinun-an nakaila sa pagkadinalian nga girepresentahan sa panig-

ingnan sa mga natural nga anihon. Sa diha nga ang usa ka tanom hinog na kini kinahanglan 

paga-anihon diha-diha dayon kay kini madaut. Kini anaa sa kahimtang nga maani o madunot. 

 

Kon ang anihon daku ug walay igo nga mga mamomoo sa pag-ani niini, ang mga tanom 

mawala. Sa espirituhanon nga kaamgid niining natural nga problema si Jesus miingon: 

 

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

(Mateo 9:37) 

PAGDAWAT SA PANAN-AWON 

 

Sa diha nga si Jesus misulti ngadto sa iyang mga sumusunod mahitungod sa panan-awon sa 

anihon siya naglatid sa lima ka lakang nga makapahimo kanila sa pagdawat sa panan-awon: 

 

(1)Wala ba kamo manag-ingon,  (2) may upat pa ka bulan, ug unya moabut ang ting-

ani?  (3)Ania karon, nagaingon ako kaninyo, (4) iyahat ninyo ang inyong mga mata, (5) 

ug tan-awa ninyo ang kaumahan; kay sila puti na aron pagaanihon. (Juan 4:35) 
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UNANG LAKANG: "Wala ba kamo manag-ingon ..." 

 

Daghang mga magtotoo naggahin sa ilang tibuok kinabuhi sa paghisgot mahitungod sa ani 

hon. Sila sama sa usa ka pundok sa mga trabahador nga naningkamot sa pagtigum sa inani 

samtang naglingkod sa usa ka kamalig. Sila miadto sa kamalig [simbahan] matag Dominggo 

sa buntag ug nagtuon sa mas dako ug mas maayo nga mga pamaagi sa agrikultura [espirituha 

nong pagpangani]. Sila nagbaid sa ilang pang-ani nga mga galab ug dayon mopauli. 

 

Sila mobalik sa gabii sa pagtuon sa mas maayo pang mga pamaagi sa agrikultura, gibaid nila 

ang ilang mga galab, ug unya mopauli sa balay. Sila mobalik alang sa usa ka midweek miting 

(tunga-tunga sa semana nga panagkita) sa pagkat-on sa mas dako ug mas maayo nga mga pa 

maagi, gibaid ang ilang mga galab, ug mapauli sa panimalay. Sila nagbuhat niini semana hu 

man sa semana hangtud nga ang mga semana nahimong mga bulan ug ang mga bulan ngadto 

sa mga katuigan, apan walay bisan usa nga miadto sa kaumahan aron sa pagpundok sa mga 

inani. 

 

Sa diha nga si Jesus miingon, "Wala ba kamo manag-ingon” Siya nagpasabot nga ang paghis 

got bahin sa espirituhanong anihon dili igo.Kamo kinahanglan gayud nga moapil sa aktuwal 

nga proseso sa pagpangani. Kana dili buot ipasabut nga ang tanan mobiya sa ilang mga traba 

ho, mangita sa pinansyal nga suporta gikan sa simbahan, ug mobiyahe ngadto sa ubang mga 

nasud ingon nga mga magwawali sa Ebanghelyo. Apan ang matag magtotoo malambigit sa 

pipila ka mga paagi sa pag-ani. Alang sa pipila, kining mga kaumahan anaa ra sa gawas sa 

pultahan sa ilang balay ug sa simbahan. Kini ang anihon sa ilang mga eskwelahan, sa ilang 

trabaho, ug sa ilang lokal nga komunidad o balangay. Alang sa uban, ang anihon mahimong 

anaa sa usa ka langyaw nga umahan. Ang punto mao nga ang matag usa ka magtotoo mo-apil 

sa pag-ani ug dili lang mohisgot mahitungod sa anihon. 

 

IKADUHANG LAKANG: "Apan upat pa ka bulan.”... 

 

Aron mahimong kabahin niining panan-awon sa panahon sa ting-ani kamo kinahanglan nga 

dili magalangan. Kamo dili maghulat sa laing umaabot nga panahon aron mo-apil. Ang mga 

kalag nangamatay diha sa sala karon. Alang sa daghan, ang ugma ulahi na kaayo: 

 

Isakob ninyo ang galab, kay ang alanihon hinog na; umari kamo, giuka ninyo 

ang pug-anan; kay ang pug-anan puno na, ang mga kawa nagaawas; kay ang 

ilang pagkadautan daku na kaayo. 

 

Mga panon sa katawhan, nga anaa sa walog sa hukom: kay ang adlaw ni Jehova 

haduol na sa walog sa pagpakanaug sa hukom. (Joel 3: 13-14) 

   

IKATULONG LAKANG: "Ako nag-ingon kaninyo ..." 
 

Ang mga paagi sa Dios lahi kay sa mga tawo: 

 

Kay ang akong mga hunahuna dili mao ang inyong mga hunahuna, ni ang 

inyong mga dalan akong mga dalan, nagaingon si Jehova. 

 

 

     18 



Kay maingon nga ang mga langit hataas kay sa yuta, mao man ang akong mga 

dalan labi pang taas kay sa inyong mga dalan, ug ang akong mga hunahuna kay 

sa inyong mga hunahuna. (Isaias 55: 8-9) 
 

Ang mga tawo naghisgot bahin sa espirituhanong anihon. Sila naglangan-langan niini. Apan 

ang giingon sa Dios lahi kay sa giingon tawo. Siya nag-ingon... 

 

IKAUPAT NGA LAKANG: "Iyahat ang inyong mga mata ..." 

 

Ang mga mata sa mga tinun-an nalinga.  Sila wala nakapunting sa panan-awon sa mga espiri 

tuhanong mga kaumahan. 

   

Aron madawat kining espirituhanong panan-awon kamo kinahanglan mohimo sa kaugali 

ngong aksyon.  Kamo kinahanglan gayud nga moyahat sa inyong espirituhanong mga mata 

gikan sa mga natural nga makabalda sa kinabuhi, gikan sa pagkawalay kadasig, gikan sa nego 

syo ug sa kalibutanong mga kabalaka. 

 

Kamo kinahanglan gayud nga moyahat sa inyong mga mata gikan sa mga sirkumstansya sa 

kinabuhi sa... 

 

IKALIMANG LAKANG: …“Pagtan-aw sa anihon”... 

 

Ang paglingi sa inyong mga mata gikan sa mga makabalda ngadto sa umahan dili igo. Kamo 

kinahanglan gayud nga tinuod nga motan-aw sa anihon. Kamo kinahanglan gayud nga mo 

tan-aw sa kalibutan pinaagi sa mga mata sa Dios. 

 

Daghan ang walay espirituhanong panan-awon tungod kay sila wala man motan-aw. Sila 

wala moila sa ilang kaugalingong responsibilidad ngadto sa mga kaumahan. Sila wala nag 

hunahuna sa mga kahimtang sa mga alanihon sa kaumahan sa atong kalibutan karon. 

 

SA PAGDAWAT SA PANAN-AWON... 

 

-Kamo dili lamang maghisgot mahitungod niini. 

-Kamo dili maglangan niini. 

-Kamo kinahanglan gayud magpalinghug sa unsay giingon sa Dios, ang hagit nga  

 iyang gipresentar sa diha nga siya nagatu-aw, "Kinsa ang akong ipadala ug kinsa ang  

 moadto alang kanamo? "(Isaias 6: 8). 

 

-Kamo kinahanglan gayud nga moyahat sa inyong mga mata gikan sa mga makabalda  

 sa kalibutan ngadto sa kaumahan. 

      

-Kamo kinahanglan gayud nga motan-aw sa mga kaumahan sa kalibutan diha sa mga  

  mata sa Dios. 

 

 

19 



KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

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

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

2. Unsay kahulogan sa "natural nga kaamgiran sa espirituhanong kamatuoran"? 

 

________________________________________________________________ 

 

3. Ang natural nga panig-ingnan ni Jesus nga gigamit sa paghatag sa iyang mga tinun-an 

sa usa ka espirituhanong panan-awon mao ang panig-ingnan 

sa____________________. 

 

4. Sa panig-ingnan sa anihon ang umahan mao ang __________________. 

 

5. Ilista ang tulo ka mga rason ngano nga gipili ni Jesus ang natural nga panig-ingnan sa 

anihon aron sa paghatag sa iyang mga sumusunod sa usa ka espirituhanong panan-

awon. 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

6. Ilista ang lima ka mga lakang nga gihatag sa Juan 4:35 nga makahimo kaninyo sa 

pagdawat sa espirituhanong panan-awon. 

_________________________  _______________________ 

 

_________________________  _______________________ 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

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

 

Kini nga kapitulo naghatag ug gibug-aton sa personal nga kalambigitan sa panan-awon sa 

anihon. 

 

Basaha ang istorya sa sambingay sa "Maayong Samaritano" diha sa Lucas 10: 25-35. Kini 

nga sambingay naghulagway sa mga kinaiya nga adunay kalambigitan sa panginahanglan sa 

tawo. Kini mao ang usa ka panig-ingnan sa mga nagkalain-laing mga kinaiya sa mga 

magtotoo ngadto sa panan-awon sa espirituhanong mga kaumahan sa kalibutan. 

 

Matikdi ang mga kinaiya sa tulisan, ang sacerdote, sa mga Levihanon, ang tagbalay, ug ang 

Sa mariahanon sa sambingay. Matikdi usab ang kinaiya sa abogado nga orihinal nga 

nangutana sa pangutana nga miresulta sa pagsaysay ni Jesus sa sambingay. 

 

Tawo       Kinaiya 

 

Ang Abogado  Nakakita sa usa ka pangutana aron 

pagahisgutan. 

 

Ang Tulisan    Nakakita sa usa ka tawo nga pahimuslan. 

 

Ang Saserdote ug}   Nagalantaw sa panginahanglan ingon sa usa ka  

Ang Levita          }   problema sa paglikay ug wala magtagad. 

 

Ang Tagbalay Nakakita sa usa ka suki nga atimanon alang sa 

bayad; may usa ka kinaiya nga"Unsay akong 

makuha gikan niini?" 

 

Ang Samariahanon Nakakita sa usa ka tawo nga mamatay, usa ka 

anihong nagakalaglag, ug mitubag sa 

panginahang lan nga adunay personal nga 

kalambigitan. 
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KAPITULO 3 
  

ANG IYANG MGA MATA NANIID SA MGA NASUD 

 
MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagpasabut kon unsa ang kahulogan sa pagtan-aw sa kalibutan diha sa mga mata 

sa Dios. 

 Pagsabut sa karon nga kahimtang sa mga espirituhanong kaumahan sa kalibutan. 

 Paghimo sa usa ka personal nga pasalig sa pag-apil sa grupo sa mga internasyo 

nal  nga mga mangangani nga gitigum sa Dios sa tibuok kalibutan. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Ang iyang mga mata naniid sa mga nasud. (Salmo 66: 7) 

 

PASIUNA 

 

Ang miagi nga kapitulo naghatag ug kabug-aton sa kamahinungdanon sa pagyahat sa inyong 

espirituhanong mga mata, ug sa pagtan-aw sa kaumahan sa kalibutan. 

 

Ang mga tinun-an wala makabaton sa sama nga panan-awon nga anaa kang Jesus. Kini ang 

hinungdan kon nganong nag-awhag siya kanila sa pagyahat sa ilang mga mata ug sa pagtan-

aw aron makita ang dakong panginahanglan sumala sa nakita niya. 

 

Kamo kinahanglan gayud nga motan-aw sa kalibutan ingon sa nakita sa Dios. Kini importan 

te kon kamo magpa-ugmad sa hustong espirituhanong panan-awon. 

 

Kini nga kapitulo nagpunting sa mga kaumahan sa kalibutan. Ang Biblia nag-ingon nga ang 

Dios "ang iyang mga mata naniid sa mga nasud.”Unsay nakita sa Dios sa dihang siya naglan 

taw sa kaumahan sa kalibutan? 

 

TAYAONG MGA GALAB, WALAY SULOD NGA MGA UMA  

 

Ang Dios naglantaw sa kalibutan ingon sa usa ka uma: 

 

Ang uma mao ang kalibutan ... (Mateo 13:38) 

 

Ang pagtu-aw miabut ngadto sa mga igdulungog sa Dios gikan sa mga tawo sa kalibutan: 

 

Ang pagpangani miagi na, ug ang ting-init natapus na, ug kita wala mangaluwas. 

(Jeremias 8:20) 
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Ang espirituhanong kaumahan sa kalibutan sama sa natural nga mga uma diin ang manalagna 

nga si Joel misinggit: 

 

Pangalibug, Oh kamo mga mag-uuma; panagminatay, Oh kamong maggagalam 

sa parras; tungod sa trigo ug tungod sa cebada; tungod kay ang ting-ani sa mga 

uma nawala. (Joel 1:11) 

 

Sa dihang ang mga mata sa Dios naniid sa mga nasud sa kalibutan, siya nakakita sa usa ka es 

pirituhanong ani nga nagakawala tungod sa kakulang sa mga mangangani. Si Jesus wala mii 

ngon nga adunay usa ka kakulangon sa mga tigsabwag sa Ebanghelyo. Siya miingon nga adu 

nay kakulangon sa mga mamomoo sa pag-ani sa espirituhanong anihon: 

 

Sa pagkamatuod ang anihon ang madagayaon, apan diriyut ang mga mamomoo. 

(Mateo 9:37) 

 

Sa pagkakaron, ang North Amerika adunay 94% ka mga ministro sa kalibutan nga naga-ala 

gad sa  6% nga populasyon. Kini nagpasabot lamang nga 6% sa mga ministro ang naningka 

mot sa pag kab-ot sa 94% nga populasyon nga nahibilin sa kalibutan. 

 

Adunay gibana-bana nga tulo ka bilyon ka mga tawo nga nagrepresentar sa kapin sa 16,000 

ka mga tribo sa mga katawhan nga wala pa maabot sa Ebanghelyo. Adunay kapin sa 2,000 ka 

mga pinulongan nga walay hubad ang Pulong sa Dios. 

 

Sa matag 10,000 balangay sa India, 9.950 walay Kristohanong saksi. Sa Japan ang kinatibuk-

ang Kristohanong populasyon gibanabana sa usa lamang ka porsyento. 

 

Sa Latin America adunay labing menos lima ka milyon ka mga tawo sa lasang nga kapatagan 

nga wala maabot sa Ebanghelyo. Adunay 750 milyon nga mga Muslim nga adunay gibana-ba 

na lamang nga mga 500 ka Protestante nga mga misyonaryo nga naga-alagad sa taliwala nila. 

 

Ang panginahanglan sa ubang mga nasud sa Africa, Asia, South America, ug sa Middle East 

mao ang susama niining mga panig-ingnan. 

 

Kini mao ang nakita sa Dios sa diha nga siya naglantaw sa mga nasud sa kalibutan. 

 

ANG GINTANG 
 

Ang Biblia nag-ingon: 

 

Kay adunay usa ka Dios, ug adunay usa ka tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga 

tawo, ang tawo nga si Kristo- Jesus. (I Timoteo 2: 5) 

 

Ang panginahanglan alang sa usa ka tigpataliwala nagpaila nga adunay usa ka gintang tali sa 

duha ka partido nga dili modawat sa matag-usa. 
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Sa diha nga ang Dios mitan-aw sa kalibutan, siya nakakita sa mga panon sa katawhan nga 

nagtindog diha sa usa ka espirituhanong gintang. Ang rason alang sa gintang tali sa Dios ug 

sa tawo mao ang sala. 

 

Si Jesu-Kristo mao ang tigpataliwala tali sa makasasala nga tawo ug sa usa ka matarong nga 

Dios. Ni walay modawat sa uban kon wala ang tigpataliwala. Si Jesus naghimo niini nga 

posible alang sa tawo nga natubos gikan sa sala ug modawat sa usa ka matarung nga Dios. 

 

Ang mga panon sa katawhan naghulat pa gihapon sa mensahe sa tigpataliwala nga makasum 

pay sa gintang tali kanila ug sa Dios. Ang Dakong Sugo gihatag ni Jesus alang sa iyang mga 

sumusunod aron mosulod sa gintang. Siya misulti sa pag-adto sa Jerusalem, sa Judea, Sama 

ria, ug sa mga kinatumyan sa yuta. 

 

Sila magsugod diin sila ug mag-ebanghelyo sa Jerusalem. Ang pagkab-ot sa Judea ug sa Sa 

maria nagkinahanglan sa paglatas -sa-kultura nga pag-ebanghelyo. Ang Samaria lahi ug teyo 

lohiya ug kultura kay sa Jerusalem. Ang halayo nga mga rehiyon sa yuta nagpaila sa usa ka 

mas dako nga hagit. Apan ang matag rehiyon nagtimaan sa gintang. 

 

Sa una ang mga tinun-an ni Kristo nagpanuko sa pagsumpay sa gintang tali sa Judio ug Gentil 

tungod sa kultura ug teolohiya nga kalainan. Hangtud ang paglutos miabut, sila naghimo ug 

gamay nga pagpakaylap sa Ebanghelyo sa mga rehiyon sa gawas sa Jerusalem (Buhat 8: 4). 

 

Kon kamo motuman sa Dakong Sugo ug moani sa anihon kamo kinahanglan gayud nga moga 

was gikan sa kultura, teyolohiya, ug denominasyon sa naandan nga pamaagi. Kamo mahimo 

gani nga mobiya sa inyong mga nahimutangan.Kamo kinahanglan gayud nga mosulod sa gin 

tang sa pagpakigbahin sa maayong balita sa tigpataliwala tali sa Dios ug sa tawo. 

 

LAING GINTANG 

 

Dugang pa sa gintang sa sala sa taliwala sa tawo ug sa Dios adunay laing dakung espirituha 

nong gintang.  Kini mao ang  gintang sa taliwala sa mga hagit ni Jesus sa pagkab-ot sa kalibu 

tan uban sa Ebanghelyo ug sa kapakyasan sa iyang mga tawo sa pagtuman niana nga hagit. 

 

Hangtud nga kamo makadawat ug usa ka panan-awon sa espirituhanong mga kaumahan ka 

mo dili gayud makasabut sa hingpit sa inyong papel diha sa Gingharian sa Dios. Kini mao 

ang hinungdan nga gihatag kaninyo ang katuyoan ug direksyon sa kristohanong kinabuhi. 

Ang panan-awon sa espirituhanong pag-ani kinahanglan nga sentro sa inyong kinabuhi. Kay 

sa kadaghanan adunay usa lamang ka diutay nga pagtagad. 

 

Kita gusto nga maghisgot mahitungod sa mga butang nga atong gimahal. Kita maghisgot sa 

atong bana o asawa, mga higala, mga dula, ug mga hilig. Kita usab makig-estorya sa mga bu 

tang nga mahinungdanon kanato sama sa politika, panalapi, ug sa negosyo. Pero unsa ka dag 

han kita nagsulti sa mga nawala nga mga kalag? Unsay pagtagad ang atong gihatag sa matag 

adlaw sa mga panon sa katawhan nga sa gihapon naghulat sa gintang, ang anihon nangama 

tay na diha sa mga kaumahan? 

 

Si Pablo naghisgot sa paggamit sa labing naandan nga mga kalihokan sama sa pagkaon ug 

pag-inom a lang sa himaya sa Dios (I Mga Taga Corinto 10:31).  
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Ang matag kalihokan sa in yong kinabuhi mahimong nakasentro sa panan-awon sa espiritu 

hanong pag-ani. Sa diha nga kini mahitabo kini naghatag sa bag-ong hagit, katuyoan, ug di 

reksyon sa inyong kinabuhi sama sa usa ka magtotoo. Ang matag adlaw mahimong kulba- 

hinam nga pagpangita sa pagtan-aw kon sa unsang paagi kamo mahimong kabahin sa pagtu 

man sa panan-awon. 

 

Sa diha nga kamo makaila sa inyong mga kaugalingong responsibilidad ngadto sa mga panon 

sa katawhan diha sa mga gintang ug ang panan-awon sa anihon mibuhagay sa inyong espiri 

tu, kamo mahimong kabahin sa usa ka espesyal nga network o kutay. Kini nga network o ku 

tay maoy usa ka grupo sa mga magtotoo gikan sa daghan nga mga nasud nga nagkahiusa aron 

sa pagtan-aw sa kalibutan diha sa mga mata sa Dios ug sa pagtuman sa iyang plano sa pagsab 

wag sa Ebanghelyo. 

 

Sa bag-ohay nga mga panahon, kini nga kalihokan gitawag ug "Pangtibook-Kalibutan nga 

Kristohanon." Sila mga magtotoo nga sa katapusan sa matag adlaw masaligong moingon: 

 

"Ako nasayud nga niining adlawa ang akong kinabuhi miapil sa taktikanhong kawsa 

sa tibuok kalibutan alang kang Kristo, ilabi na alang niadtong sa pagkakaron wala pa 

maabot sa Ebanghelyo." 

 

Kini mao ang hagit sa espirituhanong pag-ani. Kini nagatan-aw sa kalibutan diha sa mga 

mata sa Dios. 

 

BUKAS NGA MGA PULTAHAN 

 

Ang mga tawo nagtan-aw sa pipila ka mga nasud nga sirado sa Ebanghelyo. Sa diha nga ang 

usa ka nasud gitawag nga "sirado" sa mensahe sa ebanghelyo kasagaran kini nagpasabut nga 

ang gobyerno dili modawat sa kristohanong mga misyonaryo ug nagtinguha sa pagpahunong 

sa pagkaylap sa Ebanghelyo sulod sa mga utlanan niini. 

 

Apan walay mga limitasyon nga giila sa Dios. Siya nagtan-aw nga dili "sirado" ang mga na 

sud. Kini tinuod nga ang pipila ka mga nasud sirado sa tradisyonal nga misyonaryo tungod 

kay ang gobyerno dili mohatag ug mga bisa sa mga tawo nga gusto mosulod sa nasud aron sa 

pagsang yaw sa mensahe sa Ebanghelyo. 

 

Apan sa diha nga ang "atubangan nga pultahan" mosira sa usa ka nasud, ingon sa ginasulti, 

adunay "likod nga pultahan." Ang grupo sa mga trabahador nga gigamit ang mga kamot ang 

nagasulod sa sirado nga mga nasud sa pagtukod ug mga eskwelahan, mga klinika, ug mga pro 

yektong pang-agrikultura. Samtang didto, sila mopakigbahin sa mensahe sa Ebanghelyo 

 

Ang ubang mga magtotoo nagasulod sa mga nasud ingon nga mga magtutudlo, mga trabahan 

te sa medikal, ug batid nga mga magtutudlo. Ang modernong mga lalang sa komunikasyon 

ang nagalamdag sa mensahe sa Ebanghelyo sa unahan sa sirado nga mga utlanan. Ang grupo 

sa internasyonal nga mga tigpataliwala nagasulod sa tibuok kalibutan pinaagi sa pag-ampo. 

 

Sa sulod sa "sirado" nga mga nasud ang mga lokal nga mga magtotoo nagadawat sa mga res 

ponsibilidad alang sa pagkaylap sa Ebanghelyo diha sa ilang kaugalingon nga mga nasud pi 

naagi sa mga network o kutay sa tago nga  pag-ebanghelyo.  
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Busa ang gitawag nga "siradong mga nasud” dili na mahimong gamiton aron baliwalaon ang 

inyong mga responsibilidad.  

 

Ang pag-ani dili mahunong sa mga panggobyerno. Ang inyong mga kaaway dili mga lider sa 

politika. 

 

Ang inyong pagtagad mao ang mga punoan ug mga kagamhanan luyo niini nga mga butang 

nga nagasupak sa Diosnong katuyuan sa tibuok kalibutan: 

 

Kay ang atong pakigdumog dili batok sa unod ug dugo, kondili batok sa mga 

punoan, batok sa kagamhanan, batok sa mga punoan sa mga kangitngit niini 

nga kalibutan, batok sa espirituhanon nga kadautan diha sa hataas nga mga 

dapit. (Efeso 6:12) 

     

 

Pahimusli ang panan-awon sa usa ka walay kinutubang kalibutan. Tan-awa ang mga kauma 

han. Paghilak sa ibabaw sa mga siyudad ingon sa gibuhat ni Jesus. Tan-awa ang kalibutan 

diha sa mga mata sa Dios. Ang iyang panan-awon sa tibuok kalibutan ug ang iyang katuyoan 

wa lay katapusan gikan pa sa mga patukoranan sa kalibutan. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

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

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Unsa ang gibana-bana nga gidaghanon sa mga tawo sa kalibutan nga wala pa maabot 

sa Ebanghelyo?  _______________________________________ 

 

3. Gibana-bana nga pila ka mga grupo sa pinulungan nga sa gihapon wala pay hubad ang 

Biblia diha sa ilang mga pinulongan? _____________________ 

 

4. Unsa ang buot ipasabut sa "tan-awa ang kalibutan diha sa mga mata sa Dios"?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Unsa ang hinungdan sa gintang taliwala sa tawo ug sa Dios nga nagkinahanglan ug 

tigpataliwala, si Jesus Kristo? _______________________ 

 

6. Isulat ang T sa atubangan sa matag pamahayag nga TINUOD. Isulat ang F sa 

atubangan sa matag pamahayag nga SAYOP. 

 

a ._____ Ang sirado nga mga nasud dili maabot sa mensahe sa Ebanghelyo. 

 

b ._____ Ang nag-unang mga kaaway nga kita nakig-away diha sa pagkaylap sa  

               Ebanghelyo mao ang mga gobyerno nga nagakontrolar sa mga nasud. 

 

c ._____ Si Jesus miingon nga adunay usa ka kakulangon sa mga mag-aani sa  

               espirituhanong mga kaumahan sa kalibutan. 

 

7. Unsa ang buot ipasabut nga mahimong usa ka Pangtibook-kalibutan nga kristohanon? 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

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

 

Basaha ang mahitungod sa panan-awon ni Isaias nga narekord sa Isaias 6: 1-9. 

 

Kini maoy usa ka... 

 

-Pangtaas nga Panan-awon [gitas-on]    :  siya nakakita sa Ginoo. 

 

-Pangsulod nga Panan-awon [giladmon]: siya nakakita sa iyang kaugalingon ug sa  

                                                                               iyang kaugalingong espirituhanon nga  

                                                                               kahimtang. 

 

-Panggawas nga Panan-awon [gilapdon]: siya nakakita sa kalibutan. 

 

Kini usab maoy usa ka panan-awon sa ... 

 

-Pagkabalaan:   Sa Ginoo. 

 

-Pagkadautan:   "Ako patay" [mahugaw]. 

 

-Pagkawalay paglaum:  "Kinsa ang moadto alang kanamo?" 

 

Matikdi kining importante nga mga pulong... 

 

Alaut:   Usa ka pulong sa pagsugid (bersikulo 5). 

 

Ania karon:  Usa ka pulong sa paghinlo (bersikulo 7). 

 

Lakaw:  Usa ka pulong sa pagsugo (bersikulo 9). 
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IKADUHANG BAHIN: PAGHUNAHUNA 
Pagsabut sa Konsepto sa Katuyoan luyo sa Panan-awon 

 

 

KAPITULO 4 
 

ANG KALIBUTAN DIHA SA PULONG 

 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagpasabut sa plano sa Dios alang sa mga nasud sa kalibutan sumala sa katuyoan 

gikan sa sinugdanan sa panahon. 

 Pagsubay sa panan-awon sumala sa gipadayag sa Biblia gikan sa Genesis ngadto 

sa pinadayag. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

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

maayong kahimut-an nga iyang gituyo diha kaniya: 

 

Alang sa usa ka hugna sa kahupnganan sa mga panahon Siya magatigum sa 

tanan nga mga butang diha kang Kristo, niadtong anaa sa langit, ug anaa sa 

yuta; bisan pa diha Kaniya. (Efeso 1: 9-10) 

 

PASIUNA 

 

Ang unang bahin niini nga kurso gipresentar ang unang lakang sa "Mga Pamaagi sa Alang sa 

Espirituhanong Pag- ani." Kini naghisgot sa ”Paghanduraw" diin ang panan-awon nailhan. 

Kini nga mga kapitulo nag-uswag pinaagi sa pagkatawo sa usa ka panan-awon,  pag-ila sa pa 

nan-a won, ug sa pagtan-aw sa kalibutan diha sa mga mata sa Dios. 

 

Kini nga kapitulo naghisgot mahitungod sa "paghunahuna", ang ikaduha nga lakang sa "Mga 

Pamaagi Alang sa Espirituhanong Pag-ani."Kini nagpresentar sa konsepto sa katuyoan luyo 

sa panan-awon sa ting-ani. Kini mao ang hiniusa nga tema sa kalibutan diha sa Pulong sa 

Dios nga nagpadayag sa iyang katuyoan sa kalibutan. 

 

KATUYOAN SA DIOS 

 

Gikan sa sinugdanan sa panahon ang Dios adunay usa ka balaan nga katuyoan diin siya 

nagbase sa iyang relasyon sa uban ug sa iyang mga saad ug mga tagna sa katawhan. 

 

Ang Dios nagpadayag sa iyang katuyoan sa mga magtotoo: 
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Nagapahibalo kanato sa misteryo (tinago) sa iyang kabubut-on (sa iyang plano, 

sa iyang katuyoan). Ug mao kini: Sumala sa iyang maayong kahimut-an (sa  

iyang maloloy-ong katuyoan) nga siya kaniadto gitinguha ug gibutang diha  

kaniya, 
 

Siya nagplano alang sa pagkahamtong sa mga panahon ug ang sangkoanan sa 

katuigan sa paghiusa sa tanan nga mga butang, ug kanila nga anaa sa ibabaw, 

ug magabuhat kanila diha kang Kristo, sa mga butang nga anaa sa langit ug ang 

mga butang nga anaa sa yuta. (Efeso 1: 9-10, Ang Amplified Bible) 

 

Ang balaang katuyoan sa Dios gikan sa sinugdanan sa panahon mao ang paghiusa sa tanang 

anaa sa langit ug sa yuta diha kang Jesu-Kristo.Ang iyang panan-awon adunay kinatibuk-ang  

kinaiyahan ug ... 

 

Ang Ginoo dili magalangan mahitungod sa iyang saad ... apan siya may pagka 

mapailubon kanato, dili buot nga may bisan kinsa nga malaglag, kondili nga ang 

tanan makadangat sa paghinulsol.  (II Pedro 3: 9) 

 

Ang katuyoan sa Dios mao ang kaluwasan alang sa kalibutan. Tungod kay kini mao ang 

iyang katuyoan, kini mahimong atong katuyoan. Kita kinahanglan gayud mohimo sa iyang 

kinatibuk-ang katuyoan sa kalibutan nga usa ka prayoridad. 

 

Adunay daghan nga mga panginahanglan sa kalibutan lakip na ang kagutom, kakabus, sakit, 

ug inhustisya sa katilingban. Ang tradisyonal nga misyon ang nalambigit sa tanan niini nga 

mga dapit, ug tinuod gayud, kay ang Biblia nagtudlo sa maong kahingawa. 

 

Apan ang panan-awon sa mga kaumahan, sa pag-ani sa mga lalaki ug sa mga babaye alang sa 

Gingharian sa Dios, kinahanglan magpabilin nga usa ka prayoridad. Ang uban nga mga pangi 

nahanglan matagbo sa diha nga ang komunidad sa responsable nga mga magtotoo malig-on. 

 

Ang misyon naglakip sa tanan nga mga ang-ang sa panginahanglan sa tawo apan sa espirituha 

nong pagpangani, ang pagdala sa nawala nga mga lalaki ug mga babaye ngadto kang Jesus-

Kristo, kinahanglan nga alang kanato ingon nga kini mao ngadto sa Dios: Ang prayoridad 

nga katuyoan. 

 

ANG DAANG TUGON 

 

Ang katuyoan sa Dios masubay gikan sa Genesis ngadto sa Pinadayag. Ang iyang Pulong usa 

ka kasaysayan kon sa unsang paagi siya nagdumala sa mga tawo ug mga nasud sa pagtuman 

sa iyang katuyoan. 

 

Ang Dakong Sugo unang gihatag sa dihang miingon ang Dios kang Adan ug Eva... 

 

Sumanay, ug dumaghan kamo, ug pun-on ninyo pag-usab ang yuta, ug 

magagahum kamo niini ... (Genesis 1:28) 

 

Si Adan ug Eva maoy magpuno sa yuta sa mga kaliwat nga mga ingon kanila:  
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Gibuhat sa larawan sa Dios, buhi nga mga kalag sa pakig-ambitay uban sa usa ka buhi nga 

Dios. Sa pisikal sila manganak ug mga anak. Sa espirituwal sila manganak ug mga magtotoo. 

Ug unya ang Dios nagtukod sa usa ka walay katapusan nga pakigsaad uban kang Abraham. 

 Kini nga pakigsaad adunay kinatibuk-ang kinaiyahan kay siya miingon kang Abraham: 

 

Ug diha sa imong kaliwat ang tanan nga mga nasud sa yuta mapanalanginan. 

(Genesis 22:18) 

 

... Ug diha sa imong kaliwat ang tanan nga mga kabanayan sa yuta mapanala 

nginan.     (Genesis 28:14) 

 

Gikan kang Abraham miabut ang nasud sa Israel. Ang Dios naggamit sa Israel ingon nga sak 

si ngadto sa naglibut nga mga nasud. Ang mga nasud sa yuta napanalanginan sa dihang ang 

Dios nagpadayag sa iyang kaugalingon kanila pinaagi sa Israel. 

 

Atol sa panahon sa mga hampak sa Egipto ang Dios misulti kang Faraon nga ang mga paghu 

kom gipadala aron sa pagpakita kaniya nga ang Dios mao ang labaw sa tanan: 

 

Kay ako magapadala niining panahona sa tanan ko nga mga hampak sa ibabaw 

sa imong kasingkasing, ug sa ibabaw sa imong mga alagad, ug sa ibabaw sa 

imong katawhan: aron mahibalo ikaw nga walay sama kanako sa tibook nga 

yuta. (Exodo 9:14) 

 

Sa diha nga nag-atubang ang Israel sa mga hagit sa nagbaha nga suba sa Jordan, ang Dios 

nagpamala sa katubigan aron ang mga tawo sa kalibutan maka-ila sa iyang kamot: 

 

Aron ang tanang mga katawhan sa kalibutan makaila sa kamot ni Jehova, nga 

kana makagagahum; aron nga kamo managkahadlok kang Jehova nga inyong 

Dios sa walay katapusan. (Josue 4:24) 

 

Ug sa diha nga si David nahimamat si Goliat sa panggubatan siya miingon ang Dios ang 

maghatag kaniya sa kadaugan aron ang tibook nga yuta masayud nga adunay usa ka Dios: 

 

Niining adlawa magatugyan si Jehova kanimo sa akong kamot; ug ako maga 

bunal, ug magalunggo sa imong ulo gikan kanimo; ug ihatag ko ang mga mina 

tay sa panon sa mga Filistehanon niining adlawa ngadto sa mga langgam sa ka 

langitan, ug sa mga ihalas nga mga mananap sa yuta; aron ang tibook yuta mang  

hibalo nga adunay usa ka Dios sa Israel. (I Samuel 17:46) 

 

Human ang Gingharian sa Israel natukod, si Solomon nakakuha sa panan-awon sa mga 

kinatibuk-ang katuyoan sa Dios siya nagpahayag sa tinguha nga... 

 

... Ang tanan nga mga katawhan sa yuta manghibalo sa imong ngalan, sa 

pagkahadlok kanimo, ingon sa imong katawhan sa Israel. (I Mga Hari 8:43) 

 

Si David nagpadala ug usa ka tawag ngadto sa kaumahan sa mga nasud sa kalibutan sa diha 

nga siya misinggit: 
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Ipahayag ang iyang himaya sa taliwala sa mga nasud, ang iyang mga 

katingalahan sa taliwala sa tanan nga mga katawhan. 

 

Isugilon sa taliwala sa mga nasud si Jehova nagahari... (Salmo 96: 3, 10) 

 

Duha sa mga propeta sa Daang Tugon, si Daniel ug si Jonas, nagministeryo nga milatas ug 

kultura. Kini nagpasabot nga sila nagdala sa mensahe sa Ebanghelyo ngadto sa ubang mga 

nasud gawas sa ilang kaugalingon. 

 

Si Daniel usa ka saksi sa Dios samtang nag-alagad ingon nga usa ka opisyal sa Babilonia. Si 

Jonas usa ka misyonaryo sa Ninevah. 

 

Si Isaias nagpahayag nga ang Israel mao ang saksi sa Dios sa taliwala sa mga nasud: 

 

Patiguma pagtingub ang tanang mga nasud, ug pundoka ang mga katawhan: 

Kinsa ba sa taliwala kanila ang makapahayag niini, ug makapakita kanamo sa 

unang mga butang? ... 

 

Kamo mao ang akong mga saksi, miingon si Jehova, ug ang akong alagad nga 

akong napili: aron kamo makaila ug managtoo kanako, ug makasabut nga ako 

mao siya: una kanako walay Dios nga nahimo, ni aduna pay mosunod kanako. 

 

Ako, bisan ako, mao si Jehova; ug gawas kanako wala nay Manluluwas. 

 

Ako nagapahayag, ug ako nagaluwas, ug ako nakapakita ... tungod niini kamo 

mao ang akong mga saksi, miingon si Jehova, ug ako mao ang Dios. 

(Isaias 43: 9-12) 

 

Ang tibuok nga rekord sa Daang Tugon mao ang usa ka kasaysayan sa Dios sa paggamit sa 

Israel ingon nga usa ka saksi ngadto sa mga nasud sa kalibutan. 

 

Ang Daang Tugon nagpakita sa balaan nga katuyoan sa Dios ingon nga siya nagdumala sa 

mga tawo ug mga nasud aron dad-on sila ngadto sa kahibalo sa tinuod ug buhi nga Dios. 

 

ANG BAG-ONG TUGON 

 

Ang Daang Tugon nag-andam sa dalan alang sa katumanan sa katuyoan sa Dios diha sa pag-

anhi ni Jesu-Kristo. Ang Bag-ong Tugon nagrekord sa ministeryo ni Jesus ingon nga iyang 

gituman ang kabubut-on ug katuyoan sa Dios. Sa diha nga gihagit ni Jesus ang iyang mga 

tinun-an uban sa mga panan-awon sa pag-ani Siya miingon: 

 

Ang akong kalan-on mao ang pagbuhat sa kabubut-on sa nagpadala kanako ug 

sa paghuman sa iyang buhat.(Juan 4:34) 

 

Ang tibuok kinabuhi ni Jesus gipahinungod sa pag-ani sa mga lalaki ug mga babaye alang sa 

Dios. Kini mao ang katuyoan sa iyang kinabuhi ang pag-abot sa mga kaumahan sa kalibutan: 

 

 

 

      32 



 

Ug siya miingon kanila: Kinahanglan nga iwali ko ang gingharian sa Dios ngadto 

sa ubang mga lungsod usab; kay tungod niini gipaanhi ako. (Lucas 4:43) 

 

Sa diha nga si Jesus mibalik na sa langit, siya nagbiya kanato sa Dakong Sugo nga mao ang 

mandato luyo sa panan-awon sa espirituhanong pag-ani. Kini nasulat sa lima ka lain-laing 

mga dapit sa Bag-ong Tugon: 

 

Ug miduol si Jesus ug nagsulti kanila nga nagaingon: Ang tibook nga gahum 

gitugyan kanako sa langit ug sa yuta. 

 

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

bautismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo: 

 

Magatudlo kanila nga managbantay sila sa tanang mga butang nga gisugo ko 

kaninyo; ug ania karon, ako magauban kaninyo sa kanunay, hangtud sa kata 

pusan sa kalibutan. (Mateo 28: 18-20) 

 

Ug siya miingon kanila: Lumakaw kamo sa tibook nga kalibutan, ug iwali ninyo 

ang maayong balita ngadto sa tanang binuhat. 

 

Ang motoo ug magpabautismo mamaluwas; apan ang dili motoo pagahukman sa 

silot. 

  

Ug kini nga mga timailhan magauban sa tanan nga motoo; Sa akong ngalan 

pagahinginlan nila ang mga yawa; magsulti sila sa bag-ong sinultihan; 

 

Makakupot sila sa mga bitin: ug kong makainum sila sa butang nga makahilo, 

dili kini ma kadaut kanila; pandongan nila sa ilang mga kamot ang mga masa 

kiton, ug mangaayo sila. (Marcos 16: 15-18) 
 

Unya gibuksan niya ang ilang mga salabutan, aron makatukib sila sa Kasulatan. 

 

Ug siya miingon kanila, ingon niini ang nahisulat, nga si Kristo kinahanglan 

maga-antus, ug mabanhaw gikan sa mga minatay sa ikatolo nga adlaw: ug nga 

sa iyang ngalan iwali ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala sa tanang 

mga nasud, magasugod sa Jerusalem.  

 

Ug kamo mao ang mga saksi niining mga butanga. 
 

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

apan managpabilin kamo sa siyudad sa Jerusalem, hangtud nga kamo masul-

uban sa gahum gikan sa kahitas-an. (Lucas 24: 45-49) 
 

...Ingon nga ang amahan nagpadala kanako, sa maong paagi ako nagasugo 

kaninyo. (Juan 20:21) 
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Apan managdawat kamo sa gahum, sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad 

kaninyo, ug mga saksi ko kamo sa Jerusalem, ug sa tibook nga Judea, ug sa 

Samaria, ug hangtud sa ki natumyan sa yuta. (Buhat 1: 8) 
 

Ingon nga mga magtotoo, atong responsibilidad ang pagtuman sa katuyoan sa Dios ingon nga 

kita karon iyang saksi sa mga nasud sa kalibutan. 

 

Ang libro sa Mga Buhat misulat sa pagkatawo ug sa unang bahin sa kinabuhi sa iglesia. Ang 

sentro nga tema gitingub sa hugpong nga mga pulong "kamo mahimong mga saksi alang Ka 

nako" (Buhat 1: 8). Ang sumbanan niining pagpauswag sa mga saksi masubay sa tibuok libro 

sa Mga Buhat: 

 

Saksi sa mga Judio: Buhat 1: 1-8: 3 

Saksi sa mga Judio ug mga Gentil: Buhat 8: 4-12: 25 

Saksi sa mga Gentil, Buh 13: 1-28: 31 

 

Ang unang iglesia natawo sa usa ka dakung pagpasundayag sa gahum sumala sa nasulat diha 

sa Mga Buhat 2. Ang Dios nagsugod sa proseso sa paghimo sa usa ka bag-o nga lawas sa 

mga tawo, ang iglesia, nga pinaagi niini ang iyang mga saksi modagayday ngadto sa mga na 

sud sa kalibutan   

 

Ug sa paghimo nga ang tanang mga tawo makakita, kong unsa ang hugna sa tina 

go nga gikan sa sinugdanan sa katuigan natago diha sa Dios nga nagbuhat sa ta 

nang mga butang pinaagi kang Jesu-Kristo; 

 

Sa tuyo nga karon ikapaila alang sa mga punoan ug mga kagamhanan diha sa 

mga langitnon nga dapit pinaagi sa iglesia ang nagakalainlain nga kinaadman sa 

Dios. (Efeso 3: 9-10) 

 

Ang katuyoan sa Dios mao nga pinaagi sa iglesia ang iyang plano sa katubsanan diha kang 

Jesus mahibaloan sa tibuok kalibutan. 

 

Ang mga sulat sa Bag-ong Tugon nagpatin-aw sa posisyon, han-ay, mga pribilehiyo, ug mga 

katungdanan sa mga sakop sa iglesia. Ang usa ka maayong paghan-ay sa iglesia dili lamang 

makahimo sa pagpamulong [pagtudlo] apan ang pagpasundayag [pagpakita] sa gahum sa 

Dios aron ihatag sa trabahante sa mga kaumahan sa kalibutan. 

 

Sa Pinadayag 1-3, si Juan naghisgot sa estilo sa kinabuhi sa pito ka mga lokal nga mga simba 

han sa katapusan sa unang siglo. Pinaagi niini nga rekord atong makita ang kahimtang sa sim 

bahan sa duha ka mga kaliwatan human sa Pentecostes. 

 

Ang pipila sa mga iglesia nakalimot na sa ilang katuyoan. Ang uban mga bugnaw sa espiritu 

wal ug walay gahum. Apan sa walay-pagtagad sa kahimtang sa mga simbahan nga makita nii 

ning mga kapitulo, ang balaan nga katuyoan sa Dios wala mausab: 

 

Ania karon, nagatindog ako sa pultahan, ug nagatuktok: kon adunay magapa 

talinghug sa akong tingog, ug moabli sa pultahan, ako mosulod kaniya, ug mani 

hapon ako uban kaniya, ug siya uban kanako. (Pinadayag 3:20) 
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Alang kang bisan kinsang tawo.... gikan sa bisan asang nasud, tribo, ug pinulongan ... Ang 

Dios nagtinguha sa pagpadayag sa iyang kaugalingon. Gikan sa sinugdan sa panahon, ang 

katuyoan sa Dios wala mausab. * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

* Harvestime International Institute nagtanyag sa usa ka kurso nga nag-ulohang"Pagpalambo          

sa usa ka Biblikanhong Paglantaw sa Kalibutan" ingon nga dugang detalye sa katuyoan sa 

Dios alang sa mga nasud sa kalibutan nga gipadayag sa iyang Pulong. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

2. Isulat ang T sa atubangan sa matag pamahayag nga TINUOD. Isulat ang F sa 

atubangan sa matag pamahayag nga SAYOP. 

 

a ._____ Ang Dios wala nagpadayag sa iyang balaan nga katuyoan sa tawo. 

 

b ._____ Ang katuyoan sa Dios mao ang paghiusa sa tanang mga butang diha kang  

               Kristo  Jesus. 

 

c ._____ Sa Daang Tugon nga rekord, gigamit sa Dios ang Israel ingon nga saksi  

               ngadto sa mga nasud sa kalibutan. 

 

d ._____ Sa Bag-ong Tugon ang iglesia mao ang lawas sa mga tawo nga gitinguha 

               sa Dios sa pagpakaylap sa Ebanghelyo ngadto sa kalibutan. 

 

3. Unsa ang balaan nga katuyoan sa Dios? Hatagi sa labing menos usa ka pakisayran sa 

kasulatan sa pagsuporta sa inyong tubag. 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

____________________________________Pakisayran: __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 Pinadayag kapitulo 1-3 mga mensahe sa Dios ngadto sa pito ka mga 

simbahan sa Asia. 

 

Paghimo ug listahan sa mga kinaiya niini nga mga simbahan nga gipaila sa Dios. Sa  

unsang paagi kini nga mga hiyas makatabang sa mga simbahan diha sa  ilang pagpa 

kaylap sa Ebanghelyo? 

 

Paghimo ug listahan sa mga problema sa mga iglesia nga gipaila sa Dios. Sa unsang 

paagi kini nga mga problema nakapugong sa mga simbahan sa pagtuman sa ilang 

katuyoan ingon nga saksi sa mga nasud sa kalibutan? 

 

2. Padayon sa inyong pagtuon sa kalibutan diha sa Pulong. Atol sa sunod nga tuig basa 

ha ang tibuok Biblia uban sa kinatibuk-ang hinungdan sa Dios diha sa inyong huna 

huna. 

 

Ilha ang tanan nga mga bersikulo nga may kalabutan sa Diosnong pagdumala sa mga 

nasud sa kalibutan.Gamita ang usa ka espesyal nga dekolor nga bolpen o lapis aron 

ilinya niini nga mga bersikulo diha sa inyong Biblia. 

 

Pipila ka mga pulong inyong bantayan aron makatabang kaninyo sa pag-ila sa mga 

ber sikulo gilista sa ubos: 

 

-Yuta 

-Kalibutan 

-Nasud O mga nasud 

-Gentil (mga nasud gawas sa Israel) 

-Pagano 
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IKATULONG BAHIN: PAGTUMONG 
Mga Tumong sa Pagtuman sa Panan-awon 

 
 

KAPITULO 5 
 

TAYAONG MGA GALAB, WALAY SULOD NGA MGA UMAHAN 

 
MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pag-ila sa mga butang nga nagpugong sa pag-ani sa natural nga kalibutan. 

 Pag-aplikar niining mga natural nga mga baruganan sa espirituhanong pag-ani. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Dili kamo magpalimbong; Ang Dios dili arang matiawan: kay bisan unsay 

ipugas sa tawo, mao usab kana ang iyang pagaanihon. 

 

Kay ang nagapugas alang sa iyang kaugalingong unod, gikan sa unod magaani 

sa pagkadunot; apan siya nga nagapugas alang sa Espiritu, gikan sa Espiritu, 

magaani ug kinabuhi nga walay katapusan. (Galacia 6: 7-8) 

 

PASIUNA 

 

Ang unang bahin niini nga kurso gipaila ang panan-awon sa anihon. Ang ikaduhang bahin 

nag-ila sa katuyoan luyo sa panan-awon. Kini nga seksyon, ikatulong bahin, naghisgot sa 

"Pagtumong." Kini nagpresentar sa plano nga mosangpot ngadto sa “Pagpaabot", ang katu 

manan sa panan-awon. 

 

 

Kini nga kapitulo nagasusi sa mga rason alang sa mga kabus nga espirituhanong pagpangani. 

Kini ingon ka importante sa pagkahibalo sa unsa nga paagi DILI magabuhat sa usa ka butang 

ug niadtong nasayud sa unsang paagi magabuhat niini. 

 

Si Thomas Edison, usa ka bantog nga imbentor sa Estados Unidos, nagpahigayon ug 1,500 ka 

mga eksperimento nga napakyas sa wala pa niya mahingpit ang bombilya. Sa dihang gipangu 

tana mahitungod niini nga mga eksperimento siya miingon nga sila mga importante tungod 

kay "nakakat-on ko sa 1,500 nga mga paagi nga dili kini pagabuhaton." Siya dili kinahanglan 

mag-usik sa umaabot nga panahon sa pagpaningkamot sa dili mapuslanon nga mga paagi. 

 

Kamo dili kinahanglan mag-eksperimento sa espirituhanong pagpangani. Ang Dios miila sa 

mga rason alang sa mga kabus nga pag-ani sa iyang Pulong. Ang importante makasabut kamo 

niini aron kamo dili mag-usik sa espirituhanong paningkamot. Kini mao ang hilisgutan niiini 

nga leksyon. 
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Ang sunod nga duha ka mga kapitulo nagtagad sa "Mga Pamaagi Alang sa Pag-ani", mga 

baruganan nga moresulta sa epektibo nga espirituhanong pag-ani. Ang Kapitulo 8, "Pagpa 

ngani Alang sa Sangputanan", nagpaila sa mga pamaagi ug mga himan alang sa espirituha 

nong pag-ani. 

 

ANG "KON-APAN" NGA PRINSIPYO 

 

Adunay usa ka importante nga baruganan sa Pulong sa Dios nga gitawag sa mga "Kon-Apan" 

nga prinsipyo. Ang Dios naghatag sa daghan nga mga saad sa iyang mga katawhan ug ang 

kadaghanan kanila base sa "Kon-Apan" nga prinsipyo. Deuteronomio 28 mao ang usa ka 

panig-ingnan niini nga baruganan. Ang Dios nagsaad: 

 

Ug mahitabo nga KON magapatalinghug ka sa masingkamuton gayud sa tingog 

ni Jehova nga imong Dios, sa pagbantay sa pagbuhat sa tanan nga mga sugo niya 

nga ginasugo ko kanimo niining adlawa, nga si Jehova nga imong Dios magaba 

yaw kanimo ibabaw sa tanan nga mga nasud sa yuta. (Deuteronomio 28: 1) 

 

Ang kapitulo naglista sa mga panalangin sa katawhan sa Dios nga masinati KON sila mag-

alagad kaniya. Lakip niadtong mga panalangin mao ang mga saad sa abundansyang pag-ani 

sa mga natural nga kalibutan: 

 

... Ug mabulahan ikaw sa kaumahan... 

 

Bulahan ... ang bunga sa imong yuta ... (Deuteronomio 28: 3-4) 

 

Apan bersikulo 15 nagpasidaan: 

 

APAN mahitabo, kon ikaw dili magapatalinghug sa tingog ni Jehova nga imong 

Dios, sa pagbantay sa pagbuhat sa tanan niyang mga sugo ug sa iyang mga kaba 

laoran, nga akong ginasugo kanimo niining adlawa; nga kining tanan nga mga 

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

 

Lakip sa mga tunglo sa pagtalikod gikan sa mga pamaagi sa Ginoo mao ang mga kabus nga 

pag-ani sa natural nga kalibutan: 

 

Matinunglo ikaw didto sa kaumahan... tinunglo ang bunga sa imong yuta. 

 

Magadala ka ug daghan nga binhi ngadto sa uma, ug magatigum ka ug diyutay...  

 

Magatanum sa mga kaparrasan, ug magagalam ka niini, apan dili ka makainum 

sa vino, ni makapupo sa parras; kay ang ulod magakaon kanila. 

 

Magabaton ka ug mga kakahoyan nga olivo sa tanan mo nga mga utlanan, apan 

dili ka magadihog sa imong kaugalingon sa lana; kay ang imong olivo magata 

gak sa iyang bunga... 
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Ang tanan mo nga kakahoyan ug ang bunga sa imong yuta pagapanag-iyahon sa 

dulon. (Deuteronomio 28: 16, 18, 38-42) 
 

Kini nga kapitulo sa Deuteronomio naghulagway sa "Kon-Apan" nga prinsipyo.Ang mga 

saad sa Dios nag-agad lamang sa atong tubag. 

 

NATURAL UG ESPIRITUHANON NGA MGA KAPAREHAS 

 

Ang Biblia nagpadayag ug mga baruganan nga moresulta sa daghang abut sa natural nga kali 

butan. Kini nagpasidaan sa mga nadaut nga mga tanom ug mga kabus nga pag-ani kon kini 

nga mga baruganan dili masunod. 

 

Kini nga mga baruganan magamit sa aktuwal nga pagpugas ug pag-ani sa mga natural nga ka 

libutan apan sila usab kaparehas sa dako nga espirituhanong mga kamatuoran. 

 

Ang pagsabut niini nga mga baruganan moresulta sa usa ka pag-ani sa pagkab-ot sa kalibutan 

uban sa Ebanghelyo. Apan ang paggamit niini nga mga baruganan sa tanang dapit sa kinabu 

hi moresulta usab sa panalangin sa Dios sa pinansyal, sa materyal, pisikal, ug emosyonal. 

 

INTERIS NI SATANAS SA TING-ANI 

 

Si Satanas adunay interis sa espirituhanong ting-ani. Si Jesus miingon kang Pedro: 

 

Si Satanas nagatinguha nga iyang mabatonan kamo, aron iyang pagaalig-igon 

kamo sama sa trigo. (Lucas 22:31) 

 

Si Satanas gusto mo-ayag sa tanang maayo sa inyong kinabuhi aron biya na lamang ang mahi 

bilin. Siya dili gusto nga kamo moani sa espirituhanong pag-ani. 

 

Aron sa pagtabang kaninyo sa pag-ila sa mga pamaagi ni Satanas nga gidisenyo sa pag-ayag 

sa mga ani sa inyong kinabuhi, ang Dios nagpasidaan sa mga butang nga makapugong sa espi 

rituhanong pagpangani. 

 

Aron sa paggamit sa mga pamaagi alang sa epektibo nga pag-ani una sa tanan  gikinahanglan  

ang pagwagtang sa mga butang nga nagpugong sa pag-ani sa inyong kinabuhi. 

 

Kamo kinahanglan gayud nga moatubang sa mga negatibo nga mga butang. Kini sama sa pag 

-andam sa yuta alang sa pagtanom diha sa natural nga kalibutan. Ang yuta kinahanglan nga 

mabalit-ad ug ang mga bato ug mga kadyapa kuhaon sa dili pa kini tamnan sa binhi. 

 

RASON SA KABUS NGA ANI 

 

Kini mao ang mga rason alang sa kabus nga espirituhanong ani: 

 

PAGKADILI-MASINUGTANON SA PULONG SA DIOS: 

 

Ang tudling gikan sa Deuteronomio 28 nga kaniadto gihisgutan naghulagway sa usa ka rason 

alang sa kabus nga espirituhanong ani: ang pagkadili-masinugtanon sa Pulong sa Dios. 
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 Ang Dios nagsaad sa maabundansyang ani KON ang iyang mga katawhan magabantay sa 

iyang mga sugo. APAN kon sila dili, nan ang ani mawala. 

 

Sa Isaias kapitulo 5 ang Dios namulong sa Israel sama sa usa ka parrasan. Pinaagi sa pagka 

dili-masinugtanon sa iyang Pulong (Bersikulo 13 ug 20) sila nahimo nga dili mabungahon. Sa 

diha nga kamo dili mosunod sa Pulong sa Dios kini moresulta sa espirituhanon nga kagutom: 

 

Ania karon, ang mga adlaw moabut na, nagaingon ang Ginoong Jehova, nga di 

ha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kau 

haw  sa tubig, apan kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong ni Jehova: 
 

Ug sila magalaroylaroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat, ug gikan sa 

amihanan bisan pa ngadto sa silanganan, sila manalagan ngadto-nganhi aron sa 

pagpangita sa pulong ni Jehova, ug sila dili makakaplag niini. (Amos 8: 11-12) 

 

 

ANG PAGHIKALIMOT SA DIOS: 

 

Ang laing rason sa kabus nga pag-ani mao ang paghikalimot sa Dios pinaagi sa dili pag-ila sa 

iyang hustong dapit sa inyong kinabuhi: 

 

Kay hikalimtan mo ang Dios sa imong kaluwasan, ug ikaw wala magatagad sa 

bato sa imong kusog, tungod niini nagatanum ka ug matahom nga mga tanum 

ug nagapugas niana sa mga binhi nga lumalangyaw: 

 

Sa adlaw sa imong pagtanum gikuralan mo kini, ug sa buntag gipabulak mo ang 

imong mga binhi: apan ang ting-ani mikalagiw sa adlaw sa kasakitan ug sa ka 

sub-anan nga makawala sa paglaum. (Isaias 17: 10-11) 

 

Dili igo nga mahibalo bahin sa Dios, kamo kinahanglan gayud nga makaila sa Dios. Kamo 

kinahanglan gayud nga modawat sa iyang plano sa kaluwasan, ug moila kaniya ingon nga 

Ginoo sa inyong kinabuhi. 

 

Kon kamo dili moila sa Dios kamo magtrabaho sa gabii ug sa adlaw ug bisan pa niana dili 

kini magdala sa espirituhanong pag-ani. Ang Israel mao ang usa ka panig-ingnan sa usa ka 

katawhan nga nahikalimot sa Dios: 

 

Sa hinanali nalimot sila sa iyang mga buhat; Sila wala maghulat sa iyang 

pagtambag. 

 

Hingkalimtan nila ang Dios nga ilang Manluluwas, Siya nga nagbuhat ug mga 

dagkung butang didto sa Egipto. (Salmo 106: 13, 21) 

 

Tungod niini, ang Israel nag-antus diha sa natural ug espirituhnanon nga ani. 

 

Sama sa daghang nakalimot sa Dios, ang Israel wala makaila sa rason ngano nga sila 

nakasinati ug kabus nga ani: 
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Ug sila maoy mokaon sa imong gi-ani ... sila mokaon sa imong mga parras ug sa 

imong mga kahoy nga igos ... Ug mahatabo nga kon ikaw moingon, Ngano man 

nga kanato gibuhat ni Jehova nga atong Dios kining tanan nga mga butanga?  
 

Unya ikaw moingon kanila: Sama sa inyong pagbiya kanako, ug nag-alagad sa 

laing mga dios sa inyong yuta, mao nga magaalagad kamo sa mga dumuloong 

diha sa yuta nga dili inyo. (Jeremias 5: 17-19) 
 

Si Amos tin-aw nga naghulagway sa rason sa kabus nga pag-ani sa mga kapitulo 4 ug 5 sa 

iyang sinulat: 

  

Ug ingon man usab gipugngan ko ang ulan gikan kaninyo, sa may totolo pa ka 

mga bulan hangtud sa ting-ani; ug akong gipaulan sa usa ka ciudad, ug kini wala 

paulana sa laing ciudad ... ug ang bahin nga gipaulanan wala malaya ... 
 

Gihampak ko kamo sa hulaw ug pangalaya sa kahoy; sa daghanan ninyong mga 

tanaman, ug sa inyong mga kaparrasan, ug sa inyong mga kahoyng higuera ug 

sa inyong mga ka hoyng olivo, ang ulod nga dangaw-dangaw maoy naglamoy 

kanila; bisan pa niana kamo wala mobalik kanako, nagaingon si Jehova.  

(Amos 4: 7, 9) 

 

Dugang pa sa pag-ila sa problema si Amos naghatag ug solusyon: 

 

Pangitaa ninyo kanako, ug kamo mabuhi ... (Amos 5: 4) 

 

DILI-HUSTONG PAGPUGAS: 

 

Ang Dios nagpasidaan sa iyang mga katawhan: 

 

Dili ka magpugas sa imong parrasan sa duha ka nagakalainlain nga binhi, kay sa 

ingon niana madaut ang tibook nga abut, ang binhi nga imong gipugas ug ang 

bunga sa imong parrasan. (Deuteronomio 22: 9) 

 

... Tungod niini nagatanum ka ug matahum nga mga tanum, ug nagpugas niana 

sa mga binhi nga lumalangyaw: 

 

Sa adlaw sa imong pagtanum gikuralan mo kini, ug sa buntag gipabulak mo ang 

imong mga binhi: apan ang ting-ani mikalagiw sa adlaw sa kasakitan ug sa ka 

sub-anan nga makawala sa paglaum. (Isaias 17: 10-11) 

 

Niini nga mga bersikulo ang Dios nagsulti sa "sinagolan nga binhi" ug "langyaw" nga mga 

turok [gagmay nga mga tanom o mga luyong]. Siya miingon nga sila makita nga nagatubo 

apan sa panahon sa ting-ani mamahimong tinunglo. 

 

Ang Bag-ong Tugon nagtawag sa "binhi" nga Pulong sa Dios. Unsay inyong gipugas sa 

inyong kinabuhi makaapekto sa espirituhanong pag-ani. Kon kamo magpugas sa iyang 

Pulong kamo adunay abundasyang ani. 
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Kon inyong gitagad ang mga tradisyon sa mga tawo, organisasyon, o denominasyon nga mas 

importante pa kay sa o nga sama sa Pulong sa Dios, nan, kamo nagasagol sa binhi. Daghang 

mga denominasyon tan-awon sama sa himsog nga espirituhanong mga tanom. Sila adunay da 

ko nga mga kongregasyon ug mga maanindot nga mga bilding diin sila nagpahigayon sa ilang 

mga panagtigom. Apan sila nagsagol sa Pulong sa Dios uban sa ilang kaugalingon nga mga 

tradisyon o mga pagpadayag. Ang ilang espirituhanong ani tinunglo. 

 

Kini mao ang paagi sa pagsugod sa kulto. Sila "mosagol” sa binhi sa Pulong uban sa ilang 

mga kaugalingon nga mga ideya. Sa katapusan sa ting-ani usa ka makasusubo. 

 

Ang Pulong sa Dios mao ang dili-madunoton nga binhi nga nagdala sa pag-ani sa mga bag-o 

nga pagkatawo diha sa mga kinabuhi sa mga lalaki ug sa mga babaye: 

 

Ug gipakatawo kamo pag-usab, dili sa binhi nga madunoton, kondili sa dili-

madunoton pinaagi sa Pulong sa Dios, nga buhi ug nagapadayon sa gihapon. 

 (I Pedro 1:23) 

 

PAGKAWALAY-PAGTAGAD: 

 

Ang Proverbio naghisgot sa usa ka anak nga lalaki nga natulog sa panahon sa ting-ani: 

 

... Apan siya nga nagakatulog sa ting-ani maoy usa ka anak nga nagapakaulaw. 

 (Proverbio 10: 5) 

 

Ang ting-ani maoy panahon sa sobrang kapuliki. Kini mao ang labing importante nga pana 

hon, kay kon ang ani dili paspas ang pagtigum kini madunot sa kaumahan. 

 

Sa natural nga kalibutan sa mga panahon sa Biblia ang tanan nga sakop sa usa ka pamilya mo 

tabang sa mga kaumahan sa panahon sa ting-ani.Ang anak nga lalaki nga mogahin sa iyang 

panahon sa pagkatulog atol niini nga panahon maoy usa ka kaulawan sa iyang pamilya. 

 

Kita anaa sa labing mahinungdanon nga panahon sa espirituhanong pag-ani samtang kita na 

gakahiduol na sa pagbalik sa Ginoo nga si Jesukristo. Apan daghan sa mga anak sa Dios na 

ngatulog. Sila wala moapil sa Lawas ni Kristo sa kaumahan. Ang ilang mga galab tayaon ug 

ang kaumahan walay mga sulod. 

 

Ang Proverbio naghisgot sa mga resulta sa pagkawalay pagtagad: 

 

Ako miagi duol sa uma sa tapulan, ug sa kaparrasan sa tawo nga walay 

salabutan; 
 

Ug ania karon, kini gipanugkan sa ibabaw ug mga tunok, ug ang mga nipay 

nagputos sa nawong niini, ug ang bato nga kuta niana nalumpag na. 

 

Unya nakita ko, ug naghunahuna pag-ayo: nakita ko ug nadawat ko ang mga 

pahamatngon. 
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Bisan pa niini diyutay nga katulog, usa ka diyutay nga hinanok, usa ka diyutay 

nga pagkiyugpos sa mga kamot aron sa pagkatulog: 
 

Busa ang imong pagkakabus moabut ingon sa usa ka tulisan, ug ang imong 

kawalad-on ingon sa usa ka tawong sangkap sa hinagiban. (Proverbio 24: 30-34) 

 

Ang pagkawalay-pagtagad moresulta sa espirituhanon nga pagkadili-mabungahon. 

 

Si Jeremias naghisgot sa mga lider nga nagadaut sa anihon tungod sa ilang pagkawalay-

pagtagad: 

 

Daghan ang mga magbalantay sa carnero nga nanaglaglag sa akong kaparrasan, 

ilang gitumban ang akong bahin, sila naghimo sa akong matahum nga bahin sa 

usa ka kamingawan nga tuman ... ang tibook nga yuta nahimong kamingawan, 

tungod kay walay tawo nga manumbaling niini sa iyang kasingkasing. 

(Jeremias 12: 10-11) 
 

Ang pagkawalay-pagtagad sa mga lider moresulta sa pagkawalay-pagtagad nga mga sumu 

sunod. Ang panan-awon sa anihon kinahanglan nga ipahayag pinaagi sa atong espirituhanon 

nga mga lider o ang kaumahan nagpabiling biniyaan tungod kay "walay tawo nga nanumba 

ling niini sa kinasingkasing.” 

 

KAUGALINNGONG-PANINGKAMOT: 

 

Kamo dili makahimo sa espirituhanong pag-ani sa kaugalingong-paningkamot. Bantayi ang 

mga resulta sa kaugalingong-paningkamot sa mosunod nga mga bersikulo: 

 

Sa adlaw sa imong pagtanum gikuralan mo kini, ug sa buntag gipabulak mo ang 

imong mga binhi: apan ang ting-ani mikalagiw sa adlaw sa kasakitan ug sa ka 

sub-anan nga makawala sa paglaum. (Isaias 17: 11) 

 

Ang Kapitulo Uno nag-ingon nga ang panan-awon nga gitinguha sa Dios nga ihatag dili mahi  

mo pinaagi sa kaugalingong-paningkamot. Adunay usa lamang ka paagi aron kini moabut, 

ang pagwagtang sa mga butang nga nagpugong sa espirituhnaon nga pagpangani ug sa pagpa 

dapat sa hinatag sa Dios nga mga pamaagi alang sa pag-ani. 

 

Si Oseas misulti sa mga kabus nga pag-ani nga resulta sa kaugalingong-paningkamot. Ang 

Israel misalig sa ilang kaugalingon nga dalan ug sa ilang gamhanang mga tawo (Oseas 10: 

13). Samtang nagsalig kamo sa inyong mga dalan, mga pamaagi, o sa inyong "mga gamha 

nang mga tawo" kamo mapakyas sa pagtan-aw sa espirituhanong pagpangani. Kamo kina 

hangan gayud nga mobuhat sa buluhaton sa Dios diha sa pamaagi sa Dios. 

 

TINUNGLO NGA PROSESO SA PAGPADAGHAN: 

 

Usa sa mga resulta sa pagkahulog sa tawo sa sala mao nga ang Dios nagtunglo sa  proseso sa 

pagpadaghan sa natural nga kalibutan. Ang mga babaye manganak sa mga anak diha sa kasu 

bo. Ang yuta nagpatubo sa mga tunok ug sampinit ug kini nagkinahanglan sa daghan nga 

mga buluhaton aron mamunga (Genesis 3: 16-19).  
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Kini nga mga tunglo sa sistema sa pagpadaghan mao ang mga resulta sa sala. 

 

Sa espirituhanon nga kalibutan sa diha nga kamo nagpuyo sa sala adunay tunglo sa espirituha 

nong proseso sa pagpadaghan sa inyong kinabuhi. Kini pinaagi lamang sa kaluwasan gikan sa 

sala diha sa dugo ni Jesu-Kristo nga ang tunglo pagakuhaon. Kamo dili makaangkon sa mga 

panalangin sa espirituhanon nga pag-ani samtang kamo nagapuyo ilalum sa mga tunglo sa 

sala. 

 

MAHITUNGOD SA MGA PANGHITABO: 

 

Ang mga panghitabo sa kinabuhi makapugong sa espirituhanong pag-ani: 

 

Ang tapulan dili modaro tungod sa panahon nga tingtugnaw; Busa siya 

magapakilimos sa ting-ani, ug walay maiya. (Proverbio 20: 4) 

 

Siya nga nagapaniid sa hangin dili makapugas; ug siya nga nagatimaan sa mga 

panganod dili makaani. (Ecclesiastes 11: 4) 

 

Sa natural nga kalibutan kon ang mag-uuma naghulat alang sa hingpit nga mga kahimtang 

siya dili gayud mag pugas o mag-ani. Bisan unsa pay hangin, mga panganod, o sa bugnaw, 

ang mag-uuma nagtrabaho sa iyang umahan. 

 

Sa espirituhanon nga kalibutan kon kamo naghulat alang sa hingpit nga kahimtang sa pagsu 

lod sa kaumahan kamo dili gayud moadto. Ang mga panghitabo sa kinabuhi ... ang inyong 

mga problema, ang inyong pinansyal nga kahimtang, sa inyong kakulang sa edukasyon ... 

kinahanglan ang tanan dili panumbalingon. 

 

WALAY TUMONG NGA PANINGKAMOT: 

 

Kamo mahimong mogahin sa tanan ninyong kinabuhi nga puliki sa pagbuhat sa maayong 

mga buhat ug wala magbuhat sa buluhaton sa Dios. Kini mao ang walay tumong nga espiritu 

hanong paningkamot: 

 

Kay gipugas nila ang hangin, ug maani nila ang alimpulos: siya walay binhi nga 

magatindog: ang dahon dili magahatag ug pagkaon; kong mahimo nga kana mo 

hatag, ang mga dumuloong maoy magalamoy niana. (Oseas 8: 7) 

 

Adunay daghang maayong mga buhat ug takus nga mga hinungdan sa kinabuhi. Ang mga 

tawo moabuso sa inyong mga talento ug abilidad alang niining mga hinungdan kon kamo 

motugot kanila sa pagbuhat sa ingon. 

 

Apan aron maipakita ang espirituhanong pag-ani ang mga maayong buhat dili igo. Si Jesus 

miingon: 

 

Ang akong kalan-on mao ang pagbuhat sa kabubut-on sa nagpadala kanako, ug 

ang paghingpit sa iyang buhat. (Juan 4:34) 
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Ang yawe sa espirituhanong pag-ani dili kapuliki sa pagbuhat sa maayong mga buhat, apan 

kini mao ang pagbuhat sa buluhaton sa Dios. Ang inyong espirituhanong paningkamot kina 

hanglan nga gimandoan ngadto sa iyang mga balaan nga katuyoan o kini mahimong sama sa 

binhi nga gipugas sa hangin nga walay abot. 

 

MGA PESTE UG SAKIT: 

 

Sa natural nga kalibutan adunay mga peste ug mga sakit nga moatake sa mga tanom aron ma 

daut ang ting-ani. Ang mga peste mao ang mga butang nga mo-atake sa mga tanom gikan sa 

gawas sama sa mamang, apan-apan, ug mga sagbot.  Ang sakit moatake sa mga tanom gikan 

sa sulod, nagadaut sa mga gamut ug sa sistema sa pagtubo. 

 

Ang mga magtotoo moatubang usab sa mga peste ug sakit sa espirituhanong kalibutan. Si 

Satanas moatake gikan sa gawas pinaagi sa mga panghitabo sa kinabuhi ug gikan sa sulod 

pinaagi sa hunahuna nga makaapekto sa kabubut-on ug mga pagbati. 

 

Ang mga mag-uuma nakakaplag nga gikinahanglan ang pagpul-ong sa ilang mga parras. Sila 

moputol sa motubo gikan sa sulod sa punoan sa parras nga makapakubos sa iyang kinabuhi.  

 

 Sila naghimo niini aron ang parras mas mabungahon. 

 

Kini usab gikinahanglan sa kinabuhi sa mga magtotoo. Adunay mga butang nga moabut gi 

kan sa sulod nga makapugong kanato sa pagkamabungaon (Marcos 7:15). Ang Dios nagpul-

ong niining mga butanga aron sa pagdugang sa atong pagkamabungahon. Ang Juan kapitulo 

15 naghisgot niini nga proseso: 

 

Ang tinuod nga problema sa espirituhanong mga peste ug mga sakit dili mao ang panghitabo 

o proseso sa panghunhuna diha sa alimpatakan. Ang problema anaa sa espirituhanong mga 

gahum luyo niini: 

 

Kay ang atong pakigdumog dili batok sa unod ug dugo, kondili batok sa mga 

punoan, batok sa pagbulut-an, batok sa mga magbubuot sa mga kangitngit niini 

nga kalibutan, batok sa espirituhanon nga kadautan diha sa langitnon nga mga 

dapit.  (Efeso 6:12) 
 

Sa natural nga kalibutan, ang mga tanom usahay tambalan ug mga kemikal aron sa pagpatay 

sa mga peste ug sa pag-ayo sa mga sakit. Sa espirituhanong kalibutan, ang mga hinagiban sa 

Dios nanalipod sa espirituhanong pag-ani sa inyong kinabuhi: 

 

Tungod niini, kuhaon ninyo ang bug-os nga hinagiban sa Dios, aron kamo 

makasukol sulod sa adlaw nga dautan, ug kamo sa mabuhat ang tanan, 

makatindog kamo. 

 

Busa manindog kamo, nga binaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran, ug 

sinul-oban sa kotamaya sa pagkamatarung, 

 

Ug sa nasul-oban ang inyong mga tiil sa mga pagtagana sa maayong balita sa 

pakigdait; 
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Dugang sa tanan, sa nakakuha sa kalasag sa pagtoo, nga sa makabaton kamo 

niini arang ninyong mapalong ang mga udyong nga kalayo sa dautan. 
 

Ug dawata ninyo ang salokot sa kaluwasan, ug ang espada sa Espiritu, nga mao 

ang Pulong sa Dios. (Efeso 6: 13-17) 

 

DILI-HUSTONG PAG-ANI: 

 

Ang dili-hustong pagpangani makadaut sa tanom 

 

Siya nga nagadaro aron sa pagpugas nagadaro ba sa kanunay? Kanunay ba siya 

nagabungkag ug nagapakaras sa iyang yuta human kini mahinlo? 

 

Sa diha nga mapatag na niya ang ibabaw niini, dili ba niya isabulak ang mga 

neguilla, ug isabwag ang anis [usa ka panimpla], ug ipugas ang trigo sa tinud 

ling, ug cebada sa dapit nga pinili, ug ang avena [usa ka ubos nga matang sa 

trigo] sa daplin niini? 

 

Ug siya nagbansay sa matag usa kanila sa husto nga paagi, kay ang iyang Dios 

nagtudlo kaniya sa matarung ug nagatuon kaniya. 
 

Kay ang neguilla wala pagagiuka sa mahait nga galamiton sa giukanan, ni gipa 

ligid ang ligid sa carromata sa ibabaw sa anis; apan ang neguilla ginalupak sa 

usa ka tungkod, ug ang mga anis ginalupak sa usa ka bunal pinaagi sa kamot. 
 

Anaa bay usa nga nagagaling sa trigo sa tinapay? Dili, siya dili kanunay nga na 

gagiuk, apan bisan pa ang ligid sa carromata ug ang iyang mga kabayo sa iba 

baw niini, nagasabulak niini ngadto sa hangin nga walay pagpisat niini.  

(Isaias 28: 24-28, Ang Amplified Bible) 

 

Adunay tukmang mga pamaagi alang sa pag-andam sa yuta ug alang sa pagtanom sa mga bin 

hi sa na tural nga kalibutan. Aduna usab mga nagkalain-laing mga pamaagi alang sa pag-ani 

depende sa tanom. Neguilla ug ang anis ginalupak kay dali nga mogawas sa panit, mao nga 

tungkod lang ang gigamit. Ang lusok sa mais nagkinahanglan ug dugang nga pwersa ug ang 

giukan kinahanglan gamiton. 

 

Sa diha nga kamo naga-ani sa mga kinabuhi sa mga lalaki ug sa mga babaye alang sa Gingha 

rian sa Dios, ang uban dali ra moduol sa kahibalo sa Ginoo. Ang uban mas gikinahanglan ang 

pagpaningkamot alang sa pag-ani. 

 

Ang dili husto nga pag-ani nakadaut sa tanum. Ang sobrang puwersa nagasamad sa malumo 

nga mga tanom. Ang sobrang gamay kaayo nga paningkamot nagapakyas sa pagdala sa uban 

nga mga tanom.  Parehong Dios ang naghatag sa kaalam sa pagpangani sa mga natural nga 

pag-ani mohatag usab ug kaalam sa pag-ani sa espirituhanon nga mga tanom. 

 

WALA MATIKAD NGA YUTA: 

 

Kon ang yuta dili husto ang paagi sa pag-andam, ang ting-ani mahimong kabus.  
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Basaha ang sambingay sa magpupugas sa Marcos 4: 12-20, Mateo 13: 1-23, ug Lucas 8: 4-

15. Niini nga mga sambingay ang Pulong sa Dios gitandi sa binhi sa natural nga kalibutan. 

Ang Pulong gipugas diha sa mga kasingkasing sa mga lalaki ug sa mga babaye. 

 

Ang butang nga magkalahi niini nga mga asoy dili mao ang magpupugas, ang binhi, o ang 

pamaagi.  Ang butang nga nakaapekto sa ting-ani mao ang kahimtang sa yuta. Ang pipila sa 

mga yuta wala matikad apan puno sa espirituhanon nga mga bato ug mga sagbot sama sa mga 

kabalaka sa kalibutan, mga bahandi, ug sa mga kailibgon sa uban nga kalibutanong mga bu 

tang. Ang ani gikan sa wala matikad nga espirituhanong yuta kabus. 

 

Apan ang uban sa mga binhi gipugas sa maayong yuta nga nagrepresentar sa mga kasing 

kasing nga sa espirituwal andam sa pagdawat niini. Ang resulta maabundansyang ani: 

 

Ug kini mao ang mga gipugas sa maayong yuta; ang mga nagapatalinghug sa 

Pulong, ug nagadawat niini, ug nagapamunnga, ang uban sa tinagkatloan, ang 

uban sa tinagkan-uman, ug ang uban sa tinaggatus. (Marcos 4:20) 
 

Ang binhi sa Pulong gipugas sa tabunok nga yuta nagdala sa labing dako nga ani. 

 

Ang ubang mga tawo madinawaton sa Ebanghelyo samtang ang uban madumilion. Kon kamo 

wala makasinati sa pag-ani, ang wala matikad nga yuta tingali ang problema. Kini nagkina 

hanglan sa husto nga pag-andam. Ang propeta Oseas nagsugo: 

 

Magapugas kamo alang sa inyong kaugalingon diha sa pagkamatarung, maga-

ani kamo sumala sa kalolot sa Dios; dugmoka ninyo ang inyong wala matamni 

nga yuta: kay panahon na sa pagpangita kang Jehova, hangtud nga siya moanhi 

ug magpaulan sa pagkamatarung nganha kaninyo. 
 

Kay nanagdaro kamo sa kadautan, nanag-ani kamo sa kasal-anan; nangaon 

kamo sa bunga sa mga kabakakan: kay ikaw nagsalig diha sa imong dalan, sa 

panon sa imong mga mabaskugong mga tawo. (Oseas 10: 12-13) 
  

Ang wala matikad nga yuta sa espirituhanon nga kalibutan nagrepresentar sa dili matarung 

nga yuta. Si Oseas nagsulti sa katawhan sa Dios nga sila nag-ani sa kasal-anan tungod kay 

sila nanagdaro ug kadautan ngadto sa espirituhanong yuta sa ilang mga kinabuhi. Ang pagka 

dautan nga gipugas moresulta sa pag-ani sa kasal-anan naglakip sa: 

 

Pakiglalis: 

 

... Ang usa ka dautan nga tawo ... nagapugas sa pagpakiglalis. 

 (Proverbio 6: 12,14) 

 

Kasal-anan: 

 

Siya nga nagapugas sa kasal-anan nagaani ug kalisdanan ... (Proverbio 22: 8) 

 

Sumala sa akong nakita kadtong magadaro ug kasal-anan, ug magapugas ug 

kasamok, magaani sa mao usab. (Job 4: 8) 
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Panag-away: 

 

Ang tawo nga masukihon nagasabwag ug kabingkilan ... (Proverbio 16:28) 

Unod: 

 

Dili kamo magpalimbong; Ang Dios dili arang matiawan: kay bisan unsay 

ipugas sa tawo, mao usab kana ang iyang paganihon. 

 

Kay kadtong nagapugas alang sa iyang kaugalingong unod, gikan sa unod 

magaani sa pagkadunot; apan siya nga nagapugas alang sa Espiritu, gikan sa 

Espiritu, nagaani ug kinabuhi nga walay katapusan... (Galacia 6: 7-8) 

 

Karon ang mga buhat sa unod nga mao kini: pakighilawas, kahugaw, kaulag, 

pagsimba sa mga diosdios, lumay, mga pagdinumtanay, mga pag-away, panga 

bugho, mga kaligutgut, mga pagpundokpundok, mga pagbahinbahin, mga pag 

bulag gikan sa matuod nga pagtoo 
 

Mga kasina, mga pagpatay sa isigkatawo, mga paghuboghubog, hudyaka-bahak 

hak, ug ang ingon niini. (Galacia 5: 19-21) 

 

Aron sa pagseguro sa hustong espirituhanon nga pag-ani, kamo kinahanglan gayud nga moti 

kad sa espirituhanon nga yuta sa inyong kinabuhi ug kuhaon ang mga babag. Sama sa gireko 

mendar ni Oseas, kita kinahanglan gayud nga "mangita sa Ginoo hangtud nga siya moanhi ug 

mopaulan sa pagkamatarung" sa ibabaw kanato. 

 

DILI-MATARUNG NGA MGA PUNDASYON: 

 

Sa diha nga adunay kabus nga pag-ani sa natural nga kalibutan, ang manalagna nga si Haggeo 

nagsulti sa katawhan sa Dios sa pagsusi sa ilang mga dalan: 

 

Nagapugas kamo ug daghan, ug diyutay ra ... Palandunga ang inyong mga dalan 

... Kamo nagapangita sa daghan kayo ug ania karon, kana midangat sa 

pagkadiyutay.  (Haggeo 1: 6, 7, 9) 

 

Ang katawhan sa Dios nagpugas sa daghan nga binhi, apan ang ani diutay ra. Si Haggeo mii 

ngon kanila nga sila kinahanglan magtukod pag-usab sa natural ug espirituhanon nga mga ka 

libutan aron makabaton ug maayo nga ani. 

 

Nganong gikinahanglan tukoron pag-usab? 

 

Sa natural nga kalibutan, ang Israel nadugay na sa pagtukod sa balay sa Dios ug nagpasulabi 

sa pagtukod sa ilang mga kaugalingong mga panimalay. Ilang giuna ang ilang kaugalingong 

mga kabalaka kay sa sugo sa Dios. 

 

Sa espirituhanon nga kalibutan, ang pundasyon sa ilang mga kinabuhi sayop. Sila nagapugas 

ug nagaani sa espirituhanong kalibutan uban sa mahugaw nga mga kamot: 
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... Busa ingon man niini nga katawhan, ug ingon man kining nasud nga ania sa 

akong atubangan, nagaingon si Jehova; ug ingon man ang tagsatagsa ka buhat 

sa ilang mga kamot; ug ang ilang paghalad didto sa ibabaw sa halaran mahugaw 

tungod kay sila nga naghalad niini sa ilang kaugalingon mga mahugaw. 

 (Haggeo 2:14, Ang amplified Bible) 
 

Ang usa ka matarung nga buhat o mga halad nga gihalad sa dili-balaan nga mga kamot dili 

madawat. Ang pundasyon sayop.   Ang Dios miingon sa Israel: 

 

Bisan pa niana gitanum ko ikaw nga usa ka harianong parras, sa tim-os usa ka 

binhi nga maayo;  nan naunsa nga nahimo man  ikaw nga nagakadunot nga 

sanga sa usa ka lumalangyaw nga parras alang kanako? (Jeremias 2:21) 
 

Tungod niining dili-husto nga espirituhanong pundasyon gitunglo sa Dios ang ting-ani: 

 

Gihampak ko kamo sa hulaw ug sa panglaya sa dahon, ug sa ulan nga yelo sa 

tanang mga buhat sa imong mga kamot. (Haggeo 2:17) 

 

Ang Living Bible nag-ingon nga ang resulta sa pagkadili-matarong mao nga "ang tanang 

butang nga inyong gibuhat sayop." 

 

Si Haggeo misulti sa mga katawhan sa Dios nga ang patukoranan sa templo sa Ginoo kina 

hanglan nga mapahimutang. Siya miingon nga kon sila motukod pag-usab sa parehong natu 

ral ug espirituhanon nga mga kalibutan ang Dios mopanalangin kanila: 

 

Apan karon timan-i kini: Gikan karon ... ug gikan niining adlawa ug hangtud 

unya, ako magapanalangin kaninyo. Matikdi, gihatag ko kaninyo kini nga saad 

karon sa dili pa kamo magsugod sa pagtukod sa gambalay sa templo, ug sa dili 

pa kamo moani sa trigo, ug sa dili pa ang mga parras, ug mga igos ug mga gra 

nada ug mga olivo  mamunga: Gikan niining adlawa, ako magapanalangin 

kaninyo. (Haggeo 2: 18-19, AngLiving Bible) 

 

Sukad sa adlaw nga nagsugod ang Israel sa pagtukod pag-usab sa templo diha sa natural nga 

kalibutan ug sa pundasyon sa pagkamatarung sa espirituhanong kalibutan gisugdan usab sa 

Dios ang pagpanalangin kanila. Ang resulta madagayaong ani sa parehong kalibutan. 

 

Kon kamo magtukod pag-usab sa mga patukoranan sa inyong kinabuhi sa pagkamatarung, 

gikan niining adlawa ang Dios mosugod sa pagpanalangin kaninyo. Kamo magaani sa mada 

gayaon gayud sa tanan dapit sa inyong kinabuhi. 

 

Ang Harvestime International Institute nagtanyag sa usa ka kurso nga nag-ulohang "Mga Pun 

dasyon sa Pagtoo", nga naghisgot sa kamahinungdanon sa husto nga espirituhanong punda 

syon sa Kristohanong kinabuhi. 

 

Ang hilisgutan taas kaayo nga dili mahimong hisgutan dinhi apan importante nga timan-an 

ang pipila ka nag-unang mga baruganan tungod kay makaapekto sila sa espirituhanong pro 

eso sa pag-ani. Ang husto nga mga pundasyon nga nagdala sa madagayaong ani mao ang: 
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Gitukod Ibabaw sa Bato nga Dili Matarug: 
 

Siya sama sa usa ka tawo nga nagtukod ug usa ka balay, nga nagkalot ug hala 

lum, ug nagpahamutang sa pundasyon ibabaw sa batong bantilis: ug sa pagbaha 

sa sapa, ang sulog mi- hampak niadtong balaya, ug wala makatarug niini: kay ki  

ni gitukod diha sa ibabaw sa batong bantilis. (Lucas 6:48) 
 

Kanang Bato mao si Jesu-Kristo: 

 

Walay laing bato; ako wala makaila ug usa. (Isaias 44: 8) 

 

Gipasukad sa Pagkamatarung: 

 

Ang dili nakakompromiso nga matarung adunay usa ka patukoranan nga walay 

katapusan. (Proverbio 10:25, the Amplified Bible) 

 

Usa ka Maayong Pundasyon: 

 

Nga nagatipig sa tipiganan alang sa ilang kaugalingon sa usa ka maayong 

patukoranan. (I Timoteo 6:19) 

 

Kini Malungtaron: 

 

... Gibutang nila sa ilang kaugalingon ang maayong pundasyon alang sa kaug  

maon (malungtaron); aron sila makasabut sa tinuod gayud nga kinabuhi...  

(1 Timoteo 6:19, The Amplified Bible) 

 

Gipasukad sa Pulong sa Dios: 

 

Ang pulong sa Dios nagapabilin nga malig-on sama sa usa ka bato 

[patukoranan]; walay bisan unsa nga makapatay-og niini. (II Timoteo 2:19) 

 

Ang Pundasyon Napahimutang sa Duha ka Baruganan 

Apan ang malig-on nga patukoranan nga gibutang sa Dios nagatindog ug dili 

matarug, nga nagdala niining silyo ug nahasulat: ang Ginoo nakaila kanila nga 

mga iya, ug himoa nga ang tanan nga mga nagangalan sa iyang kaugalingon sa 

ngalan sa Ginoo magabiya sa tanang pagkadautan ug motindog pahilayo niini. 

(II Timoteo 2:19, the Amplified Bible) 
 

Ang duha ka mga baruganan diin ang pundasyon nagabarug mao ang: 

 

1. Tinubos nga mga tawo:                         Ang Ginoo nakaila kanila nga mga iya. 

2. Nagapuyo sa tinubos nga kinabuhi:      Himoa nga ang tanan nga mga nagangalan sa 

       iyang kaugalingon sa ngalan sa Ginoo magabiya  

       sa tanang pagkadautan, ug motindog pahilayo niini. 
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PIPILA LANG ANG MGA MAMOMOO: 
 

Kon adunay mga pipila ka mga mamomoo sa umahan, ang ani mahimong kabus. Ang anihon 

madunot sa wala pa kini maani. Si Jesus miingon: 

 

... Sa pagkatinuod ang anihon daghan, apan ang mamomoo diriyut da; busa 

pangamuyo kamo sa Ginoo sa anihon, aron magsugo siya ug mga mamomoo 

ngadto sa iyang anihon. (Lucas 10: 2) 

 

ANG MGA RESULTA 

 

Ang mga butang nga nagpugong sa pag-ani moresulta sa trahedya sa espirituhanon nga  

     kalibutan: 

 

Gihimong biniyaan ang kaumahan, ang yuta nagamasulob-on; tungod kay gi 

laglag ang binhi nga tinanom: ang bag-ong vino namala, nagakahubas ang lana. 

 

Kamo maulaw, Oh kamo mga mag-uuma; panagminatay, Oh kamong maggaga 

lam sa parras, tungod sa trigo ug tungod sa cebada; tungod kay ang ting-ani sa 

mga uma nawala. 

 

Ang parras nalaya, ug ang kahoy nga higuera nagakamatay; ang granada nga 

kahoy, ang palma nga kahoy usab, ug ang mansanas nga kahoy, bisan ang ta 

nang mga kahoy sa kaumahan nangalaya. (Joel 1: 10-12) 

 

Sa natural nga kalibutan, ang mga kabus nga ani moresulta sa kasubo... 

 

Ug gikuha ang kasadya, ug ang kalipay gikan sa mabungaon nga uma; ug sa 

kaparrasan walay pag-awit, ni may pagsinggit ... (Isaias 16:10) 

 

Sa espirituhanon nga kalibutan ang kabus nga ani moresulta usab sa pagkawala sa kalipay ug 

kasadya; 

 

Wala ba pagkuhaa ang kalan-on sa atubangan sa atong mga mata, oo, ang 

kalipay ug ang kasadya gikan sa balay sa atong Dios? (Joel 1:16) 

 

Kon kita naghunahuna nganong walay kalipay sa atong mga kinabuhi, kon kita nangutana 

nganong ang pag-awit ug ang madaugong singgit nahanaw gikan sa atong mga simbahan ... 

kini maoy resulta sa mga kabus nga espirituhanong pag-ani. 

 

UNSAY ATONG BUHATON? 

 

Kita nakaila na sa mga butang nga nagpugong sa espirituhanong pagpangani. Kita nakakap 

lag na sa mga rason alang sa kakulang sa espirituhanong kalipay ug kadaugan. 
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Unsa ang inyong mahimo aron sa pag-usab sa pabalik-balik nga mga kabus nga espirituha 

nong abot ug dad-on sa madagayaong pag-ani ang inyong mga kinabuhi? 

 

Sa diha nga ang natural nga ani kabus sa Israel, si Joel nagsulti sa katawhan sa Dios nga: 

 

Bumalik kamo kanako uban ang bug-os ninyong kasingkasing, ug uban ang 

pagpuasa, ug uban ang paghilak, ug uban ang pagbalata: 

 

Ug gision ninyo ang inyong kasingkasing, ug dili ang inyong mga saput, ug 

bumalik kamo kang Jehova nga inyong sa Dios: 

 

kay siya napuno sa grasya ug maloloy-on, mahinay sa kasuko, ug sa dakung 

mahigugmaong-kalolot... (Joel 2: 12-13) 

 

Kamo kinahanglan gayud mobalik sa Dios sa paghinulsol alang sa pagkadili-masinugtanon 

ngadto sa iyang Pulong ug sa kawalay pagtagad sa espirituhanon nga ting-ani. Kamo kina 

hanglan gayud nga mohangyo kaniya sa pagtangtang sa mga espirituhanon nga mga peste ug 

mga sakit nga nakapugong sa pagkamabungahon. Kamo kinahanglan gayud nga maghinulsol 

sa kaugalingong- paningkamot ug mohangyo kaniya sa pagdumala sa inyong paningkamot sa 

katumanan sa iyang katuyoan alang sa mga nasud sa kalibutan. Kamo kinahanglan gayud nga 

mobungkag sa wala pa matikad nga yuta ug motukod pag-usab sa patukoranan sa inyong kina 

buhi diha sa pagkamatarung. 

 

Si Joel nagtambag sa espirituhanong mga lider sa paghinulsol ug sa pagpuasa: 

 

Managbakus kamo sa inyong kaugalingon, ug panagbakho, kamong mga sacer 

dote; panagminatay, kamo nga mga ministro sa halaran...  

 

Managbalaan kamo ug usa ka pagpuasa, panagtawag kamo ug usa ka pagkati 

gom nga maligdong, tiguma ang mga anciano, ug ang tanang mga pumoluyo sa 

yuta ngadto sa balay ni Jehova nga inyong Dios, ug managtuaw kamo ngadto 

kang Jehova. (Joel 1: 13-14) 

 

Kon ikaw Kristohanon nga lider ug sa inyong simbahan wala magaani sa espirituhanon nga 

pag-ani sunda ang mosunod nga mga lakang: 

 

-Magpatawag ka ug panagtigom sa inyong mga anciano ug ang inyong mga  

  miyembro. 

-Moduol ang tanan sa atubangan sa Dios diha sa pagpuasa ug sa paghinulsol. 

-Mohangyo sa Dios nga hatagan kamo ug usa ka panan-awon sa madagayaong  

 espirituhanong pag-ani. 

-Maghiusa sa katuyoan sa pagtuman sa panan-awon. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

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

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Isulat ang T sa atubangan sa mga pamahayag nga mga TINUOD. Isulat ang F sa 

atubangan sa mga pamahayag nga mga SAYOP. 

 

a ._____ Deuteronomio 28 mao ang usa ka panig-ingnan sa "Kon / Apan" nga  

               baruganan sa mga saad sa Dios. 

 

b ._____ Si Satanas walay interis sa espirituhanon nga pagpangani. 

 

c ._____ Ang kaugalingong-paningkamot mao ang importante sa pagpangani sa espiri  

               tuhanong ani. 

 

d ._____ Kamo kinahanglan nga magbantay sa mga panghitabo sa dili pa kamo mag 

               pugas sa espirituwal. 

 

e ._____ Ang pagbuhat sa mga maayong buhat dili igo sa pagdala sa espirituhanong  

               ani. 

 

f ._____ Ang inyong problema dili gayud uban sa dili maayo nga mga panghitabo   

              apan uban sa espirituhanong mga gahum luyo niini nga  mga panghitabo. 

 

g ._____ Ang usa ka matarung nga buhat nga gihalad sa dili-balaan nga mga kamot  

               dili madawat. 

 

3. Unsa ang pipila ka mga dautang mga butang nga atong gipugas nga nagdala sa usa ka 

espirituhanon nga pag-ani sa kasal-anan: 

___________________________  ___________________________ 

___________________________  ___________________________ 

 

4. Unsa ang duha ka mga baruganan sa pundasyon nga gibase kang Jesus-Kristo? 

 

___________________________ nagapuyo  ___________________________ 

 

5. Hatagi ug usa ka reperensiya nga nagpakita sa mga resulta sa kabus nga espiritu 

hanong ani. 

 

_____________________________________________________________________ 
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6. Hatagi ug usa ka reperensya sa pagpakita kon unsa ang inyong mahimo aron balihon 

ang uso sa mga kabus nga espirituhanong pag-ani. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Ilista ang mga butang nga nakapapugong sa pag-ani nga gihisgotan niini nga kapitulo. 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

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

 
Tun-i ang mosunod nga mga pakisayran sa pag-ila sa ubang mga rason sa mga kabus nga 

espirituhanong ani: 

 

DAANG TUGON 

 

Levitico 19:19 

Deuteronomio 22: 9; 28 

Job 4: 8 

Salmo 105 

Proverbio 6: 12, 14, 19; 10: 5; 16:28; 20: 4; 22: 8; 24:30 

Ecclesiastes 11: 4 

Awit ni Solomon 2:15 

Isaias 16:10; 17: 10-11; 28: 24-28; 32: 9-20 

Jeremias 2; 5: 17-19; 8: 13-14; 12: 10-11 

Oseas 8: 7; 10: 12-13 

Joel l 

Amos 4,5 

Miqueas 6 

Haggeo l 

 

BAG-ONG TUGON 

 

Mateo 13: 1-23 

Marcos 4: 2-20 

Lucas 8: 4-15; 10: 2; 22:31 

II Mga Taga Corinto 9: 6 

Galacia 6: 7-8 

Santiago 5: 4 
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KAPITULO 6 

 

MGA PAMAAGI ALANG SA ESPIRITUHANONG PAG-ANI 

 
UNANG BAHIN 

 
MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Paggamit sa Biblikanhong mga pamaagi nga mohatag sa madagayaon nga 

espirituhanong pag-ani. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Sila nga nanagpugas ug mga luha magaani sa kalipay. 

 

Siya nga magalakaw ug magahilak, dinala ang bililhon nga binhi, walay duha 

duha mobalik pag-usab uban sa pagmaya, nga nagdala sa iyang mga binangan 

nga humay uban kaniya. (Salmo 126: 5-6) 

 

PASIUNA 

 

Ang miaging kapitulo nag-ila sa mga butang nga nakapapugong sa espirituhanong pagpa 

ngani. Kini ug ang sunod nga kapitulo nagadetalye sa mga pamaagi nga nagpasalig sa mada 

gayaon nga espirituhanong pag-ani. 

 

Ang mga pamaagi mga baruganan, mga paagi, ug mga plano sundon aron sa pagkab-ot sa usa 

ka tumong. Sila gipadayag diha sa Pulong sa Dios ingon nga natural nga mga baruganan nga 

kaparehas sa espirituhanon nga mga kamatuoran. 

 

MGA PAMAAGI SA PAG-ANI 

 

Kini mao ang mga pamaagi sa pag-ani: 

 

MATAG TANOM SARANG MAKAHIMO SA PAGPADAGHAN: 

 

Sa natural nga kalibutan sa dihang gibuhat sa Dios ang yuta iyang gihimo sa matag tanom 

nga makahimo sa pagpadaghan sa iyang kaugalingon: 

 

Ug miingon ang Dios: Magpaturok ang yuta ug balili, talamnon nga magahatag 

ug binhi, ug ang mga bunga sa kahoy nga nagahatag ug bunga sa iyang matang, 

KANSANG BINHI ANAA SA IYANG KAUGALINGON, sa ibabaw sa kalibu 

tan; ug nahimo kini. (Genesis 1:11) 
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Sama sa matag tanom sa natural nga kalibutan nga sarang makahimo sa pagpadaghan, ang ma 

tag magtotoo adunay abilidad sa pagpadaghan sa espirituwal. Diha sa sulod NINYO nagapu 

yo ang potensyal sa pagpadaghan sa espiritual. Ang dakong kahibalo sa espirituhanong mga 

butang wala kinahanglana aron mahimong kabahin sa liyok sa espirituhanong ting-ani. Si Je 

sus nagsulti sa usa ka sambingay nga naghulagway niini nga kamatuoran: 

 

Ug siya miingon, maingon man niini ang Gingharian sa Dios, sama sa usa ka 

tawo nga nagasabwag ug binhi sa yuta. 

 

... Ug ang binhi moturok ug motubo sa paagi nga dili siya mahibalo. 

 

Apan sa diha nga mahinog na ang bunga, gilayon galabon niya, tungod kay ang 

ting-ani nahiabut na. (Marcos 4: 26, 27, 29) 

 

Dili na kinahanglan nga makasabut sa teyolohiya luyo sa pagtubo ug paglambo sa binhi sa 

Pulong sa Dios diha sa kasingkasing sa tawo. Dili gikinahanglan nga kamo adunay pagsabot 

sa lawom nga teyolohiya sa mga kamatuoran. 

 

Ang gikinahanglan mao nga kamo mahimong sumasalmot sa liyok sa espirituhanong pag-ani. 

 

ANG PAGPUGAS GIKINAHANGLAN ARON MAKAANI: 

 

Sa natural nga kalibutan, kamo kinahanglan gayud nga magpugas sa binhi aron makaani sa 

usa ka tanom. Sa espirituhanon nga kalibutan kamo kinahanglan usab nga magpugas aron 

makaani. Ang Dios naghatag sa espirituhanong mga kapanguhaan alang sa pagpugas: 

 

Ug ang Dios, nga naghatag sa binhi sa mga magpupugas ug tinapay alang sa 

pagkaon magahatag ug magapadaghan sa inyong mga kapanguhaan alang sa 

pagpugas... (II Corinto 9:10, Ang Amplified Bible) 
 

Ang Dios nagpadaghan sa inyong espirituhanong mga talento ug mga abilidad aron kamo 

mahimong modaghan. 

 

Ang Dios ang nagpadaghan sa inyong pinansyal nga mga kapanguhaan aron kamo mamuhu 

nan diha sa iyang buluhaton. Siya wala nagpadaghan sa inyong panalapi alang kaninyo sa 

pagtapok sa dagkong mga kabtangan. Ang katuyoan mao nga kamo usab makapamuhunan sa 

mga panalangin diha sa iyang gingharian. 

 

KAMO DILI MAKAANI SA SAMANG PANAHON SA INYONG PAGPUGAS: 

 

Sa sinugdan ang Dios nagbarug ug prinsipyo sa kapanahunan sa natural nga kalibutan: 

 

Samtang ania pa ang yuta ang pagpugas ug ang pag-ani ... dili mohunong. 

(Genesis 8:22) 

 

Ang pagpugas gikinahanglan aron adunay maani. Apan ang ani dili moabut sa samang pana 

hon sa pagpugas. Ang uban nga nakadawat sa panan-awon sa espirituhanong pag-ani nanga 

luya tungod kay sila wala makasabut niini nga prinsipyo. 
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Adunay panahon sa pagpugas, apan unya kamo kinahanglan nga maghulat alang sa binhi sa 

Pulong nga moturok sa mga kasingkasing sa mga lalaki ug sa mga babaye. Adunay panahon 

sa mapailubong pag-ugmad. Kamo dili makaani sa samang panahon sa inyong magpugas. 

 

Ang Salmo l naghisgot niini nga proseso sa kinabuhi sa mga magtotoo: 

 

Ug siya mahisama sa kahoy nga natanum sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga 

nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon ... (Salmo 1: 3) 

 

Kon adunay mga mabungahong panahon sa kinabuhi nagpasabot kini nga adunay mga pana 

hon usab nga dili mabungahon. Kini mao ang mga panahon sa pagpangandam sa yuta, sa pag 

papugas, ug sa pagpa-ugmad. Apan kining mga panahon sa "Pagkadili-mabungahon" gikina 

hanglan aron moabot ang ting-ani. 

 

Kini nakapahimo nga ang prinsipyo sa sukod sa panahon importante nga yawe sa pag-ani. 

Kamo kinahanglan gayud nga maghulat nga mapailubon sa panahon sa pagtubo ug paglam 

bo. Apan kinahanglan nga kamo usab makaila kon kanus-a ang ting-ani ug mobuhat gilayon 

sa dili pa magakalaglag ang mga tanom: 

 

Apan sa nahinog na ang mga bunga, gilayon galabon niya, tungod kay ang ting-

ani nahiabut na. (Marcos 4:29) 
 

Sa pagtingub, adunay... 

 

Panahon sa pagtanum, ug panahon sa pag-ibut niadtong natanum. 

(Ecclesiastes 3: 2) 

 

KAMO MOANI KON UNSA ANG INYONG GIPUGAS: 

 

Ang binhi modaghan sumala sa iyang kaugalingon nga matang sa natural nga kalibutan. Kon 

kamo magtanom ug mansanas nga mga binhi kamo moani sa mansanas. Ingon usab katinuod 

sa espirituhanong kalibutan: 

 

Dili kamo magpalimbong; Ang Dios dili arang matiawan: kay bisan unsa ang 

igapugas sa tawo, mao usab kana ang iyang pagaanihon. (Galacia 6: 7) 

 

Ang pagpugas sa unod nagdala sa usa ka madunoton nga pag-ani samtang ang pagkamata 

rung nagresulta sa maayong ani. 

 

KAMO KINAHANGLAN MAGPUGAS SA WALAY PAGTAGAD SA MGA 

PANGHITABO: 

 

Sila nga nagatagad sa mga panghitabo dili gayud mahimong kabahin sa panan-awon sa ting-

ani. Ang ilang mga panghitabo mobuntog kanila ingon sa usa ka mag-uuma nga nagbaliwala 

sa iyang uma tungod sa bugnaw, hangin, ug mga panganod: 

 

Siya nga nagapaniid sa hangin dili makapugas; ug kadtong nagatimaan sa mga 

panganod dili makaani. (Ecclesiastes 11: 4) 
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Usa ka importante nga pamaagi sa espirituhanong pag-ani mao ang pagpugas sa walay 

pagtagad sa mga kahimtang sa kinabuhi: 

 

Malipayon ug bulahan kamo nga nagasabwag sa inyong binhi sa ibabaw sa 

tanan nga mga tubig sa diha nga ang mga suba maga-awas diha sa iyang mga 

tampi; kay ang binhi maunlod  sa lapok ug sa diha nga ang mga tubig mohubas 

kini moturok; kamo makakaplag niini tapus ang daghang mga adlaw sa 

madagayaong pag-ani ... (Isaias 32:20, Ang Amplified Bible) 

 

Kamo kinahanglan gayud nga managpugas sa daplin sa tanan nga mga tubig nga nagpasabot 

nga diha sa tanang mga kahimtang sa kinabuhi. Bisan pa sa mga suba sa lisud nga mga kahim 

tang mosalanap ang mga tinipigan sa inyong kinabuhi, kamo kinahanglan gayud nga magpa 

dayon sa pagpugas. Ang Dios nagsaad sa madagayaong pag-ani. 

 

KAMO MOANI SUMALA SA GIDAGHANON SA INYONG GIPUGAS: 

 

Hinumdumi kini: Siya nga nagapugas sa kanihit ug kontragusto magaani usab 

sa kanihit ug sa kasubo, ug siya nga nagapugas sa madagayaon ug nga ang pana 

langin moabut sa usa ka tawo, magaani usab nga madagayaon ug uban sa mga 

panalangin. (II Corinto 9: 6, Ang Amplified Bible) 

 

Kini nga prinsipyo magamit sa tanan nga dapit sa inyong espirituhanon nga kinabuhi. Kon 

kamo mohatag nga kontragusto sa inyong panahon, mga talento, ug mga panalapi sa buluha 

ton sa Dios, nan, ang inyong pag-ani mahimong diutay. Kon kamo magpugas nga madagaya 

on, kamo magaani sa madagayaon gayud. Adunay lain-laing mga ang-ang sa pagkamabunga 

hon sa espirituhanong pag-ani nga gihulagway sa Juan   15. Kamo mahimong modala sa: 

 

-Bunga:    Juan 15: 2 

-Daghan nga mga bunga:  Juan 15: 2 

-Mas labing daghan nga mga bunga: Juan 15: 4 

-Mapadayonon nga Bunga:  Juan 15:16 

 

Ang tinguha sa Dios mao nga kamo magapamunga ug mas labing daghan nga bunga, ug nga 

kini mapadayonon. 

 

Si Pedro miila sa pipila ka mga hiyas nga inyong maipalambo sa inyong kinabuhi aron mag 

mabungahon: 

 

Ug tungod niining maong hinungdan, idugang ninyo ang bug-os nga kakugi, ang 

inyong pagtoo sangkapa sa hingpit nga batasan; ug ang hingpit nga batasan sang 

kapa sa kahibalo; 

 

Ug ang kahibalo sangkapa sa pagpugong sa kaugalingon; ug ang pagpugong sa 

kaugalingon sangkapa sa pagpailub; ug ang pailub, sangkapa sa pagkadiosnon; 

 

Ug ang pagkadiosnon sangkapa sa puangod nga minaggsoon; ug ang puangod 

nga minagsoon sangkapa sa paghigugma. 
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Kay kon kining mga butanga anaa kaninyo ug magadagaya, dili sila maghimo 

kaninyo nga tapulan ni walay bunga mahatungod sa hingpit nga pag-ila sa atong 

Ginoong Jesu-Kristo. (II Pedro 1: 5-8) 
 

Si Pedro nagpasidaan nga kon kini nga mga hiyas wala maugmad kamo kulang sa espiritu 

hanong panan-awon: 

 

Kay siya nga nakulangan niining mga butanga, buta ug halap, igo lamang maka 

kita sa haduol, ug ginakalimutan niya ang paghinlo sa iyang mga daang mga 

sala. (II Pedro 1: 9) 

 

KAMO MANAGPUGAS DIIN DILI KAMO MAGAANI ug 

NAGAANI DIIN KAMO DILI NANAGPUGAS: 

 

Sa dihang ang Israel misulod sa gisaad nga yuta ang Dios miingon nga sila magakaon sa ka 

parrasan nga wala sila nagatanom. Sila magaani sa usa ka pag-ani nga wala sila magapugas. 

 

Kini usab tinuod sa espirituhanong kalibutan.  Sila moani sa ting-ani diin dili sila ang nag 

pugas: 

 

Kay niini matuod ang giingon: Usa ang magapugas ug lain ang magaani. 

 

Ako nagasugo kaninyo sa pag-ani niadtong wala ninyo pag-umaha: lain ang mga 

nanag-uma, ug kamo nanagsulod sa ilang mga inumahan. (Juan 4: 37-38) 

 

Sulod sa daghang mga siglo ang mga magtotoo nagpugas sa ilang mga kinabuhi diha sa mga 

kaumahan sa mga nasud sa kalibutan. Samtang kita duol na sa pagbalik sa Ginoo ang ilang 

pagpugas nagdala sa usa ka dakung pag-ani sa mga nasud sa kalibutan. Kamo misulod ngadto 

sa ilang mga paghago sa diha nga maga ani kamo sa dapit nga wala kamo magpugas. 

 

Apan kamo usab mahimong kabahin sa proseso sa pagpugas ug dili makaani sa ting-ani. 

 

Si Pablo naghisgot niini: 

 

Ako ang nagtanum, si Apolos ang nagbubo; apan ang Dios mao ang nagpatubo. 

Ingon niana, dili ang magtatanum, bisan ang magbububo ang may bili; apan ang 

Dios  nga nagapatubo. 
 

Karon ang nagatanom ug ang nagabububo usa lamang, apan ang tagsatagsa 

magadawat sa iyang kaugalingong balus, sumala sa kaugalingon niya nga 

kabudlay. 

 

Kay kami mga masigkamagbubuhat uban sa Dios ... (I Corinto 3: 6-9) 

 

KAMO MAGAANI KON KAMO MATINUD-ANON: 

 

Kinahanglan dili kita managkataka sa pagbuhat ug maayo, kay sa 

nahaigo nga panahon kita magaani, kon kita dili magakaluya.  

(Galacia 6: 9) 
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Busa mga igsoon, ngadto sa pag-anhi sa Ginoo. Ania karon, ang mga mag-uuma 

nagahulat sa bililhong bunga sa yuta, ug may taas nga pailub alang niini, hang 

tud nga siya makadawat sa sayo ug sa ulahing ulan. (Santiago 5: 7) 
 

Kon kamo matinud-anon ang Dios nagsaad nga kamo mangani sa ting-ani. Ayaw kaluya sa 

buluhaton nga iyang gihatag kaninyo nga pagabuhaton. 

 

ARON MAKAPAGPADAGHAN, ANG BINHI KINAHANGLAN MAMATAY: 

 

Ang binhi mora ug usa ka patay. Kini walay lunhaw nga mga dahon, walay malumo nga mga 

saha o mga sanga. Aron makatubo kini kinahanglan nga ilubong. 

 

Kini mao ang usa ka natural nga susama sa usa ka dakung espirituhanong kamatuoran. Ang 

espirituhanong kinabuhi nag-agad sa sakripisyo nga kamatayon: 

 

Sa matag higayon nga kamo magpugas ug binhi, magpugas kamo sa usa ka 

butang nga dili makadangat sa kinabuhi (nagaturok, nagagitib ug nagatubo) 

gawas kon kini mamatay una. (I Mga Taga Corinto 15:36, Ang Amplified Bible). 

 

Aron sa pagdala sa kinabuhi gikinahanglan ni Jesus nga mamatay sa krus. Sa iyang pagpanga 

lagad daw sa walay kapuslanan tungod kay kini natapos sa kamatayon. 

 

Apan kini mao ang iyang panahon sa pagpugas. Unsa ka daghang ani ang miresulta gikan sa 

iyang kamatayon gikan sa usa ka unud sa trigo nga nahulog ngadto sa yuta. Pinaagi sa iyang 

kamatayon minilyon ang nakakaplag sa kinabuhi.Ang espirituhanong kinabuhi nagkinahang 

lan sa halad nga kamatayon. Kini nagkinahanglan sa kamatayon ngadto sa sala. Kini nagkina 

hanglan sa kamatayon ngadto sa kalibutanon nga mga tinguha ug sa mga kalipayan. 

 

Si Jim Elliott, gipatay alang sa kawsa ni Kristo sa pagsulay sa pagkab-ot sa Auca Indian sa 

Ecuador uban sa Ebanghelyo, misulat sa iyang talaadlawan: "Siya dili buang nga naghatag sa 

dili niya mabantayan ug sa pag-angkon sa dili niya mawala." 

 

 

Sa natural nga kinabuhi, ang katapusan nga panagsumpaki mao ang kamatayon tungod kay 

ang kamatayon nagdala sa kinabuhi nga walay katapusan ngadto sa magtotoo.Ang bugtong 

tinuod nga kamatayon mao nga sa dihang kamo wala bisan unsa nga takus pakamatyan.  Sigu 

radoha nga sa butang nga inyong ginakinabuhi takus pakamatyan. 

 

Sa mga panahon nga walay makita nga ebidensya sa pag-ani. Parang kamo nawad-an na sa 

inyong kinabuhi alang sa usa ka panan-awon nga himalatyon. 

 

Apan kamo kinahanglan gayud nga mahinumdom: 

 

Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang usa ka lugas 

sa trigo mahulog sa yuta, ug mamatay, magausara lamang; apan kong mamatay 

kini, magabunga ug daghan.(Juan 12:24) 
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Si Jesus wala mamatay sa walay kapuslanan. Pinaagi sa iyang kamatayon miabot ang kinabu 

hi. Pinaagi sa iyang kamatayon, ang kaluwasan midangat ngadto sa Auca Indians samtang 

ang uban milakang ngadto sa iyang nahimutangan, aron sa pag-abot kanila uban sa Ebang 

helyo. 

 

Ang binhi dili patay. Sa sulod niini mao ang pwersa sa kinabuhi sa Dios. Apan aron sa pag 

dala sa kinabuhi kinahanglan nga kini mamatay. 

 

Si Oseas naghisgot sa mga resulta sa pagpamuhunan sa inyong kinabuhi niini nga paagi: 

 

Ug siya pugsan ko alang kanako dinha sa yuta; ug ako malooy kaniya nga wala 

makabaton ug kalooy; ug ako moingon kanila nga dili akong katawhan, ikaw 

mao ang akong katawhan; ug sila moingon: ikaw mao ang akong Dios. 

(Oseas 2:23) 
 

Kini nga bersikulo nagtingub sa katuyoan sa paggamit sa mga pamaagi sa espirituhanong 

pag-ani. Kamo maghago aron ang Dios makahimo sa pag-ingon sa mga tawo nga dili iyang 

mga katawhan "Ikaw akong katawhan: ug sila moingon, Ikaw ang akong Dios.” 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

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

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Ipaila ang"mga pamaagi." 

 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Ilista ang siyam ka mga pamaagi alang sa espirituhanong pag-ani nga gihisgotan niini 

nga kapitulo. 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ANG SAMBINGAY SA PARRASAN 

 

Adunay pipila ka mga sambingay sa Biblia mahitungod sa parrasan ug nagpadayag sa dugang 

nga impormasyon bahin sa espirituhanong pagpangani. Ang sambingay sa magpupugas 

(Mateo 13, Marcos 4, Lucas 8) gihisgutan bisan asa niini nga kurso. Ang ubang mga sambi 

ngay sa ubasan gilista sa ubos alang sa dugang pagtuon. 

 

BUKAG SA TING-INIT NGA BUNGA: Amos 8: 1-2 

 

Unsa ang natural nga panig-ingnan sa Dios nga gipakita kang Amos? ___________________ 

 

Unsa ang kahulogan sa panig-ingnan? ____________________________________________ 

 

Unsa ang dakung gutom nga gipadala sa Dios ingon nga paghukom sa Israel tungod kay sila 

dili buot mosunod sa iyang Pulong? (Mga bersikulo 11-12) ___________________________ 

 

 

KAPARRASAN SA DIOS: Isaias 5: 1-7 

 

Kini nga sambingay nagpasabut sa nasud sa Israel. Ang Dios ang nagtanom sa Israel sa 

espirituhanong kalibutan aron makahimo sa pagsanay ug pagpanalangin sa mga nasud sa 

kalibutan. Apan ang Israel wala nagmabungahon. Unsa ang resulta sa espirituhanong pag-ani 

sa Israel? (Bersikulo 4) ________________________________________________________ 

 

Unsa ang hukom sa parrasan? (Mga bersikulo 5-6) 

___________________________________________________________________________ 

 

Unsa ang mga kalainan diha sa bersikulo 7? Ang Dios nangita sa_______________________ 

 

apan nakakaplag  ug _________________________________________________________. 

 

Siya mitan-aw sa _____________ apan nakita nga _____________ (sa pagkadili matarung). 

 

Unsay mga rason nga ang Israel ania niining espirituhanong kahimtang? 

 (Mga bersikulo 13, 20) 

 

__________________________________________________________________________ 
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KAPARRASAN SA DIOS: Mateo 21: 28-41; Marcos 12: 1-9; Lucas 20: 9-16 

 

Kini nga Bag-ong Tugon nga sambingay nagtagad usab mahitungod kaparrasan sa Dios. Kini 

mao ang rekord kon sa unsang paagi ang Dios nagpadala sa iyang mga propeta sa Israel ug 

sila nagsalikway kanila. Sa katapusan siya mipadala sa iyang kaugalingong anak, si Jesu-

Kristo, ug siya usab gisalikway. 

 

Unsa ang tubag sa mga mag-uuma (Israel) ngadto sa mga alagad sa Dios nga gipadala?  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Unsa ang ilang tubag ngadto sa anak_____________________________________________ 

 

Unsa ang hukom nga gipadala sa Dios? __________________________________________ 

 

(Ang uban nga iyang pagahatagan niini mao ang mga Gentil). 

 

ANG KAHOYNG HIGUERA: Lucas 13: 6-9 

 

Sa diha nga ang tag-iya sa kaparrasan miabut sa pagtigum sa mga bunga gikan sa kahoy nga 

higuera, unsay iyang nakita? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Unsay gusto niya nga pagabuhaton? _____________________________________________ 

 

Unsa ang tubag sa magbalantay sa parrasan? _______________________________________ 

 

Ang kahoy nga higuera nagrepresentar sa Israel. Unsa sa inyong hunahuna kini nga sambi 

ngay nagpasabot? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

MAMOMOO SA KAPARRASAN: Mateo 20: 1-16 

 

Unsa ang bayad sa mga mamomoo nga gisuholan sa sayong bahin sa adlaw? _____________ 

 

Unsa ang bayad sa mga mamomoo nga gisuholan sa ulahing bahin sa adlaw? _____________ 

 

Unsa ang problema nga mitungha sa taliwala sa mga mamomoo? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Unsa ang baruganan nga gihulagway ni Jesus niini nga sambingay? (Bersikulo 16) 

 

___________________________________________________________________________ 
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ANG DUHA KA MGA ANAK: Mateo 21: 28-31 

 

Sa dihang gihangyo sa amahan ang iyang mga anak nga lalaki sa pagtrabaho diha sa 

kaparrasan: 

 

Unsay gitubag sa unang anak nga lalaki kaniya? ____________________________________ 

 

Unsa ang tinuod nga gibuhat sa unang anak nga lalaki? ______________________________ 

 

Unsay gitubag sa ikaduhang anak nga lalaki kaniya? ________________________________ 

 

Unsa ang tinuod nga gibuhat sa ikaduhang anak nga lalaki? ___________________________ 

 

Unsa ang prinsipyo nga gitudlo ni Jesus pinaagi niini nga sambingay? __________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ANG PAG-ANI: Mateo 9: 37-38; Lucas 10: 2; Juan 4: 34-38, 12:24 

 

Sa pipila ka mga higayon gigamit ni Jesus ang natural nga panig-ingnan sa pag-ani aron sa 

paghulagway sa espirituhanong mga kamatuoran.Unsa ang labing dakung panginahanglan sa 

kaumahan? 

___________________________________________________________________________ 

 

Unsa ang usa ka butang nga atong mahimo mahitungod niini nga panginahanglan  

(Mateo 9:38)? 

___________________________________________________________________________ 

 

Unsa ang prinsipyo sa pag-ani sa gitudlo ni Jesus sa Juan 12:24? 

___________________________________________________________________________ 

 

Unsa ang kamatuoran nga inyong makat-onan bahin sa mga magpupugas ug mga mag-aani sa 

Juan 4: 36-38? 

___________________________________________________________________________ 

 

ANG MGA BUNGLAYON: Mateo 13: 24-30 

 

Unsa ang matang sa mga binhi nga gipugas sa uma? _________________________________ 

 

Unsay nahitabo samtang ang mga mamomoo natulog? _______________________________ 

 

Unsa ang solusyon sa problema sa mga sagbut nga gipugas? (Bersikulo 30) 

 

___________________________________________________________________________ 
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Ngano nga ang tag-iya nagdesisyon sa maong solusyon? (Bersikulo 29) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Ato bang responsibilidad ang paglain sa mga sagbut gikan sa trigo? ____________________ 

 

ANG LISO SA MUSTASA: Mateo 13: 31-32; Marcos 4: 31-32; Lucas 13: 18-19 

 

Ang liso sa mustasa mao ang __________________________________sa tanang mga binhi. 

 

Unsa nga matang sa tanom sa diha nga kini motubo? ________________________________ 

 

Unsa ang espirituhanong kamatuoran nga gihulagway ni Jesus sa istorya sa liso sa mustasa? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Sa Mateo 17:20 si Jesus migamit sa liso sa mustasa ingon panig-ingnan sa pagtoo. Unsa ang 

mga epekto sa usa ka gamay nga pagtoo? 

 

___________________________________________________________________________ 
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KAPITULO 7 
 

MGA PAMAAGI ALANG SA ESPIRITUHANONG PAG-ANI 

 

IKADUHANG BAHIN 

 

 
MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagpasabut sa espirituhanong mga susama sa natural nga mga baruganan sa 

paglambo sa tanom. 

 Pag-aplikar niini nga mga susama ingon nga mga pamaagi alang sa espiritu 

hanong pag-ani. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Kay ingon nga ang yuta nagahatag sa iyang putot, ug ingon nga ang tanaman 

nagapaturok sa mga butang nga ginatanum niini; ingon man ang Ginoong Jeho 

va sa pag kamatarung ug pagdayeg sa atubangan sa tanan nga mga nasud. 

(Isaias 61:11) 

 

PASIUNA 

 

Kini nga kapitulo nagpadayon sa pagtuon sa mga pamaagi alang sa espirituhanong pag-ani. 

Kini magtagad mahitungod sa katapusang prinsipyo sa ting-ani: Ang binhi mipalambo ingon 

nga tubag  sa pipila ka gawasnon nga mga kahimtang. 

 

Sa natural nga kalibutan adunay pipila ka mga kahimtang nga gikinahanglan alang sa pagtubo 

ug paglambo sa mga binhi. Kining natural nga mga kahimtang adunay pagkasusama sa espiri 

tuhanon nga mga butang nga gikinahanglan alang sa kalamboan sa binhi sa Pulong sa Dios 

aron nga kini modala sa usa ka espirituhanong pag-ani. 

 

MGA KAHIMTANG ALANG SA PAG-TUBO 

 

KINABUHI: 

 

Ang pagtubo imposible sa walay kinabuhi. Kinahanglan adunay kinabuhi sa binhi, o dili kini 

motubo. Si Jesus mao ang makita nga pagpadayag sa Pulong sa Dios, ang Binhi, ug diha 

kaniya ang kinabuhi: 

 

Diha kaniya ang kinabuhi, ug ang kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo.  

(Juan 1: 4) 
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Kay ingon nga ang Amahan may kinabuhi diha sa iyang kaugalingon; sa maong 

pagkaagi nagahatag usab siya sa Anak aron kini makabaton sa kinabuhi diha sa 

iyang kaugalingon.  (Juan 5:26) 

 

Si Jesus mianhi sa pagtanom niini nga liso sa kinabuhi diha kaninyo aron sa paghimo kaninyo 

nga mabungahon: 

 

Ako mianhi aron sila may kinabuhi ug makabaton niana sa labing madagayaon. 

 (Juan 10:10) 

 

Ang iyang kinabuhi anaa sa sulod ninyo. Sa diha nga kamo motanom sa binhi sa iyang Pu 

long, kamo nasayud nga... 

 

Kay maingon nga ang ulan ug ang nieve managpanulo gikan sa langit, ug dili na 

mobalik didto, apan nagabubo sa yuta, ug magahimo niini nga manalingsing, ug 

mamutot, ug magahatag sa binhi sa mga magpupugas ug tinapay sa kumakaon; 

 

Sa ingon niini mao man ang akong Pulong nga magagula gikan sa akong baba;  

kini dili mo balik kanako nga walay kapuslanan, kondili nga kini magatuman sa 

akong gikahimut-an, ug kini magapauswag sa butang nga tungod niana kini 

akong gipadala. (Isaias 55: 10-11) 

 

HUSTONG YUTA: 

 

Kamo nakakat-on niini nga kurso, nga ang wala matikad nga yuta nagpugong sa madagaya 

ong ani. Ang hustong yuta gikinahanglan alang sa usa ka maayong ani: 

 

Ug kadto mao ang mga gipugas sa maayong yuta;ang mga nagapatalinghug sa 

Pulong, ug nagadawat niini, nagapamunga, ang usa tinagkatloan, ang usa tinag 

kan-uman, ug ang usa tinaggatus. (Marcos 4:20) 

 

Sa diha nga kamo magpugas sa espirituhanong kalibutan kamo kinahanglan gayud nga mopa 

tumbok sa inyong mga paningkamot sa maayo nga yuta. Kamo kinahanglan gayud nga mag-

andam sa yuta ug magpugas sa binhi sa Pulong sa hustong paagi. Ang duha mao ang gikina 

hanglan aron ang pag-ani moabut (Oseas 10:12; Jeremias 4: 3). 

 

Sumala sa sambingay sa magpupugas (Marcos 4: 3-20), kon walay pag-ani ang mabalhinbal 

hinon mao ang yuta. Kini usa ka importante nga baruganan sa pag-ani. Ang wala matikad nga 

yuta ayaw pasagdi.Adunay usa ka tawo nga kinahanglan magpugas, mag-ugmad, ug mag-ila 

kon kunus-a taw gon ang mga mangangani (Lucas 13: 6-9).Apan kini dili mao ang dapit aron 

itunong ang espi rituhanong mga pwersa. Si Jesus wala gayud miingon nga adunay kakulang 

sa mga maggpu pugas apan kakulang sa mga mangangani. Ang espirituhanon nga pwersa sa 

trabaho kina hanglan nga itingub diin ang mga yuta nagatubag ug nagahatag sa usa ka pag-

ani. 

 

Ang panimpo mao ang dakung hinungdan sa pag-ani. Ang mga mag-aani wala kinahanglana 

sa diha nga ang binhi gipugas pa lamang o sa diha nga ang tanom lunhaw pa. Apan adunay 

mubo, mataktikanhong higayon diin ang ting-ani sa maayong yuta hinog na.  
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Kini mao ang higayon nga gikinahanglan ang dag hang mga mag-aani. Kon ang tanang mga 

mamomoo nagkapuliki sa dili masanongon nga espirituhanong kaumahan ug walay mga ma 

ngangani nga andam, nan ang oportunidad mawala sa walay katapusan. 

 

TUBIG: 

 

Ang tubig gikinahanglan kon ang usa ka binhi moturok ug mamunga sa natural nga kalibu 

tan. Ang Dios nagsaad: 

 

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

mamala nga yuta. (Isaias 44: 3) 

 

Kining pagbubo mao ang usa ka dihog sa Balaang Espiritu diin ang tubig mao ang usa ka 

simbolo: 

 

Ako magabubo sa akong Espiritu sa ibabaw sa imong binhi. 

(Isaias 44:3b, Ang Amplified Bible) 

 

Siya nga motoo kanako, sumala sa giingon sa Kasulatan, gikan sa sulod niya 

moagay ang mga sapa sa tubig nga buhi. (Juan 7:38) 

 

Ang tubig sa Balaang Espiritu maoy nagpatubo sa binhi sa Pulong sa Dios aron makagamut 

diha sa mga kasingkasing sa mga lalaki ug mga babaye nga mga patay diha sa sala: 

 

Kay adunay kalauman sa usa ka kahoy, Kong kana pagaputlon aron nga 

manalingsing pag-usab, ug nga ang diyutayng sanga niana dili mohunong. 

 

Bisan pa magakagulang ang gamot niana diha sa yuta, Ug ang tuud niana 

mamatay sa yuta; 

 

Apan tungod sa baho sa tubig kana mangudlot, Ug mananga ingon sa usa ka sa 

tanom.(Job 14: 7-9) 

 

KAHAYAG: 

 

Kining pagtubag sa kahayag ang nagpalagsik sa pagtubo sa tanom diha sa natural nga kalibu 

tan.  Kining kahayag sa Dios ang nagresulta sa kalamboan sa espirituhanong pag-ani: 

 

Diha kaniya ang kinabuhi, ug ang kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo.  

(Juan 1: 4) 

 

Ako mao ang kahayag sa kalibutan: siya nga magasunod kanako dili magalakaw 

sa kangitngit, kondili may kahayag sa kinabuhi. (Juan 8:12) 

 

Ang kahayag sa Dios nagdala ug espirituhanon nga kinabuhi. 
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HANGIN: 
 

Ang usa ka importante nga sustansya nga gitawag carbon dioxide nga natipon pinaagi sa  

natural nga mga tanom nga gikan sa hangin nga naglibot niini. Ang hangin gikinahanglan 

alang sa mga tanom aron motubo. Sa Biblia ang Balaang Espiritu gitandi sa hangin: 

 

Ang hangin nagahuros ngadto sa buot niyang padulngan ug ikaw nakabati sa 

iyang kinana as: Apan dili mo mahibaloan kong diin kini gikan ug asa siya 

padulong. Ingon niana ang tawo nga gipanganak sa gininhawa sa espiritu. 

(Juan 3: 8, Knox Translation) 
 

Ang Balaan nga Espiritu nagaginhawa ug kinabuhi ngadto sa binhi sa Pulong nga moresulta 

sa espirituhanong pagtubo. 

 

LUNA: 
 

Diha sa sambingay sa magpupugas, ang kompetisyon alang sa luna maoy hinungdan sa pipila 

ka mga tanom nga mamatay: 

 

Ug ang nahapugas sa kasampinitan, kini mao kadtong nagapatalinghug sa 

Pulong; apan ang pag-atiman niini nga kalibutan, ug ang limbong sa mga bahan 

di magalumos sa pulong, ug nahimo siyang dili makapamunga. (Mateo 13:22) 

 

Ang kompetisyon sa mga butang sa kalibutan makatuok sa binhi sa Pulong sa Dios ug 

makapugong sa espirituhanon nga pagkamabungahon. 

 

SISTEMA SA GAMUT: 

 

Ang mga gamut gikinahanglan aron moangkla ug mohatag sa mga sustansiya sa tanom. Ang 

Salmo l nagsulti sa unsa nga paagi ipalambo ang sistema sa gamut sa inyong espirituhanong 

kinabuhi: 

  

Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatin 

dog sa dalan sa mga makasasala, Ni magalingkod sa mga lingkoranan sa mga 

mayubiton. 
 

Apan ang iyang kalipay anaa sa kasugoan ni Jehova; ug sa iyang kasugoan 

nagapalandong siya sa adlaw ug gabii. 

 

Ug siya mahimong sama sa usa ka kahoy nga natanum sa daplin sa kasapaan sa 

tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon; kansang dahon usab dili 

malaya, ug bisan unsa nga iyang pagabuhaton magmauswagon. (Salmo 1: 1-3) 

 

PAHULAY: 

 

Ang tanom nagpahulay atol sa usa ka yugto nga gitawag ug "pagkawalay-lihok o 

(dormancy)". 
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Ang pagkawalay-lihok (dormancy) mao ang usa ka panahon sa pagpahulay alang sa mga ta 

nom.Ang pagkawalay-lihok (dormancy) kasagaran mahitabo sa dili pa ang panahon sa pas 

pas kaayo nga pagtubo. Ang tanom mora ug usa ka patay. Apan kini dili patay. Ang binhi sa 

kinabuhi buhi pa gihapon sa sulod. 

 

Sa diha nga kamo nagtanom sa binhi sa Pulong sa Dios diha sa kinabuhi sa mga lalaki ug 

mga babaye adunay kasagaran usa ka panahon sa pagkawalay lihok  (dormancy ) diin kamo 

makakita nga walay pagtubo. Kamo mahimo nga maghunahuna nga napakyas sa inyong mis 

yon. Apan ang binhi wala mamatay. 

 

Sama sa natural nga kalibutan, ang espirituhanon nga pagkawalay-lihok (dormancy) nag-una 

sa panahon sa paspas nga pagtubo ug sa pagpalambo sa espirituhanong pag-ani. Maghulat 

nga mapailubon alang sa ting-ani: 

 

Ania karon, ang mag-uuma nagahulat nga may pagpailub alang sa mga mating 

gas nga abut sa yuta hangtud kini makadawat sa sayo ug sa ulahing ulan. 

(Santiago 5: 7) 

 

NAKALAKIP SA PUNUAN SA PARRAS: 

 

Aron makadala sa bunga sa natural nga kalibutan ang usa ka sanga kinahanglan nakataput sa 

punuan. Kon ang sanga gipamutol gikan sa pinaka-naghatag sa kinabuhi sa parras o punoan 

kini dili mamunga. 

 

Si Jesus mao ang punoan sa parras, ug kita ang mga sanga. Aron mamunga sa espirituhanong 

bunga, kita kinahanglan gayud nga magpadayon sa atong relasyon ngadto Kaniya: 

 

Ako mao ang matuod nga punoan sa parras, ug ang akong Amahan mao ang 

mag-uuma. 

 

Ang tanan nga sanga kanako nga dili mamunga iyang kuhaon, ug ang tanang 

sanga nga mamunga, pul-ungan niya, aron kini mamunga pa ug daghan. 

 

Karon kamo mga mahinlo na tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo. 

 

Pabilin kamo kanako, ug ako kaninyo. Ingon nga ang sanga dili makapamunga 

sa iyang kaugalingon, gawas kong kini magapabilin sa punoan sa parras; sa 

maong pagkaagi kamo dili makabunga, gawas kong kamo magapabilin kanako.  

(Juan 15: 1-4) 

 

PAGPUL-ONG: 

 

Ang pagpul-ong gikinahanglan sa natural nga kalibutan kon ang usa ka tanom magpabilin 

nga modaghan ug mamunga.Kon ang usa ka mag-uuma mopul-ong sa tanom siya moputol sa 

dili mabungahon nga mga sanga aron ang tanom magapamunga ug dugang nga bunga. Siya 

nagtangtang sa tanang butang nga nakababag sa pagtubo sa mga tanom. 
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Ang pagpul-ong usab gikinahanglan sa espirituhanon nga kalibutan. Ang espirituhanong 

pagpul-ong mao ang pagtul-id sa Dios. Ang Biblia nagtawag usab niini sa hampak. Sa diha 

nga ang Dios nagpul-ong, Siya nagtangtang gikan sa inyong kinabuhi sa tanang butang nga 

makababag sa inyong espirituhanong pagtubo. Kini nga proseso mao ang gikinahanglan aron 

kamo mamunga sa espirituhanon nga bunga: 

 

Ang tanan nga sanga kanako nga dili mamunga iyang kuhaon, ug ang tanang 

sanga nga mamunga, pul-ungan niya, aron kini mamunga pa ug daghan.  

(Juan 15: 2) 

 

Usahay kamo dili mag-ani sa mga benepisyo sa pagpul-ong, tungod kay kamo nagbasol kang 

Satanas sa diha nga ang Dios sa tinuud mao ang nagpadala sa mga panghitabo sa inyong kina 

buhi aron sa pagtul-id sa [pagpul-ong] kaninyo. Ang katuyoan sa pagtul-id sa Dios gihatag sa 

Oseas 6: 1: 

 

Umari kamo, ug mamalik kita ngadto kang Jehova: kay gipikas kita niya, ug 

kita paga-ayohon niya; gisamaran kita niya, ug kita pagabugkusan niya.  

(Oseas 6: 1) 

 

Ang hampak sa pagpul-ong nagresulta sa pagbalik ngadto sa Dios. Pinaagi lamang sa 

pagbalik ngadto Kaniya nga kamo mahimong modaghan sa espirituwal. 

 

KLIMA: 

 

Ang klima importante sa mga tanom diha sa natural nga kalibutan. Usahay ang mga tanom 

nga gibutang sa mga bilding nga gitawag ug "mainit nga mga balay" sa piho nga temperatura 

aron sila motubo. Sila gipanalipdan gikan sa tinuod nga kalibutan sa gawas. Kon kamo moku 

ha gikan sa "mainit nga balay" ug tanom ug mobalhin niini sa gawas, kini sa dili madugay ma 

matay tungod  kay kini nagpuyo lamang sa usa ka kontrolado nga palibot. Kini dili makaas 

dang sa palibot sa tinuod nga kalibutan. 

 

Sa espirituhanong pagsulti, kita dili gusto sa "mainit nga balay" nga mga Kristohanon nga ma 

ayo tan-awon diha sa kontrolado nga mga butanganan apan dili makahimo sa pagdaghan sa di 

ha nga sila makighugoy sa tinuod nga kalibutan. Ang binhi sa Pulong sa Dios nga gipugas di 

ha sa inyong kaugalingon nga kinabuhi ug sa mga kinabuhi sa mga tawo nga inyong gialaga 

ran kinahanglan nga mobunga ug motubo bisan pa sa labing lisud nga espirituhanong klima. 

 

KATINGBANAN 

 

Kini nga kapitulo nagtapos sa mga pamaagi alang sa espirituhanong pag-ani. Usa ka pagba 

lik-tuon sa mga baruganan nga gipadayag sa mosunod nga espirituhanong mga kaamgiran sa 

natural nga mga kamatuoran: 

 

-Ang matag tanom sarang makahimo sa pagpadaghan. 

-Ang pagpugas gikinahanglan aron makapangani. 

-Kamo dili makaani sa samang panahon nga kamo nagpugas. 

-Kamo kinahanglan gayud nga magpugas bisan unsay mga panghitabo. 
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-Kamo moani sumala sa gidaghanon sa gipugas. 

-Kamo managpugas diin dili kamo maga-ani, ug naga-ani diin kamo dili nanagpugas. 

-Kamo magaani sa ting-ani kon kamo matinud-anon. 

-Aron makapagpadaghan, ang binhi kinahanglan mamatay. 

-Ang mga binhi molambo ingon nga tubag sa pipila ka gawasnong mga kahimtang. 

 

Ang pagsabut ug paggamit niini nga mga pamaagi moresulta sa madagayaong espirituhanon 

nga pag-ani. Ang sunod nga kapitulo mopakita kaninyo kon sa unsang paagi makapangani sa 

ting-ani. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 

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

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Unsa ang katapusan nga baruganan sa pag-ani nga gitudlo niini nga kapitulo? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Ilista ang napulo ka mga natural nga mga kahimtang alang sa pagtubo nga gihisgotan 

niini nga kapitulo ug iaplikar  sa espirituhanong  pag-ani: 

 

______________________________ ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 

 

 

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

 
Sa katapusan nga duha ka mga kapitulo ang espirituhanon nga mga kaamgiran sa natural nga 

baruganan sa pagpugas ug pag-ani gidukiduki. Si Jesus nagpresentar ug usa ka susama nga 

pagtuon diha sa sambingay sa magpupugas. Itandi ang tulo ka mga asoy niini nga sambingay 

diha sa Mateo 13: 3-9; Marcos 4: 3-20; ug Lucas 8: 5-15. 

 

1. Unsa ang espirituhanon nga susama sa natural nga mga binhi nga gipugas? 

(Lucas 8:11) ____________________________________________________________ 

 

2. Ang lain-laing matang sa mga yuta nagrepresentar sa pagtubag sa mga tawo ngadto sa 

Pulong sa Dios. Kompletoha ang mosunod nga tsart nga naghulagway sa matang sa 

mga yuta ug sa mga resulta sa pagpugas sa binhi: 

 

Tipo Sa Yuta   Resulta Gikan sa Binhi Gipugas niini nga Yuta  
 

_______________ ______________________________________________ 

_______________ ______________________________________________ 

_______________ ______________________________________________ 

_______________ ______________________________________________ 

 

3. Unsay mahitabo sa diha nga ang usa ka tawo makabati sa mga Pulong ug wala 

makasabut niini? 

(Mateo 13:19) ________________________________________________________ 

 

4. Unsay hinungdan sa mga binhi sa batoon nga mga dapit nga namatay? 

(Mateo 13: 20-21; Lucas 8: 6,13) _________________________________________ 

 

5. Unsa ang mga butang nga gitandi sa mga tunok nga nagalumos sa Pulong? 

(Mateo 13:22; Marcos 4: 18-19; Lucas 8:14)________________________________ 

 

6. Unsay mahitabo sa diha nga ang Pulong matuok sa mga tunok?  

(Mateo 13:22). Siya mahimo nga_________________________________________ 

 

7. Ang sambingay ba nagpakita nga adunay lain-laing mga resulta sa diha nga ang binhi 

anihon gikan sa maayong yuta? (Mateo 13:23) _____________________ Unsa ang 

mga resulta? ________________________________________________________ 
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8. Unsa ang nahitabo sa mga binhi nga nahulog sa daplin sa dalan? 

(Marcos 4: 4; Lucas 8: 5) _______________________________________________ 

 

Unsay espirituhanong susama niini? (Marcos 4:15) ________moanha diha-diha dayon 

ug magakuha sa Pulong nga gipugas. 

 

9. Unsa ang kinaiya sa mga kasingkasing sa tawo nga sama sa maayong yuta? 

 (Lucas 8:15).  Sila ang__________________ ug _______________ kasingkasing. 

 

10. Unsa ang tulo ka mga tubag nga gihimo sa mga tawo nga sama sa maayong 

yuta? (Lucas 8:15) 

 

11. Kini nga nagkalain-laing mga tubag sa mga Pulong sa Dios wala lamang gigamit sa 

pagdawat sa mensahi sa Ebanghelyo. Sila magamit sa bisan unsa nga kamatuoran sa 

mga Pulong sa Dios nga natanom diha sa atong mga kinabuhi. 

 

Ang panan-awon sa pag-ani natanom diha sa inyong kinabuhi. Kini ba natanom sa 

maayo nga espirituhanong yuta? Unsay mga resulta niini? Kini ba nangahulog sa dap 

lin sa dalan? Kon mao, ang panan-awon gisakmit ni Satanas tungod kay kamo wala 

maghimo niini nga prayoridad sa katuyoan sa inyong kinabuhi.Kini ba nahulog sa ka 

batoan? Kamo tingali nakadawat sa panan-awon sa ting-ani uban sa kalipay apan kini 

wala gayud makagamut diha sa inyong kasingkasing. Sa diha nga ang lisud nga mga 

panahon moabut kamo mobiya gikan sa panan-awon. Kini ba gitanom sa taliwala sa 

mga tunok? Kamo ba sobra ang pagtagad sa mga kabalaka, bahandi, kalipayan, ug pa 

ngibog niini nga kinabuhi? Kini   bang temporaryo nga mga butang mas importante ba 

kay sa panan-a won?  Kon mao, dili gayud kamo makapangani sa ting-ani. Ang pagpa 

dayag sa anihon nahulog ba sa maayo nga yuta? Inyo bang gidawat ug gitipigan ang 

panan-awon? Kon mao, kamo makapamunga ug mahimong modaghan sa espirituwal. 
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KAPITULO 8 
 

PAGPANGANI PINAAGI SA PINADAYAG 

 
MGA TUMONG: 
 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagpasabut sa pamaagi sa pagpadaghan. 

 Pag-ila sa espirituhanon nga hiraminta nga makapaarang sa pagpangani pinaagi 

sa pinadayag. 

 Paglakaw sa unahan sa mga panalangin aron makasinati sa espirituhanong 

gahum. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

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

kaninyo, ug mga saksi ko kamo sa Jerusalem, ug sa tibook nga Judea, ug sa 

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

 

PASIUNA 
 

Dili igo nga masayud sa mga pamaagi alang sa espirituhanong pag-ani. Kamo kinahanglan 

gayud nga makasabut usab sa mga sistema ug hiraminta alang sa pagpangani. Ang sistema 

mao ang paagi sa paggamit sa mga pamaagi nga inyong nakat-unan. Kamo kinahanglan 

magabuhat sa buluhaton sa Dios sa iyang paagi. Ang iyang paagi mao ang balaan nga pag 

padayag nga nagresulta sa espirituhanong pagdaghan. 

 

Ug ang imong igdulungog makadungog sa usa ka pulong sa imong likod, nga 

magaingon: Kini mao ang dalan, lumakaw kamo diha niana: sa inyong pagliko 

sa kamot nga too ug sa inyong pagliko sa wala. 

  

Unya siya magahatag sa ulan alang sa imong binhi, nga igapugas mo sa yuta: ug 

kini mamatambok ug magmadagayaon ... (Isaias 30: 21, 23) 
 

Kini ang pagpangani pinaagi sa pinadayag gikan sa Dios imbis na  sa mga paagi sa tawo. 

 

MGA PINIYALAN SA TINAGO 
 

Ang mga magtotoo mao ang "mga piniyalan sa mga tinago sa Dios." Ang usa ka piniyalan 

maoy usa ka katungdanan sa pagbantay sa usa ka butang alang sa uban. Ang usa ka tinago 

maoy usa ka butang nga wala masayri sa uban. Ang Dios naghatag kanato ug usa ka sugo…  

 

... Sa paghimo nga ang tanang mga tawo makakita, kong unsa ang hugna sa 

tinago nga sukad sa mga katuigan natago diha sa Dios nga nagbuhat sa tanang 

mga butang pinaagi ni Jesus-Kristo: 
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Sa tuyo nga karon ikapaila alang sa mga punoan ug mga kagamhanan diha sa 

mga langitnon nga dapit mahimong pinaagi sa iglesia, ang nagakalainlain nga 

kinaadman sa Dios. 

 

Sumala sa walay-katapusang tuyo nga iyang gibuhat diha kang Kristo Jesus nga 

atong Ginoo. (Efeso 3: 9-11) 

 

Ang Dios nagpadayag ngadto sa simbahan sa tinago sa kaluwasan pinaagi kang Jesu-Kristo 

Pinaagi sa simbahan siya nagpahibalo niini nga tinago sa uniberso: 

 

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

mut-an nga iyang gituyo diha sa iyang kaugalingon; 

 

Alang sa usa ka hugna sa kahupnganan sa mga panahon sa pagtigum sa tanang 

mga butang diha kang Kristo, niadtong mga butang sa mga langit, ug ang mga 

butang sa yuta; bisan pa diha Kaniya. (Efeso 1: 9-10) 

 

Ang simbahan mao ang instrumento diin ang mga tinago sa Dios gipadayag ngadto sa maka 

sasala nga katawhan. Ang atong misyon mao ang "pagpangani pinaagi sa pinadayag." 

 

USA KA BINHI MANGALAGAD KANIYA 

 

Ang natural nga liyok sa pag-ani mao ang base sa prinsipyo sa pagpadaghan. Ang binhi 

gipugas ug nagdala sa pag-ani. Sa sulod sa bunga nianang ting-ani mao ang mga liso sa 

dugang nga pagpadaghan: 

 

Ug ang yuta nagpaturok ug balili, talamnon nga nagahatag ug binhi, ingon sa 

ilang matang, ug mga kahoy nga nagahatag ug bunga, nga maoy binhi niini, 

ingon sa iyang matang. (Genesis 1:12) 

 

Kini nga mga binhi mahimo nga modaghan ug modala sa lain nga pagpangani. Ang liyok dili 

na matapos. Niining natural nga liyok mao ang usa ka dako nga espirituhanong kamatuoran. 

Kini mao ang usa sa mga rason nga gigamit ni Jesus ang anihon aron sa paghulagway sa pa 

nan-awon sa pag-abot sa kalibutan sa Ebanghelyo. 

 

Ingon nga ang matag lugas o bunga adunay kapasidad alang sa pagpadaghan sa natural nga 

kalibutan, nan kini sama sa espirituhanon nga kalibutan. 

 

Si Jesus gitawag nga usa ka binhi: 

 

Ang tanang mga kinatumyan sa yuta mahinumdum ug managbalik ngadto kang 

Jehova: ug ang tanang mga kabanayan sa mga kanasuran managsimba sa atu 

bangan mo. 

 

Usa ka kaliwat magaalagad kaniya; kini igasugilon ni Jehova ngadto sa sunod 

nga kaliwatan. (Salmo 22: 27, 30) 

 

Sa diha nga si Jesus namatay sa krus alang sa mga sala sa tanan nga mga katawhan, ang binhi 

sa iyang kinabuhi gitanom.  
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Unsa ka dato nga pagpangani kini nga ang mga panon sa katawhan maluwas gikan sa sala 

ngadto sa kaluwasan ug gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang matag natawo pag-usab 

nga magtotoo mao ang sama sa usa ka binhi sa natural nga kalibutan.  Sulod sa matag-usa 

mao ang kinabuhi ug ang kapasidad sa pagpadaghan. Kini mao ang tinuod diha sa natural ug 

espirituhanon nga mga kalibutan. 

 

ANG KALIBUTAN NAABOT 

 

Kini mao ang usa ka dako nga panan-awon nga gihagit ni Jesus sa iyang mga sumusunod. 

Ang kaumahan sa kalibutan halapad sa atubangan nila. Sila walay modernong teknolohiya 

sama sa pag-imprenta, radyo, telebisyon, ug kompyuter aron mahimo ang ilang tahas. Sila 

walay paspas nga transportasyon sama sa mga bus, mga kotse, tren, o eroplano. Apan ang 

Biblia nagtala nga sa usa ka mubo nga panahon sila literal nga nagpabaliktad sa kalibutan 

alang kang Jesu-kristo: 

 

Ug sa wala nila hikit-i sila, giguyod nila si ... sa pipila ka igsoon ngadto sa mga 

punoan sa ciudad, nga nagasinggit: Kining mga nagabalit-ad sa kalibutan, 

mianhi usab dinhi. (Buhat 17: 6) 

 

Ang panan-awon nahimo pinaagi sa mga tawo nga nakasabut sa Diosnong sistema sa pagpa 

daghan ug nasayud kon unsaon pag-ani sa espirituwal. 

. 

Sa tibook kalibutan adunay hinog nga espirituhanong kaumahan, apan ang mga kalag nanga 

laglag bisan pa sa modernong teknolohiya. Ang rason mao nga daghan ang wala makasabut 

sa sistema ug hiraminta alang sa pagpangani sa pinadayag nga ting-ani. 

 

ANG PAAGI 

 

Ang modernong mga simbahan naningkamot sa daghan nga mga paagi sa pagpakaylap sa 

Ebanghelyo ug sa pagdugang sa miyembro sa simbahan. Sila naggamit sa mga bangga, sala 

pi, ug espesyal nga mga programa sa pagdani sa usa ka panon sa katawhan. Sila adunay giga 

mit nga daghang mga tawhanong mga plano sa pagsulay sa pagtuman sa espirituhanong mga 

buluhaton. Ang espirituhanong buluhaton himoon sa mga espirituhanong mga paagi. Ang 

Dios dili magabiya sa iyang mga sumusunod sa usa ka dakung panan -awon nga pagatuma 

non sa walay paghatag ug paagi sa paghimo niini ngadto sa reyalidad. 

 

Ang paagi makita sa natural nga susama sa mga bunga sa ting-ani nga adunay abilidad sa 

pagpadaghan. Kini gitingub sa II Timoteo 2: 2: 

 

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

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

makahimo sa pagtudlo sa uban. (II Timoteo 2: 2) 
 

Ang kalibutan wala naabot sa napulo ug usa lamang ka mga tinun-an ni Jesu-Kristo. Ang 

matag magtotoo maoy usa ka nanganak nga Kristohanon. Ang kalibutan karon dili gayud 

maabot pinaagi lamang sa propesyonal nga mga ministro ug mga misyonaryo. Dili sila igo. 

Kasiyaman ug siyam ka porsyento sa simbahan naglakip sa mga layko o ordinaryo. 

 

 

      81 



 

 

 Kini mao ang pwersa sa mga magbubuhat nga kinahanglang awhagon kon kita gusto nga 

mokab-ot sa tulo ka bilyon ka mga kalag alang sa kang Jesu-Kristo.       

 

Ang Biblia nagrekord sa dakung paglutos nga miabut batok sa unang mga simbahan sa 

Jerusalem ug... 

 

... Sila tanan nagkatibulaag sa mga yuta sa Judea ug sa Samaria, gawas sa mga 

apostoles... 
 

Busa kadtong mga nagkatibulaag, nagpanglangyaw nga nagapangwali sa  

Pulong. (Buhat 8: 1; 4) 

 

Ang mga apostoles, ingon nga mga lider sa simbahan ug sa hingpit mga ministro, nagpabilin 

sa Jerusalem. Ang nagkatibulaag nga mga magtotoo ang miadto bisan diin sa pagsangyaw sa 

Pulong. Ang matag magtotoo namunga ug ubang mga magtotoo ug nagatuon kanila sa Ging 

harian sa Dios.  Kadtong nagkatibulaag mga mangingisda, mga tighimog tolda, ug mga mana 

nahi ang trabaho, apan ang ilang nag-unang pagtagad mao ang pagkaylap sa mensahe sa 

Ebanghelyo. 

 

Ug sa diha nga si Saul naglutos sa unang simbahan kini natala nga siya dili lamang misulod 

sa mga templo kondili usab ngadto sa "matag balay" sa pagdakop sa mga magtotoo (Buhat 8: 

3). Kini tungod kay ang matag panimalay nahimong sentro sa espirituhanon nga pag-ani.  

Uban sa matag magtotoo nga namunga ug sa tanan nga panimalay nga sentro sa ebanghelyo, 

ang pagsira sa pultahan sa simbahan dili makapahunong sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. 

 

Sama sa matag magtotoo sa unang mga simbahan nga namunga, ang tagsatagsa ka balay may 

usa ka espesyal nga misyon.Alang sa panig-ingnan, ang mosunod nga mga panghitabo nahi 

tabo sa mga balay sa mga magtotoo: 

 

- Buhat 2: 1, 46:   Ang pentecostes niabot sa lawak sa itaas sa usa ka balay. Ug human  

                             sa pentecostes ang mga magtotoo nagtigom adlaw -adlaw sa mga  

                             panimalay. 

 

-Buhat 9: 11, 17:   Si Ananias miadto sa balay ni Judas ug nanag-alagad kang Pablo.  

                              Kini miresulta sa pagkaylap sa Ebanghelyo ngadto sa  mga Gentil. 

 

-Buhat 10-11:       Samtang nag-ampo diha sa usa ka panimalay si Pedro nakadawat ug  

                             usa ka  pagpadayag nga miresulta sa pakaylap sa Ebanghelyo  

                             ngadto sa mga Gentil. 

 

Buhat 12:12,  

16:15, 21-24, 40:   Pag-ampo nga panagtigom sa mga magtotoo gihimo sa balay ni  

                               Maria, Lydia, ug Jarius. 

 

-Buhat 20:20:        Si Pablo dili lamang nagtudlo sa publiko apan sa balay usab. 
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-Buhat 21: 8-14:    Ang propesiya nga pinadayag gihatag kang Pablo sa balay ni  

                               Felipe. 

 

-Buhat 28: 30-31:   Si Pablo nagwali ug nagtudlo sa usa ka inabangan nga balay. 

 

-Roma 16: 5; I Mga Taga Corinto 16: 15, 19; Colosas 4:15; Filemon 2: Mga 

pakisayran nga gihimo ngadto sa mga iglesia sa mga panimalay nila Priscila ug 

Aquilla, Estefanas, Nimfas, ug Arquipo. 

 

Ang matag panimalay sentro sa espirituwal nga pagpadaghan. Ang matag magtotoo 

nanganak. 

 

Ang inyong balay dili mahimo nga usa ka sentro sa depensiba sa espirituwal nga gubat la 

mang diin kamo kanunay nagapanalipod gikan sa pag-atake sa kaaway. Kini usa ka malig-

ong salipdanan sa opensiba sa espirituhanong gubat sa pagpaasdang sa mensahe sa Ebang 

helyo ug pag-angkon sa teritoryo sa kaaway alang sa Dios. 

 

TUDLOI ANG USA SA PAGKAB-OT UG USA 

 

Ang paagi yano: Ang matag magtotoo manganak ug ubang mga magtotoo, magatudlo sa mati 

nud-anon nga mga tawo nga makahimo sa pagtudlo sa uban. Maingon sa natural nga panig-

ingnan sa mga bunga sa ting-ani, ang liyok walay katapusan. Apan ang mga resulta niini nga 

plano sayon nga masabtan sa unsa nga paagi nga ang unang mga simbahan "nakahimo sa pag 

baliktad sa kalibutan "uban sa mensahe sa Ebanghelyo. 

 

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

nga hustong panahon nga gikinahanglan sa pagkab-ot sa usa ka tawo uban sa Ebanghelyo ug 

pagbansay kaniya ingon nga manganak nga kristohanon. Sa reyalidad, ang proseso mokabat 

sa dugay o dali nga panahon depende sa mga tawo nga nalambigit. 

 

Apan sa paggamit sa usa ka tuig ingon nga usa ka hustong panahon, kon ang usa ka magtotoo 

mokab-ot sa usa lamang ka tawo ug tudloan siya  ug mosaad nga sa matag tuig mokab-ot ug 

mo tudlo siya ug usa ka tawo human niana, ang kalibutan dali nga makab-ot sa mensahe sa 

Ebanghelyo. Ang tsart nagpakita nga sa panahon sa unang tuig sa Kristohanon nagtudlo siya 

sa usa ka tawo. Sa katapusan sa tuig, adunay nay duha ka matinud-anon nga mga tawo (ang 

magtotoo ug ang tawo nga iyang gitudloan). 

 

Atol sa sunod nga tuig, ang matag usa kanila mokab-ot sa usa ka tawo. Sa katapusan sa ikadu 

hang tuig, adunay upat na ka mga tawo, nga ang matag usa mokab-ot sa usa ka tawo sa sunod 

nga mga tuig. Tan-awa ang ibabaw sa tsart ug bantayi ang mga resulta niini nga proseso kon 

kini sundon sa daghang mga katuigan 

. 

Kon kamo sakop sa usa ka lokal nga simbahan, kuhaa ang kinatibuk-ang mga miyembro sa 

inyong simbahan, ug padaghanon kini sa 131.072. Ang inyong tubag mao ang gidaghanon sa 

mga tawo sa inyong simbahan nga maani sa sunod nga 17 ka tuig kon ang matag sakop ma 

nganak. 
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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 

 

 

Ang Dios kanunay nga migamit sa mga lalaki ug mga babaye sa pagtuman sa iyang kabubut-

on.  Ang paagi sa Dios alang sa pag-ani nagkinahanglan sa mga tawo. Ang tawo nagasusi  

alang sa mas maayo nga mga paagi, apan ang Dios nangita sa mas maayo nga mga tawo. Ang 

kalibutan nagkinahanglan ug maisug nga mga tawo nga adunay talento ug naningkamot sa 

paghatag kanila sa kinaiya. Ang Dios nag-ingon sa pagkuha sa mga tawo nga adunay kinaiya, 

matinud-anon nga mga tawo, ug siya ang  pagpalambo kanila ngadto sa mapuslanon nga mga 

tawo.  

 

Ingon sa usa ka tinugyanan sa mga misteryo sa Dios, ang tanan nga 

gikinahanglan mao nga kamo matinud-anon: 

 

Himoa nga ang usa ka tawo may tulubagon kanato, ingon nga mga ministro ni 

Kristo ug mga piniyalan sa mga misteryo sa Dios. 

 

Labut pa niini, gikinahanglan sa mga tinugyanan, nga ang usa ka tawo 

hikaplagan nga matinud-anon. (I Mga Taga Corinto 4: 1-2) 

 

Kini wala nagkinahanglan nga kamo edukado o talentado. Ang gikinahanglan lamang mao 

nga kamo matinud-anon. 

 

Mga matinud-anon nga mga lalaki ug mga babaye nga nagatugyan sa Ebanghelyo ngadto sa 

uban nga mga matinud-anon nga mga lalaki ug mga babaye nga makahimo sa pagtudlo sa 

uban ... kini mao ang gipadayag sa Dios alang sa pagpangani sa ting-ani. 
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ANG HIRAMINTA 
 

Sa natural nga kalibutan dili lamang adunay mga pamaagi alang sa pag-ani ug mga paagi sa 

paggamit niini nga mga pamaagi, adunay mga hiraminta usab alang sa ting-ani. Ang mga 

hiraminta tingali nagkalainlain gikan sa usa ka yano nga galab ngadto sa komplikado nga 

makinarya. 

 

Ang Dios naghatag usab ug usa ka hiraminta alang sa espirituhanong pag-ani. Si Jesus 

miingon: 

 

... Ang tanan nga gahum gihatag kanako sa langit ug sa yuta. 

 

Busa panglakaw kamo, ug tudloi ang tanan nga mga nasud... 

 

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

kaninyo; ug ania karon, ako magauban kaninyo sa kanunay, hangtud sa 

katapusan sa kalibutan. (Mateo 28: 18-20) 
 

Adunay upat ka importante nga mga pakisayran ngadto sa mga pulong nga "tanan" niini nga 

tudling. Ang mga magtotoo gisugo sa: 

 

-Pagtudlo sa TANANG mga nasud 

-TANANG mga butang 

 

Kining duha ka mga buluhaton mao ang atong responsibilidad. Sila mao ang usa ka 

katingbanan sa mga panan-awon sa anihon. 

 

Ang responsibilidad sa Dios mao ang: 

 

-Paghatag sa TANANG gahum aron mahimo ang atong buluhaton 

-Uban kanato sa kanunay (TANANG sa dalan) 

 

Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an: 

 

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

kaninyo, ug mga saksi ko kamo sa Jerusalem, ug sa tibook nga Judea, ug sa 

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

 

Ang gahum sa Balaang Espiritu mao ang hiraminta nga gihatag ni Jesus sa iyang mga sumu 

sunod sa pagtuman sa responsibilidad sa panan-awon sa ting-ani. Aron mahimong epektibo, 

ang paagi sa pagpadaghan kinahanglan gigamhan sa Balaang Espiritu. 

 

Daghan ang nakasinati sa mga panalangin sa Balaang Espiritu. Sila mobati sa pagdihog, sila 

nagkalipay, ug sila nagsulti sa ubang mga pinulongan. Apan ang tinuod nga ebidensiya sa Ba 

laang Espiritu dili lamang sa pagpanalangin o pagsulti diha sa wala mailhi nga mga pinulo 

ngan. Ang tinuod nga ebidensiya sa Espiritu Santo mao ang gahum. Kini nga gahum dili sa 

politika nga gahum o pisikal nga gahum. Kini mao ang espirituhanon nga gahum. 
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Dili kamo matagbaw sa pagsinati lamang sa mga panalangin sa Espiritu Santo. Kamo kina 

hanglan gayud nga moadto sa unahan sa mga panalangin ngadto sa pagpadayag sa gahum sa 

Dios. 

 

MINANDOAN NGA GAHUM 

 

Ang dili minandoan nga gahum delikado. Maingon sa gamhanang busagay sa usa ka busay 

nga makahatag sa tubig ug kusog nga makahimo sa pagdaut sa usa ka tibook nga komunidad 

kon kini dili gipaagi sa hustong paagi. 

 

Ang gahum nga gihatag ni Jesus sa iyang mga sumusunod mao ang minandoan nga gahum sa 

paghimo kanila mga saksi ngadto sa kalibutan. Kini mao ang hiraminta nga ilang gamiton sa 

pagtuman sa panan-awon. 

 

Ang Dios mao ang tinubdan niini nga gahum: 

 

Ang Dios nagsulti sa makausa; sa makaduha ako nakadungog niini, nga ang 

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

 

Ang mga magtotoo gisugo sa pagdawat niini nga gahum: 

 

Managpabilin kamo hangtud nga kamo masul-uban sa gahum gikan sa kahitas-

an. (Lucas 24:49) 

 

Ang pulong "hinatagan" nagpasabot nga sinul-oban sa gahum. Ang Dios gusto nga matabo 

nan kamo sa espirituwal sa iyang gahum aron sa paghimo kaninyo nga mga saksi ngadto sa 

kalibutan. 

 

ANG KATUYOAN SA GAHUM 

 

Ang gahum sa Espiritu Santo gikinahanglan aron sa paghimo kaninyo nga usa ka epektibo 

nga saksi tungod kay kini mao ang Pulong sa gahum: 

 

Ang iyang gahum ang modala sa mga pulong nga inyong isulti ug mohimo kanila nga 

epektibo: 

 

... Ang iyang pulong uban sa gahum ... Ug ang katingala miabut kanilang tanan, 

ug nagsinultihay ang usa ug usa kanila nga nagaingon: Unsa kining pulonga!  

kay sa may pagbulut-an ug gahum nagasugo siya sa mga espiritu nga mahugaw 

ug sila nanggula. (Lucas 4: 32, 36) 

 

Ang iyang gahum nagpamatuod sa Pulong: 

 

Ug sila nanagpanglakaw ug nanagwali sa tanang mga dapit, ang Ginoo nagabu 

hat uban kanila ug nagapamatuod sa pulong pinaagi sa mga ilhanan nga gipau 

ban. (Marcos 16:20) 
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Ang Dios nagpamatuod sa iyang Pulong uban sa mga ilhanan nga gipauban. Kamo dili mag 

hulat alang sa mga ilhanan sa dili pa kamo magsugod sa pagpaambit sa Pulong sa Dios.  Ka 

mo kinahanglan gayud nga magsugod sa pagpakigbahin sa iyang Pulong ug unya siya ang 

magtrabaho uban kaninyo nga nagpamatuod sa mga pulong nga inyong gisulti. 

 

Hunahunaa ang epekto sa pagkaylap sa Ebanghelyo kon ang matag magtotoo nagasangyaw 

ug ang matag ministro nagawali nga may pagpasundayag sa gamhanan nga mga ilhanan nga 

nagpamatuod sa Pulong samtang ginapamulong!  Kini ang mahimo sa gahum: 

 

KINI NAGDALA UG KAAYOHAN: 

 

Ang iyang gahum anaa kaninyo sa pagpangayo: 

 

Ug ang gahum sa Ginoo diha kaniya aron sa pag-ayo kanila. (Lucas 5:17) 

 

KINI NAGDALA UG KAGAWASAN: 

 

Sa pagsulod ninyo sa kaumahan sa kalibutan ang gahum sa Dios nagdala ug kagawasan sa 

nag-antos nga katawhan: 

 

Ug sa iyang gitawag kaniya ang iyang napulog-duha ka mga tinun-an, iyang giha 

tagan sila ug gahum batok sa mga espiritu nga mahugaw, aron sila makahingilin 

kanila, ug sa pag-ayo sa tanan nga matang sa sakit ug tanan nga matang sa bala 

tian. (Mateo 10: 1) 

 

KINI NAGHATAG UG PANALIPOD: 

 

Ang gahum sa Dios nanalipod samtang kamo nagpangabudlay alang kaniya: 

 

Ania karon, ako naghatag kaninyo ug gahum sa pagtunob ug mga halas ug mga 

tanga ... (Lucas 10:19) 

 

KINI  NAGPANGHIMATUOD SA EBANGHELYO: 

 

Ang “panghimatuud" nagpasabut sa pagproyba sa usa ka butang. Ang gahum sa Espiritu 

Santo nagpamatuod sa kamatuoran sa Pulong sa Dios: 

 

Ug usa ka dakung panon sa katawhan mingnunot kaniya, kay hingkit-an nila 

ang mga katingalahan nga iyang gibuhat kanila sa mga masakiton. (Juan 6: 2) 

 

Kini mao ang gamhanan nga mga milagro ni Jesus nga nagdala sa mga tawo ngadto kaniya. 

Ang mga lalaki ug mga babaye dili madani sa Ebanghelyo pinaagi sa organisasyon, denomina 

syon, o sa usa ka dako nga mamumulong. Sila moduol tungod sa pagpasundayag sa gahum sa 

usa ka buhi nga Dios. 

 

KINI NAGDALA SA TAWO NGADTO SA DIOS: 

 

Si Pablo misulat: 
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Ug ang akong pulong ug ang akong pagwali wala sa mga madanihong pulong sa 

kaalam, kondili sa pagpadayag sa Espiritu ug sa gahum; 
 

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

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

 

Si Pablo adunay maayo nga edukasyon ug mahimong mamulong sa kaalam sa tawo.  Hino 

noa, siya nag-alagad diha sa gahum sa Dios ug sa pagpadayag sa Balaang Espiritu. 

 

Unsay iyang rason? Aron ang pagtoo sa mga tawo dili magasukad sa kaalam sa mga tawo 

kondili sa gahum sa Dios. 

 

TANANG GAHOM 

Si Jesus miingon: 

 

Ania karon, ako naghatag kaninyo ug gahum sa pagtunob ug mga halas ug mga 

tanga ... (Lucas 10:19) 

 

Ang tanang gahum gihatag ngadto kang Jesus (Mateo 28:18). Pinaagi sa Balaan nga Espiritu 

iyang gidelegar ang maong gahum sa mga magtotoo. Sa pagsulod ninyo sa umahan ang 

inyong paagi mao ang pagpadaghan. Ang inyong hiraminta mao ang gahum. 

 

PAGHUPOT SA GAHUM 

 

Sa matag saad sa Dios adunay duha ka mga bahin: Ang saad ug ang naghupot sa saad. Si 

Jesus nagsaad sa tanang gahum. Ang inyong responsibilidad mao ang pagdawat ug pagpanag-

iya sa gahum. Sa pagbuhat niini kamo kinahanglan: 

 

MOILA NGA KINI  ALANG KARON: 

 

Sa Juan 11 sa diha nga si Jesus miabut sa pagbanhaw kang Lazaro gikan sa mga patay, si 

Marta misugat kaniya ug miingon: 

 

Ginoo, ug dinhi ka pa unta, ang akong igsoon dili unta mamatay. (Juan 11:21) 

 

Si Jesus miingon kaniya: 

 

Ang imong igsoon mabanhaw. (Juan 11:23) 

 

Si Marta miingon kaniya: 

 

Ako nahibalo nga mabanhaw siya sa pagkabanhaw sa adlaw nga 

katapusan.(Juan 11:24) 

 

Si Jesus mitubag uban sa usa ka pamahayag nga naglakip ug usa ka gamhanan nga prinsipyo: 

 

Ako mao ang pagkabanhaw, ug ang kinabuhi: ang motoo kanako, bisan siya 

namatay, mabuhi pa siya. (Juan 11:25) 
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Si Marta mitoo nga ang iyang igsoon nga lalaki maayo unta kon si Jesus miabut sa panahon. 

Siya usab nagtoo nga ang iyang igsoon nga lalaki mahimong mabanhaw diha sa umaabot nga 

pagkabanhaw. 

 

Apan sa diha nga si Jesus migamit sa pulong nga "Ako" sa pagtubag kang Marta Siya naga 

padayag sa usa ka importante nga kamatuoran.Walay butang nga milabay o sa umaabot nga 

adlaw sa mga milagro. Sa matag panahon adunay gahum sa pagtubag sa mga panginahang 

lan sa mga tawo. Sa matag panahon, ang Dios mao ang (Ako karon) igo aron sa pagtubag sa 

panginahanglan. "Marta, karon mao ang adlaw sa mga milagro. Ang Ako (karon) mao ang 

pagkabanhaw ug ang kinabuhi. " 

 

Adunay uban nga moingon nga ang adlaw sa mga milagro milabay na. Sila dili modawat sa 

gahum sa Balaan nga Espiritu. Ang Biblia nagpasidaan sa mga... 

 

Nagbaton sa dagway sa pagka-diosnon, apan nanagdumili sila sa gahum niini: 

magpahilayo ka usab gikan kanila. (II Timoteo 3: 5) 

 

Ang Amplified Bible nga hubad naghubad niini nga sila adunay usa ka dagway sa pagka-

diosnon, apan "mga dumuloong sa gahum niini.” 

 

Sila sama sa kahoy nga higuera nga gitunglo ni Jesus. Sila adunay panagway sa gawas sa pag 

ka-diosnon, apan walay pagkamabungahon. Sama sa kahoy nga higuera walay nagaawas nga 

duga o tagok aron mamunga, sila walay agay sa gahum sa Dios ug dili mabungahon sa 

espirituwal. 

 

PAGSABOT SA TINUBDAN: 

 

Ang tinubdan sa gahom mao ang Dios: 

 

Ako mao ang punoan sa parras, kamo mao ang mga sanga: kong kinsa ang 

magapabilin kanako, ug ako kaniya, kini magabunga ug daghan; kay kon 

mahibulag kanako wala gayud kamoy arang mabuhat. 

 

Kon kamo magapabilin kanako, ug ang akong mga pulong magapabilin kaninyo, 

managpangayo kamo sa bisan unsang mga butang nga buot ninyo ug kini 

pagabuhaton alang kaninyo.  (Juan 15: 5, 7) 

 

Kamo mao ang mga sanga. Si Jesus mao ang punoan.  Ang kinabuhi gikan sa punoan. Ang 

mga sanga lang ang nagdala sa bunga. Kamo dili ang naghimo sa bunga, kamo lang ang 

magadala niini. 

 

Si Jesus mao ang nagabuhat sa mga buluhaton. Sa dihang si Jesus gipangutana, "Unsay 

among buhaton aron kami makabuhat sa mga buluhaton sa Dios?”Siya wala mihatag kanila 

sa usa ka kurso sa balaan nga pag-ayo o sa pagpakita kanila kon unsaon sa paghimo sa usa ka 

milagro. Siya mitubag: 

 

Kini mao ang buhat sa Dios, nga kamo motoo kaniya nga iyang gisugo. 

(Juan 6:29) 
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Siya mao ang buhat sa Dios. Siya mao ang tinubdan sa gahum, ang mga milagro, ug ang mga 

pagpang-ayo. 

 

Ang gahum wala sa tawo o sa bisan unsa nga butang nga gipanag-iya sa tawo. Ang katuma 

nan sa saad sa gahum anaa sa Dios mismo sa iyang kaugalingon ug sa iyang Pulong. 

 

Si Jesus mao ang punoan nga naghatag sa suporta. Kita mao ang mga katawhan sa mga 

sanga. Gikan sa punoan nag-awas ang gahum sa pagtuman sa panan-awon. 

 

DAWATA ANG AWTORIDAD: 

 

Sa diha nga kamo gihatagan sa responsibilidad sa pagbuhat sa usa ka butang kamo kinahang 

lan usab adunay awtoridad sa pagbuhat niini. 

 

Si Jesus naghatag sa mga magtotoo sa responsibilidad sa pag-ani ug sa awtoridad sa pagtu 

man niini nga responsibilidad, apan kamo kinahanglan gayud nga personal nga modawat niini 

nga awtoridad. Si Jesus miingon nga ang “tanang gahum" [awtoridad] gihatag kaniya. Siya 

nagpiyal niana nga gahum [awtori dad] kaninyo. Kamo kinahanglan gayud nga modawat nii 

ni ug mogamit niini sa husto nga paagi sa pagpakaylap sa Ebanghelyo. 

 

Ang mga magtotoo kinahanglan usab moila niini nga gahum diha sa ilang mga simbahan. Sa 

usa ka sambingay nga gihatag ni Jesus siya miingon: 

 

Lumakaw ka gilayon sa mga kadalanan ug mga agianan sa lungsod, ug dad-a 

dinhi ang mga kabus, ug ang mga pungkol, ug ang piang, ug ang mga buta. 

 

Lakaw ngadto sa kadalanan ug sa mga siniklatan, ug pagapiliton mo sila sa 

pagsulod, aron mapuno ang akong balay. (Lucas 14: 21, 23) 

 

Ang plano sa Dios alang sa simbahan mao nga kini ang sentro sa pagpasundayag sa iyang 

gahum. Sa daghang mga panghitabo kini nahimong sentro sa kalingawan, patahian, o sentro 

sa sosyalan. 

 

Kon kita walay gahum sa Dios nga nagaagay sa atong mga simbahan, nan unya ang kabus, 

ang mga buta, ug ang mga nawala sa sala mogawas sa atong mga pultahan nga wala mausab. 

Sila mobiya sa samang kahimtang sa ilang pag-abot. 

 

Ang simbahan mao ang gilangkuban sa mga indibiduwal. Kon ang simbahan mosinati sa 

agay sa gahum sa Dios, nan ang mga miyembro kinahanglan nga makasinati niini nga gahum 

sa tagsa-tagsa. 

 

PEDRO: SA MIAGI UG SA PAGKATAPOS 

 

Ang gahum sa Dios mao ang hiraminta nga mausab kamo gikan sa usa ka dili epektibo nga 

mangangani ngadto sa usa ka tawo nga nahibalo kon unsaon sa pag-ani sa pinadayag nga 

pag-ani. Tagda ang panig-ingnan ni Apostol Pedro. 
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Atong makaplagan ang usa ka natulog nga Pedro sa mga labing dako nga takna sa pagminis 

teryo ni Kristo Jesus (Marcos 14: 32-34).  Kita nakakaplag sa usa ka talawan nga Pedro nga 

nagalimod nga siya nakaila kang Jesus (Mateo 26). Atong nakita ang usa ka tawo nga mitali 

kod sa tawag sa pag-ani ug sa pagpangisda sa mga tawo. Siya mibalik sa iyang kaugalingon 

nga hinakog nga mga pangagpas (Juan 21). 

 

Apan sa kalit may mibuswak nga rekord sa Biblia sa usa ka bag-o nga si Pedro. Ang unang 

higayon nga kining tawhana sa walay kokahadlok nagsulti sa mensahe sa Ebanghelyo, 3,000 

ang naluwas. Sa sunod higayon nga siya nagsangyaw, 5,000 ang nadugang ngadto sa simba 

han. Unsa ang nahitabo nga na-usab kining dumadagan, umiikyas, mapanunglo nga tawo 

ngadto sa usa ka gamhanan nga lider sa unang iglesia? 

 

Si Pedro nakadawat sa usa ka kasinatian sa gahum. Kini mao ang usa ka gahum nga nakapa 

himo kaniya sa pag-ingon ngadto sa usa ka bakol tawo: 

 

... Tan-awa kami ... Sa ngalan ni Jesu-Kristo nga Nazaretnon, tumindog ka ug 

lumakaw. Ug iyang gikuptan siya sa kamot nga too, ug gipatindog siya; ug gila 

yon nabaskog ang iyang mga tiil ug mga buolbuol. (Buhat 3: 4, 6-7) 

 

Kamo dili makasulti sa nag-antos nga katawhan sa "pagtan-aw sa kanato" gawas kon kamo 

nahibalo nga kamo adunay usa ka butang nga makatagbo sa ilang panginahanglan. Kamo dili 

mokuha sa usa ka bakol nga tawo pinaagi sa kamot ug ipatugbaw siya sa iyang mga tiil ga 

was kon kamo nasayud nga kamo adunay gahum nga mas dako pa kay sa inyong kaugali 

ngon. Si Pedro walay bisan unsa sa iyang kaugalingon, apan siya adunay gahum sa Dios nga 

nagadagayday pinaagi kaniya. Ang gahum sa Dios nagabutang sa mga bakol sa ilang mga tiil, 

kini dili lang sa pagtabang kanila nga anaa diha sa usa ka bakol nga kahimtang. 

 

Ang pagsinati sa gahum nakapausab sa mangingisda sama kang Pedro ngadto sa pagkamangi 

ngisda sa mga tawo. 

 

ANG PAGPADAKO SA LINGIN 

 

Si Jesus naglatid sa mga sumbanan sa walay katapusang pagpadako sa lingin nga nagresulta 

sa mga gamhanan nga saksi sa Ebanghelyo: 

 

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

kaninyo, ug mga saksi ko kamo sa Jerusalem, ug sa tibook nga Judea, ug sa 

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

 

Ang mga pamaagi alang sa pag-ani gipadayag sa iyang Pulong: 

 

 -Ang paagi mao ang pagpadaghan. 

-Ang hiraminta mao ang gahum sa Espiritu Santo. 

-Ang gahum gipatumong. Kini gihatag aron sa paghimo sa mga tinun-an nga mga 

  saksi. 
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-Ang gipunting sa gahum mao ang mga nasud sa kalibutan, usa ka walay katapusang   

  pagpadako sa lingin ... Jerusalem, Judea, Samaria, ug sa kinatumyan nga bahin sa 

  yuta.     

 

Magasugod diin sila, sa paggamit sa mga paagi sa pagpadaghan ug ang hiraminta sa gahum, 

ang Ebanghelyo mokaylap ngadto sa mga kinatumyan sa yuta. 

 

PANAG-IYAHON ANG SAAD 

 

Ang saad panag-iyahon kanunay sa mga magtotoo: 

 

... Ania karon, ako magauban kaninyo sa kanunay, hangtud sa katapusan sa 

kalibutan. (Mateo 28:20) 

 

Apan hinumdumi, sa matag saad sa Dios adunay usa ka kondisyon alang sa pagpanag-iya 

niini nga saad. Kini nga saad gihimo ngadto sa usa ka espesyal nga grupo sa mga magto 

too. Kini gihimo alang niadtong magatuman sa mga panan-awon sa ting-ani: 

 

Busa, panglakaw kamo, ug panudloan ninyo ang tanan nga mga nasud, nga 

magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo: 

 

Magatudlo kanila nga magabantay sa tanang mga butang nga gisugo ko kanin 

yo; ug ania karon, ako magauban kaninyo sa kanunay, hangtud sa katapusan sa 

kalibutan. (Mateo 28: 19-20) 

 

Kadtong mga andam nga makakita sa panan-awon ... niadtong andam sa pag-adto uban sa usa 

ka gamhanan nga pagsaksi ngadto sa mga nasud sa kalibutan ... kanila siya misaad ... ako 

uban kaninyo sa tanan nga mga dalan... 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Unsa ang pakisayran sa Kasulatan nga nagpadayag sa paagi sa pagpadaghan sa Dios? 

______________________________________________________________ 

 

3. Unsa ang hiraminta sa pag-ani? 

 

_______________________________________________________________ 

 

4. Ilista ang tulo ka mga lakang alang sa mga naghupot sa saad sa gahum. 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ang paagi sa Dios sa pagdaghan nga gihatag sa II Timoteo 2: 2 iaplikar una sa Jerusalem ug 

unya ipakaylap sa tibuok kalibutan. Kamo kinahanglan gayud nga magsugod sa pag-ani sa 

anihon diin kamo nagapuyo ug unya ang Dios magpadako sa inyong panan-awon ug sa minis 

teryo. Ang mosunod nga mga sugyot makatabang kaninyo sa "Pagpangani pinaagi sa pinada 

yag" diha sa inyong "Jerusalem." 

 

1. Tun-i ang basahon ni Josue. Tan-awa ang mga prinsipyo nga gihatag sa Dios kang 

Josue aron sa paghimo sa Israel sa pagpanag-iya sa yuta sa Palestina. Kamo makahi 

mo ba sa paggamit sa pipila niini nga mga baruganan aron sa pagpanag-iya sa inyong 

kaugalingon nga komunidad alang sa Dios? 

 

2. Pagbutang ug tumong sa pagkab-ot sa inyong komunidad uban sa mga Ebanghelyo.  

Ang tumong mao ang usa ka pamahayag sa inyong mga tumong o mga plano. Unsay 

inyong buhaton?  Kanus-a? Pagpili ug mga tumong nga makahimo kaninyo sa pag 

kab -ot sa mga tawo karon nga wala pa maabot sa Ebanghelyo. Kini mao ang prayo 

ridad ni Pablo sa Roma 15: 20-21. Ang ubang mga tumong tingali inyong ikonsiderar: 

 

-Pagbisita sa matag balay sa inyong dapit ug ipakigbahin ang mensahe sa Ebanghelyo  

 nga personal sa inyong mga silingan. 

 

-Pagpahimutang ug bag-o nga pinansyal nga mga tumong sa paghatag ngadto sa mga  

 lokal ug internasyonal nga mga paningkamot sa pag-ebanghelyo. 

 

-Pagkonsiderar ug usa ka ministeryo sa minoriya nga nga grupo sa inyong dapit nga  

 wala pa naabot sa Ebanghelyo. 

 

-Pagsugod sa usa ka espesyalista nga ministeryo diha sa usa ka pahulayanan nga ba 

 lay, bilanggoan, o ospital. Ikonsidarar ang usa ka ministeryo sa mga adik sa droga,  

 ngadto sa mga kabus, sa mga manginginom, o wala makasal  nga mga  inahan. 

 Pagministeryo sa espesyal nga mga grupo sama sa mga babaye, mga lalaki, mga 

 anak, mga magtiayon, mga pamilya, o sa militar. 

 

3. Pagtabang sa inyong ministeryo gikan sa inyong "Jerusalem" ngadto sa mga nasud sa  

kalibutan. Sugdi sa pagtuhop sa kalibutan pinaagi sa pag-ampo: 

 

-Pagkuha ug usa ka mapa sa kalibutan ug i-ampo ang mga nasud sa kalibutan.  Angko  

 na ang mga Gentil nga mga nasud alang sa inyong panulondon ug pasalamati ang 

 Dios alang sa paghimo kaninyo nga usa ka panalangin ngadto sa mga nasud. 

 

-kon kamo adunay usa ka adlaw-adlaw nga mantalaan, pag-ampo sa mga nag- unang 

 ulohan nga nagsalamin sa mga problema sa nagkalain-laing mga  nasud. Pag-ampo  

 alang sa mga lider sa gobyerno, mga misyonaryo, mga ministro, ug mga kauban sa  

 mga magtotoo. 
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IKAUPAT NGA BAHIN: PAGPAABOT 
Kamo Mahimong Kabahin Sa Panan-awon  

 

 

KAPITULO 9 
 

PAGBALI SA YUGO 

 
MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pag-ila sa tulo-ka-pilo nga yugo sa pagkaulipon. 

 Paghulagway sa tulo-ka-pilo nga yugo sa Dios. 

 Paglista sa mga lakang nga nagsumpay sa gintang tali sa yugo sa pagkaulipon, 

ug sa yugo sa Dios. 

 Pag-ila sa espirituhanong mga resulta sa pagbali sa yugo sa pagkaulipon. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Umari kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan, ug papahulayon ko 

kamo. 

 

Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, ug magtuon kamo kanako; kay ako 

maaghop ug mapaubsanon sa kasingkasing ug kamo makakaplag ug pahulay sa 

inyong mga kalag. 

 

Kay masayon ang akong yugo, ug magaan ang akong mga lulan.  

(Mateo 11: 28-30) 

 

PASIUNA 

 

Kini nga kurso naglangkob sa: 

 

Paghanduraw     :    Pag-ila sa panan-awon. 

Paghunahuna     :    Pagsabut sa konsepto sa katuyoan luyo sa panan- awon. 

Pagtumong        :    Mga tumong alang sa pagtuman sa panan-awon. 

 

Kini nga katapusan nga seksyon sa kurso mahitungod pagpaabot nga kamo mahimong 

kabahin sa katumanan sa panan-awon. 

 

Ang tinguha sa Dios mao ang pagdala kaninyo ngadto sa usa ka gipaabot nga katapusan: 

 

Kay ako mahibalo sa mga hunahuna nga gihunahuna ko alang kaninyo 

nagaingon si Jehova, mga hunahuna sa pakigdait, ug dili sa kadautan sa 

paghatag kaninyo ug paglaum sa katapusan. (Jeremias 29:11) 
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Kanang gilauman nga katapusan mao ang katumanan sa panan-awon, sa paghuman sa buhat 

sa Dios: 

 

Ang akong kalan-on mao ang pagbuhat sa kabubut-on sa nagsugo kanako, ug 

ang paghing pit sa iyang buhat. (Juan 4:34) 

 

Bisan kanus-a nga mosulod ka sa usa ka butang nga bag-o, kini sa kanunay nagkinahanglan 

sa pagbiya sa daan. Ang pagkahimugso nagkinahanglan sa pagbiya sa seguridad sa tagoang- 

kan. 

 

Ang Dios naghangyo kaninyo sa paglakang sa bag-o nga lakang sa pagtoo: 

 

Apan nag-ingon si Jehova, Ayaw pagkupot sa mga panghitabo sa nangagi o 

magpuyo sa unsay nahitabo sa dugay na. Pagbantay alang sa mga bag-o nga 

butang nga akong pagabuhaton. Kini nagakahitabo na - nga mahimo nimong 

makita karon.  (Isaias 43:18, Ang Living Bible) 

 

Kamo mahimo nga gigapus sa doktrina nga nag-angkon sa gahum sa Dios nga dili na alang sa 

karon. Kamo tingali naghunahuna nga ang pagpakaylap sa Ebanghelyo ngadto sa kalibutan 

mao ang responsibilidad sa mga ministro o mga misyonaryo. Kamo mahimo nga gigapus sa 

tradisyon o denominasyon nga nagpugong kanimo sa pag-apil sa paghawid sa mga kamot sa 

uban diha sa Lawas ni Kristo sa mga kaumahan sa Ginoo. 

 

Apan ang Dios naghatag kaninyo sa usa ka bag-o nga panan-awon. Kamo mahimong kabahin 

sa usa ka bag-o nga network o kutay sa espirituhanon nga mga mamomoo nga nagkahiusa 

pinaagi sa usa sa katuyoan. 

 

USA KA BAG-ONG NETWORK O KUTAY 

 

Ang Biblia nagrekord sa duha ka managlahing insidente nga naglambigit sa paggamit sa usa 

ka pukot sa natural nga kalibutan nga naghulagway sa usa ka dakung espirituhanon nga 

kamatuoran. 

 

Ang una nga kalihukan nahitabo sa sinugdanan sa yutan-ong ministeryo ni Kristo ug nare 

kord sa Lucas 5. Ang mga tinun-an nangisda sa tibuok gabii, ug walay bisan unsa nga 

nakuha. Si Jesus nag-ingon kanila: 

 

Palawod ka, ug itaktak ninyo ang inyong mga pukot sa panagat. (Lucas 5: 4) 

 

Si Pedro miingon: 

 

Magtutudlo, naghago kami sa tibook nga gabii, ug wala gayud kami ing 

nakuha; apan tungod sa imong pulong itaktak ko ang mga pukot. (Lucas 5: 5) 

 

Sa diha nga sila nagtaktak sa mga pukot sila nakakuha sa daghan nga mga isda ug kini nadaut 

ug sila nagtawag sa ilang mga kauban sa laing sakayan aron moduol sa pagtabang kanila.Ang 

kuha hilabihan kaayo ka dako nga kini mipuno sa duha ka sakayan ug sila misugod sa pag-

unlod. Si Pedro nahibulong niini apan si Jesus miingon kaniya: 
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Dili ka mahadlok, sukad karon magmananagat ka sa mga tawo. (Lucas 5:10) 

 

Ang kuha ni Pedro nga nasinati sa natural nga kalibutan wala kon itandi sa dakung pag-ani 

nga iyang pagaanihon sa espirituhanong kalibutan ingon nga siya usa ka mangingisda sa mga 

tawo. 

 

Ang usa ka susama nga insidente nga natala sa katapusan sa ministeryo ni Kristo sa Juan 21. 

Ang mga tinun-an nangisda sa tibook nga gabii ug walay nakuha. Sa sugo ni Kristo sila nagsa 

libay sa pukot ug, sa makausa pa, kini napuno sa mga isda. Apan niini nga panahon lahi kay 

sa nahauna. Ang pukot wala magisi: 

 

Si Simon Pedro misakay, ug gihaw-as niya ang pukot nga napuno sa mga dagku 

nga isda, nga usa ka gatus ug kalim-an ug tulo; ug bisan daghan kaayo, ang pu 

kot wala magisi. (Juan 21:11) 

 

Kining duha ka mga panghitabo sa tinuod nahitabo sa natural nga kalibutan, apan sila mga ka 

parehas sa usa ka dakung espirituhanon nga kamatuoran. Sa unang higayon ang mga pukot 

nagisi apan sa ikaduha nga higayon kini wala na magisi. Unsa ang nakapahimo sa kalainan? 

 

Ang unang pukot mao ang usa ka panig-ingnan sa mga paningkamot sa tawo. Si Pedro usa ka 

mangingisda sumala sa iyang trabaho. Siya nasayud sa natural nga mga paagi ug sa mga tra 

disyon sa mga mangingisda. Pinaagi sa nagisi nga pukot si Jesus nagpakita kaniya nga ang 

mga paningkamot sa tawo dili makahimo sa pagtuman sa panan-awon ug sa buhat sa Dios. 

 

Sa diha nga si Pedro nakaamgo sa dako nga buluhaton diin siya gitawag sa Dios siya 

misinggit: 

 

Pahilayo ka gikan kanako; kay ako usa ka tawong makasasala, Ginoo. 

 (Lucas 5: 8) 

 

Si Pedro mahimong usa ka mangingisda sa mga tawo. Ang daan nga network o kutay dili ma 

kapahiluna sa dakong espirituhanong ting-ani. Si Pedro magabiya sa mga tradisyon sa mga ta 

wo. Siya kinahanglan motabok sa linya sa panagbulag taliwala sa Judio ug Gentil. Ang daan 

nga network o kutay kinahanglan mabugto, ug siya mahimong kabahin sa usa ka bag-o nga 

network o kutay. 

 

Si Jesus wala moanhi sa paglaglag sa daan, kondili aron sa pagtuman niini pinaagi sa bag-o 

na. Siya wala naglaglag sa mga balaod, apan nagdugang pag bag-ong kahulugan niini. Siya 

wala nagwagtang sa halad sa dugo alang sa sala, apan nagtuman niini pinaagi sa pagpaagas sa 

iyang kaugalingon nga dugo alang sa kapasayloan sa mga sala. 

 

Si Jesus nagpasidaan bahin sa pagbutang sa bag-ong bino sa daan nga sudlanan nga panit. 

Ang  daan nga sudlanan nga panit dili makahimo sa naghupot sa bag-ong vino ingon nga ang 

pukot dili makahupot sa mga isda. Ang hagit sa Dakung Sugo dili matuman sa bisan unsa nga 

butang gawas sa usa ka bag-o nga pukot sa espirituhanong kalibutan. 

 

Sa tunga-tunga sa una ug sa ikaduha nga biyahe sa pangisda, ang usa ka bag-o nga network o 

kutay gilalang. Kini nga mga natural nga insidente sa pagpangisda mga kaparehas sa mga na 

hitabo sa espirituhanong kalibutan. 
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Kining bag-o nga espirituhanong network o kutay makahimo sa pagpahimutang sa panan-

awon nga gihatag ni Jesus. Apan sa pagsulod niini, ang usa kinahanglan nga molakang gikan 

sa daan ngadto sa bag-o.  Ang daan nga yugo kinahanglan nga mabali. Ang daan nga pukot 

kinahanglan pagalaglagon aron ang bag-ong pukot mahuptan. 

 

ANG YUGO 

 

Ang mga yugo gigamit sa tanan sa karaang kalibutan sa paghiusa sa mga mananap sa pagtra 

baho sa kaumahan. Sila sa gihapon gigamit alang niini nga katuyoan sa daghang mga nasud 

karon. 

 

Si Jesus nagsulti mahitungod niini nga yugo sa dihang siya miingon: 

 

Umari kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan, ug papahulayon ko 

kamo. 

 

Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, ug magtuon kamo kanako; kay ako 

maaghop ug mapaubsanon sa kasingkasing ug kamo makakaplag ug pahulay sa 

inyong mga kalag. 

 

Kay masayon ang akong yugo, ug magaan ang akong mga lulan. 

(Mateo 11: 28-30) 

 

Ang panan-awon nga iyang gihatag mao ang kaumahan. Karon kanang kaumahan nagrepre 

sentar sa tulo ka bilyon ka mga tawo nga wala gayud nakadawat sa mensahe sa Ebanghelyo 

... Ug nagsulti siya kanato nga kini nga hagit mao ang "sayon" ug "magaan"? 

 

Kana mao gayud ang iyang gi-ingon. Apan ang daan nga network o kutay, ang daan nga yu 

go, dili makapahimutang sa panan-awon. Kamo dili makatuman niini sa inyong kaugalingon. 

Kamo dili makabuhat niini pinaagi sa mga paningkamot sa tawo. Kamo kinahanglan 

mahimong kabahin sa bag-ong network o kutay ug mayugo uban kaniya. 

 

ANG YUGO SA PAGKAULIPON 

 

Kitang tanan anaa sa ilalum sa usa ka yugo sa pipila ka mga matang. Kamo anaa sa ilalum sa 

yugo sa pagkaulipon o kamo anaa sa ilalum sa yugo sa Dios. 

 

Ang yugo sa pagkaulipon tulo-ka-pilo. Kamo mahimong maulipon sa sala, sa kaugalingon, o 

sa tawo. 

 

ANG YUGO SA SALA: 

 

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

to [Sa sala] aron kamo dili na maulipon nila; ug gibunggo ko ang mga barra sa 

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

 

Ang yugo sa Egipto nagpasabot sa yugo sa sala. Kamo kinahanglan gayud nga moputol sa 

yugo sa mga sala sa inyong kinabuhi kon kamo mopasakop sa ilalum sa yugo ni Jesus. 
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ANG YUGO SA KAUGALINGON: 
 

Ang yugo sa pagkaulipon mahimong usa ka pagkaulipon sa kaugalingon: 

       

Kay dili ang akong buot nga pagabuhaton, kana maoy akong ginabuhat; kondili 

ang akong ginadumtan, kana maoy ginabuhat ko. (Roma 7:15) 

 

Ang kahakog ug garbo mao ang mga panig-ingnan sa mga yugo sa kaugalingon. 

 

ANG YUGO SA TAWO: 

 

Ang yugo sa tawo mao ang pagkaulipon nga gibutang sa ibabaw ninyo sa uban: 

 

Kay sila nagabugkos ug mga lulan, nga mabug-at ug makuli nga dad-on ug 

gipas-an sa mga tawo; apan sila sa ilang kaugalingon dili gani motandog niana, 

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

Ang yugo sa tawo mahimong maglakip sa pagkaulipon sa sala, tradisyon, denominasyon, o 

imposibleng mga sumbanan sa kinaiya nga gipahimuslan sa uban. 

 

Ang tulo-ka-pilo nga yugo sa pagkaulipon sa sala, sa kaugalingon, ug sa tawo naghisgot sa 

gipahimuslan nga trabaho, sa kabug-at, ug pag-alindasay. 

 

ANG TULO KA-PILO NGA YUGO SA DIOS 

 

Ang yugo sa Dios naghisgot sa usa ka nagkahiusa nga trabaho imbis nga gipahimuslan nga 

trabaho. Kini naghisgot sa pagkagaan puli sa kabug-at. Kini mao ang usa ka yugo sa kapahu 

layan inay sa kaalindasayan. 

 

Ang tulo-ka-pilo nga yugo sa Dios mao ang masayon, magaan ug makapahulay: 

 

Umari kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan, ug papahulayon ko 

kamo. 

 

Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, ug magtuon kamo kanako; kay ako 

maaghop ug mapaubsanon sa kasingkasing ug kamo makakaplag ug pahulay sa 

inyong mga kalag. 

 

Kay masayon ang akong yugo, ug magaan ang akong mga lulan. 

(Mateo 11: 28-30) 

 

TULO KA LAKANG SA PAGSUMPAY SA GINTANG 

 

Si Jesus naghatag sa tulo ka mga lakang sa pagsumpay sa gintang tali sa yugo sa pagkauli 

pon, ug sa yugo sa Dios. Kini mao ang dalan gikan sa daan ngadto sa bag-o: 

 

Pagduol        :   Kamo kinahanglan gayud nga sa kinabubut-on moduol kaniya. Kini  

                          molaglag sa yugo sa sala. 
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Pagsangon   :   Kamo kinahanglan gayud nga mosangon sa iyang yugo. Sa pagbuhat sa  

                          ingon, ang yugo  sa tawo malaglag. 

Pagkat-on    :   Pinaagi sa pagkat-on kaniya malaglag gikan kaninyo ang yugo sa  

                          kaugalingon. 

 

Ang yugo sa Dios dili lamang gihatag pinaagi kaniya. Kini mao ang pagpakigbahin pinaagi 

kaniya. 

 

PAGBALI SA YUGO 

 

Kini mao ang tinguha sa Dios nga ang tanang mga yugo sa sala, sa kaugalingon, ug sa tawo 

diha sa inyong kinabuhi maputol. Kini mao ang gikinahanglan kon kamo motuman sa panan-

awon. 

 

Sa usa ka rekord sa Daang Tugon, ang Israel gilibotan sa mga kaaway nga kasundalohan sa 

mga taga Asiria. Ang Dios misulti ngadto sa Israel ug mipahayag: 

 

Si Jehova sa mga panon nanumpa nga nagaingon: Sa pagkamatuod ingon sa 

akong nahunahuna, mao man ang mahitabo; ug ingon sa akong gitinguha, mao 

man ang mamatuman: 

 

Nga pagagub-on ko ang Asiriahanon sa akong yuta, ug sa ibabaw sa akong 

kabukiran pagatumban ko siya: Unya ang iyang yugo matangtang kanila, ug ang 

iyang palas-anon makuha gikan sa ilang mga abaga. (Isaias 14: 24-25) 

 

Ang Dios buot nga motangtang sa yugo gikan sa liog sa Israel. Apan ang iyang katuyoan 

mikuyanap gikan sa Israel ngadto sa mga nasud sa kalibutan: 

 

Kini mao ang tuyo nga ginatinguha sa ibabaw sa tibook nga yuta: Ug kini mao 

ang kamot nga ginabakyaw ngadto sa ibabaw sa tanang mga nasud.  

(Isaias 14:26) 

 

Unsay katuyoan sa Dios? Ang iyang katuyoan mao nga ang yugo sa pagkaulipon mabungkag 

gikan sa mga nasud sa kalibutan. 

 

Pipila ka mga kapitulo ang milabay kini natala nga: 

 

Ug ang manolonda ni Jehova, migula ug gipamatay sa campo sa mga Asirianhon 

ang usa ka gatus ug kawaloan ug lima ka libo, ug sa pagbangon sa mga tawo 

sayo sa pagkabuntag, ania karon kining tanan mga minatay. (Isaias 37:36) 

 

Ang Dios gusto nga ang tanang mga yugo sa inyong kinabuhi mahimong ingon sa usa ka 

patayng lawas. . Siya gusto nga molaglag niini aron madala kamo sa pagsangon sa yugo uban 

kaniya. 

 

UNSAON KINI PAGBALI? 

 

... Ug ang yugo pagabalion pinaagi sa pagdihog. (Isaias 10:27) 
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-Kini dili malaglag pinaagi sa lawom nga pagtulon-an. Kini dili malaglag pinaagi sa  

 sikolohiya o  edukasyon. 

-Kini dili malaglag pinaagi sa pagtambag o pinaagi sa usa ka organisasyon o deno  

  minasyon. 

  -Kini pagalaglagon pinaagi sa dihog sa Espiritu Santo nga mao ang gahum sa Dios. 

 

Apan ang katuyoan sa Dios alang sa pagbali sa yugo miuswag sa unahan sa inyong kinabuhi 

ngadto sa mga nasud sa kalibutan. Siya gusto nga moguba sa yugo sa pagkaulipon sa inyong 

kinabuhi aron makahimo kamo sa pagtuman sa panan-awon sa pagbali sa yugo gikan sa mga 

nasud sa kalibutan; 

 

Kini mao ang tuyo nga ginatinguha sa ibabaw sa tibook nga yuta: Ug kini mao 

ang kamot nga ginabakyaw ngadto sa ibabaw sa tanang mga nasud. 

 

Kay ang Ginoo sa mga panon maoy nagbuot ug kinsay makapapakyas niini? ug 

ang iyang kamot gituy-od, ug kinsa ang makapugong niini? (Isaias 14: 26-27) 

 

RESULTA SA PAGBALI SA YUGO 

 

Ang Dios miingon: 

 

Dili ba mao kini ang pagpuasa nga akong napili? ang paghubad sa mga higut sa 

kadautan, sa pagtangtang sa mga bugkos sa yugo, ug ang pagpagawas sa mga 

dinaugdaug, ug nga inyong bunggoon ang tanang mga yugo? (Isaias 58: 6) 
 

Unya siya naglista sa mga resulta sa pagbali sa yugo: 

 

Unya ikaw motawag, ug si Jehova motubag; ikaw motu-aw ug siya magaingon  

ania man ako... 

 

Unya ang imong kahayag mosubang sa kangitngitan, ug ang imong kadulom 

maingon sa adlaw sa kaudtohon; 

 

Ug si Jehova magamando kanimo sa kanunay, ug mobusog sa imong kalag sa 

mga dapit nga mamala, ug magapalig-on sa imong mga bukog, ug ikaw maha 

sama sa usa ka pinatubigan nga tanaman, ug sama sa usa ka tubod sa tubig, 

kansang mga tubig walay paghubas. 

 

Ug sila nga mahaanha kanimo mopatindog sa karaang mga dapit nga biniyaan;  

ikaw mopatindog sa mga patukoranan sa daghanan nga mga kaliwatan; ug ikaw 

pagatawgon, Ang mag-aayo sa nangatumpag, ang mag-uuli sa mga alagianan 

aron pagapuy-an. (Isaias 58: 9-12) 
 

Ang mga resulta sa pagbali sa yugo sa pagkaulipon mao nga: 

 

-Kamo masayud sa tingog sa Dios. Kita motawag, ug ang Ginoo motubag, "Ania man   

 ako"(Bersikulo 9) 
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-Kamo mahimong malampuson sa pagtuman sa inyong mga panan-awon. Ang inyong  

 kahayag mosubang sa kangiub nga naghisgot sa kalampusan. (Bersikulo 10) 

 

-Ang Ginoo magamando kaninyo sa kanunay. (Bersikulo 11) 

 

-Siya ang inyong magsasangkap. (Bersikulo 11) 

 

-Kamo mahimong mosanay. (Bersikulo 11-12) 

 

-Kamo mahimong sama sa usa ka pinatubigan nga tanaman nga mabungaon. Kamo  

  mahimong modaghan ug kadtong inyong mga anak sa espirituhanon nga kalibutan  

  mahimong modaghan. Sila motindog sa pagtukod pag-usab sa daan nga mga gamba 

  lay sa husto nga pundasyon. 

 

Ang Dios misaad sa Israel sa natural nga kalibutan: 

 

Ug ang kahoy sa kapatagan mohatag sa iyang bunga, ug ang yuta mohatag sa 

iyang tubo, ug sila magapuyo nga adunay kasigurohan sa ilang yuta, ug makaila 

nga ako mao si Jehova, sa diha nga bugtoon ko na ang mga higut nga pisi sa 

ilang yugo ... (Ezequiel 34:27) 

 

Maingon ka tinuod sa espirituhanon nga kalibutan. Sa pagbali sa yugo moresulta sa espirituha 

non nga pagkamabungahon 

. 

Ang daan nga network o kutay may kulang, guba, ug walay sulod. Kini dili mabutangan sa 

abunda nga ani.Ang daan nga mga yugo sa tradisyon, denominasyon, kaugalingon nga pa 

ningkamot, ug pagkawalay-pagtagad kinahanglan nga mabali. Bag-ong mga patukoranan, 

bag-ong mga yugo, ang usa ka bag-o nga network o kutay ang gikinahanglan sa pagsumpay 

sa gintang tali sa makasasala nga tawo ug sa usa ka matarung nga Dios. Ang panan-awon 

matuman lamang sa mga lalaki ug mga babaye nga nakasinati sa dihog nga makapabali sa 

yugo. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 

 

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

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Unsa ang tulo ka mga yugo sa pagkaulipon? 

____________________            _____________________      ___________________ 

 

3. Ilista ang tulo ka mga pulong nga naghulagway sa yugo sa Dios. 

____________________     _____________________      ___________________ 

 

4. Unsa ang tulo ka mga lakang nga kinahanglan inyong himoon aron sa pagsumpay sa 

gintang tali sa yugo sa pagkaulipon ug sa yugo sa Dios? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Ilista ang lima ka mga resulta sa pagbali sa yugo nga narekord sa Isaias 58. 

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Unsa ang pipila sa mga yugo sa pagkaulipon nga nakapugong kaninyo sa pagbuhat sa 

buluhaton sa Dios? 

 

_____Sala 

_____Denominasyon 

_____Kahadlok 

_____Kulang sa natural nga mga talento ug mga abilidad 

_____Sayop 

_____ Kaugalingon-paningkamot 

_____ Uban pa: _______________________________________________________ 

 

Basaha kini nga tudling: Isaias 14: 24-27 

 

Angkona kini nga saad: Isaias 10:27 

 

Pag-ampo niini nga pag-ampo: 

 

Ginoo, nagapasalamat ako kanimo alang sa panan-awon sa kaumahan nga imong gipakatawo 

sa akong espiritu. 

 

Ako naghangyo kanimo sa pagbali sa tanang mga yugo sa pagkaulipon sa akong kinabuhi. Sa 

ngalan ni Jesus, balia ang yugo sa___, ___, ___ ug ___ (nganli ang mga yugo nga anaa sa 

imong kinabuhi). 

 

Iyugo mo ako uban ni Jesus. Magbuhat ka ug bag-o nga network o kutay sa akong kinabuhi 

nga magadala sa abunda nga ani. 

 

Nagapasalamat ako kanimo karon alang sa pagdihog nga nagbungkag sa tanan nga yugo sa 

pagkaulipon. 

 

Sa Ngalan ni Jesus, 

 

Amen 
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KAPITULO 10 

 

PANALANGINI ANG MGA NASOD 

 
MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pag-ila sa espirituhanon nga mga hiyas ni Abraham nga nakahimo kaniya sa 

pagpanalangin sa mga nasud. 

 Pag-ila nga kamo usa ka manununod sa mga saad ni Abraham. 

 Pagsabot sa inyong mga responsibilidad ingon nga usa ka manununod sa 

pagpanalangin sa mga nasud sa kalibutan. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Ug kon kamo iya ni Kristo, nan sa pagkamatuod, sa kaliwat kamo ni Abraham, 

ug mga manununod sumala sa mga saad. (Galacia 3:29) 

 

PASIUNA 

 

Si Abraham gipili sa Dios nga mahimong amahan sa daghang mga nasud. Pinaagi kaniya ang 

tanang mga nasud sa kalibutan mapanalanginan; 

 

Ug diha sa imong kaliwat mapanalanginan ang tanan nga mga nasud sa yuta;  

kay gituman mo ang akong tingog. (Genesis 22:18) 

 

Ang Bag-ong Tugon nagpadayag nga ang tanan nga mga magtotoo mga manununod sa mga 

saad nga gihatag sa Dios kang Abraham. Aron mahimo nga usa ka "manununod" nagpasabot 

nga inyong napanunod gikan kaniya: 

 

Busa, sabton ninyo nga kadtong mga anaa sa pagtoo, kana sila mao ang mga 

anak ni Abraham. 
 

Ug ang Kasulatan, nagapasidaan nga ang Dios magapakamatarung sa mga 

Gentil tungod sa pagtoo, nagbalita na daan sa maayong balita kang Abraham 

nga nagaingon: Diha kanimo mapanalanginan ang tanan nga mga nasud. 

 

Busa, kadtong mga anaa sa pagtoo, gipanalanginan uban sa matinohoon nga si 

Abraham. (Galacia 3: 7-9) 

 

Kamo manununod tungod kay kamo nahimo nga binhi ni Abraham pinaagi kang Jesu-Kristo: 

 

Ug kon kamo iya ni Kristo, nan sa pagkamatuod, sa kaliwat kamo ni Abraham, 

ug mga manununod sumala sa mga saad. (Galacia 3:29) 
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Ingon nga kaliwat ni Abraham kamo manununod sa saad sa kaluwasan. Apan ingon nga usa 

ka manununod kamo usab ilalum sa sugo sa pagpanalangin sa mga nasud sa kalibutan uban 

sa maayong balita sa Ebanghelyo. 

 

Kamo gisultihan sa pag-angkon sa inyong panulondon: 

 

Kanako mangamuyo ka, ug kanimo igahatag ko ang mga nasud nga imong 

panulondon, ug ang mga kinatumyang mga bahin sa yuta alang sa imong 

pagpanag-iya.  (Salmo 2: 8) 

 

Pinaagi kang Abraham ang mga nasud sa kalibutan pagapanalanginan. Pinaagi kang Jesus 

ang mga nasud mao ang inyong panulondon usab. 

 

ESPIRITUHANONG HIYAS 

 

Ang mosunod mao ang espirituhanong mga hiyas ni Abraham nga nakapahimo kaniyang pa 

nalangin ngadto sa mga nasud, ug sa unsa nga paagi kini nga mga hiyas may kalabutan sa 

panan-awon sa ting-ani: 

 

SIYA HINGPIT NGA NAKABIG: 

 

Si Abraham mitoo sa panan-awon nga gipakita sa Dios kaniya. Siya hingpit nga nakabig nga 

pinaagi kaniya ang Dios mopanalangin sa mga nasud sa kalibutan: 

 

Masaligon sa hingpit, nga, unsa ang iyang gisaad, Siya makahimo usab sa pagtu 

man niini. (Roma 4:21) 

 

Alang sa panan-awon sa ting-ani nga mahimong usa ka reyalidad, kamo kinahanglan gayud 

nga adunay hingpit nga pagkakabig. Ang Dios misaad sa abunda nga pag-ani. Siya naghatag 

sa mga stratehiya ug mga paagi. Kamo gitawag ingon nga usa ka mamomoo sa pagpanala 

ngin sa mga nasud sa kalibutan. 

 

SIYA NAMUHUNAN SA ESPIRITUHANONG MGA BUTANG: 

 

Si Abraham namuhunan sa iyang tibuok kinabuhi sa butang nga dili makita sa natural nga 

kalibutan. 

 

Ang Dios naghatag kang Abraham ug saad sa usa ka matahum nga yuta, apan siya sa iyang 

kaugalingon wala pa makatunob ang iyang mga tiil niini nga nasud: 

 

Ug siya wala niya paghatagi ug kabilin niini, ni sa pagatumban man lamang sa 

iyang tiil: Apan gisaaran siya nga igahatag kaniya kini aron mahimong kaugali 

ngon, ug sa iyang kaliwatan sa ulahi niya, sa wala pa siyay anak. (Buhat 7: 5) 

 

Ang usa ka yuta gisaad nga wala pa ni Abraham makita. Kini gisaad ngadto sa usa ka anak 

nga lalaki nga wala siya. Apan si Abraham wala magduhaduha sa Dios. Siya namuhunan sa 

iyang kinabuhi diha sa plano sa Dios aron ang saad sa Dios matuman sa umaabot nga mga 

kaliwatan. 
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Ang panan-awon sa pag-ani walay katapusan sa kinaiyahan. Kamo mogahin sa inyong tibook 

kinabuhi nga mamuhunan sa mga dili makita. Apan ang mga resulta mao ang pagkamalung 

taron. Ang mga kaliwatan nga moabut mapanalanginan tungod kay kamo mituman sa panan-

awon. 

 

SIYA NAGMASINUGTANON SA TAWAG: 

 

Sa diha nga si Abraham gitawag sa Dios sa pag-adto sa usa ka dapit nga sa ulahi iyang mada 

wat ingon usa ka panulondon: 

 

Tungod sa pagtoo, si Abraham, sa gitawag siya, misugot sa pag-adto sa usa ka 

dapit nga iyang pagadawaton ingon nga panulondon; ug milakaw siya nga wala 

mahibalo kong asa siya painngon. (Hebreohanon 11: 8) 

 

Dili igo nga gitawag ngadto sa panan-awon sa ting-ani. Kamo kinahanglan gayud nga motu 

bag nga masinugtanon sa pagtuman sa katawagan. 

 

Ug diha sa imong kaliwat mapanalanginan ang tanan nga mga nasud sa yuta; 

tungod kay gituman mo ang akong tingog. (Genesis 22:18) 

 

SIYA ANDAM SA PAGBAROG NGA MAG-INUSARA: 

 

Ang Dios nakigsulti kang Abraham: 

 

Tuman-aw kamo kang Abraham ingon nga inyong amahan, ug kang Sara nga 

nanganak kaninyo; kay sa usa pa lamang siya gitawag ko siya, ug gipanalangin 

ko siya, ug gihimo ko siya nga daghan. (Isaias 51: 2) 

 

Si Abraham gitawag nga nag-inusara. Siya mobiya sa iyang yutang natawhan ug sa iyang 

pamilya sa pagtubag sa katawagan. 

 

Kon kamo gitawag sa Dios ngadto sa kaluwasan kini indibidwal nga butang. Ang matag tawo 

kinahanglan nga motubag sa personal nga pagtawag. Ang tawag ngadto sa kaumahan susa 

ma. Maingon kang Abraham, kamo gitawag nga usa ra.Kamo kinahanglan gayud nga mohi 

mo sa desisyon. Ang pagtubag sa panan -awon mahimong maglakip sa pagbiya sa panimalay 

ug sa pamilya.Sa pagkatinuod kini naglakip sa paglakang gikan sa taliwala sa walay pagpa 

numbaling nga mga magtotoo nga wala pa nakakuha sa panan-awon. 

 

SIYA ADUNAY ESPIRITUHANON NGA PANAN-AWON: 

 

Si Abraham adunay usa ka espirituhanon nga panan-awon: 

 

Kay nagpaabot siya sa usa ka lungsod nga may mga patukoranan, kang kansang 

magtutukod ug magbubuhat mao ang Dios. (Hebreohanon 11:10) 

 

Ang iyang panan-awon gipasukad sa espirituhanong mga butang. Ang iyang panan-awon 

mao ang usa ka siyudad kansang magtutukod mao ang Dios. Kini mao ang hinungdan nga 

nagpabilin siya sa langyaw nga yuta, ug nagpuyo sa mga tolda, nahimulag gikan sa iyang 

panimalay ug pamilya. 
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 Ang panan-awon nakapausab sa iyang kinabuhi. 

 

Ang panan-awon sa pag-ani ang nakapausab sa inyong kinabuhi. Kamo dili na gayud sama pa 

kaniadto.    Kamo dili mahimong kontento sa mga lumalabay nga mga butang sa kinabuhi. Ka 

mo mangita sa usa ka walay katapusan nga hinungdan. 

 
SIYA NAKAILA SA DIOS SA SUUD: 

 

Si Abraham gitawag, nga"higala sa Dios": 

 

Ug natuman ang kasulatan nga nagaingon, ug si Abraham mitoo sa Dios, ug kana giisip 

kaniya alang sa pagkamatarung; ug siya ginganlan nga higala sa Dios. (Santiago 2:23) 
 

Kini nagkinahanglan sa usa ka suod nga personal nga relasyon uban sa Dios aron kamo makatuman sa 

panan-awon.Kamo kinahanglan gayud nga makakat-on sa iyang mga dalan, ug makahimo sa pagpa 

minaw sa iyang tingog. Kamo kinahanglan gayud nga mahimong higala sa Dios. 

 

SIYA PUNO SA PAGLAUM: 

 

Si Pablo naghisgot kang Abraham: 

 

Nga tungod sa paglaum mitoo batok sa paglaum, aron siya mahimong amahan sa dag 

hang mga nasud, sumala sa ginaingon: Maingon niana ang imong kaliwatan. 

(Roma 4:18) 

 

Bisan tuod siya walay anak nga lalaki, si Abraham nakadawat ug usa ka saad nga mahimong amahan 

sa daghang mga nasud. Sa natural kini gitan-aw nga wala nay paglaum. Apan sa nawong sa pagkawa 

lay-pag laum si Abraham mitoo sa paglaum. 

  

Bisan unsa ang inyong kahimtang, bisan unsa ka walay-paglaum ang inyong kahimtang, kamo nasa 

yud nga ang Dios nagtawag kaninyo ngadto sa panan-awon sa pag-ani, ug kini pagatumanon. 

 

Atubanga ang pagkawalay-paglaum uban sa kasiguroan nga "unsa ang iyang gisaad, Siya makahimo 

usab sa pagbuhat niini" (Roma 4:21). 

 

SIYA ADUNAY LIG-ON NGA PAGTOO: 

 

Siya [Abraham] wala nagduhaduha sa saad sa Dios, apan lig-on diha sa pagtoo, nga  

nagahimaya sa Dios. (Roma 4:20) 

 

Si Abraham adunay ingon niana nga pagtoo nga siya midayeg sa Dios alang sa katumanan sa panan-

awon bisan sa wala pa kini nahitabo. Siya sigurado gayud nga ang Dios makahimo sa pagbuhat sa 

bisan unsa nga butang nga iyang gisaad (Roma 4:20). 

 

Ang pagkadaku sa panan-awon diin ang Dios nagtawag kaninyo hilabihan ... Tulo ka bilyon ka mga 

tawo nga wala pay mensahe sa Ebanghelyo. Kini mao ang mga nasud sa mga Gentil. Sila mao ang 

inyong panulondon. Pinaagi kaninyo sila mao ang mapanalanginan. 

 

Apan ayaw pagduhaduha sa saad sa Dios. Ayaw pagtan-aw sa kadaku sa tahas sa inyong atu 

bangan, hinonoa tan-awa ang pagkadaku sa Dios. Ang Dios misaad sa abundansyang espiri 

tuhanong pag-ani. Mahimong sama kang Abraham nga... 
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... Mitoo sa Dios bisan pa nga ang sama nga saad dili mahitabo. 

(Roma 4:18, Ang Living Bible) 

 

SIYA MATARUNG: 

 

Tungod kay si Abraham mitoo sa Dios: 

 

... Kini giisip kaniya alang sa pagkamatarung. (Roma 4:22) 

 

Ingon sa inyong nakat-onan kaniadto niini nga kurso, ang patukoranan sa inyong paghago 

diha sa pag-ani mao ang pagkamatarung. 

 

SIYA MAPAINUBSANON: 

 

Si Pablo nag-ingon nga si Abraham naghatag sa himaya sa Dios (Taga-Roma 4:20). 

 

Si Abraham nasayud nga ang katumanan sa panan-awon moabut lamang pinaagi sa Dios.  

Siya lamang ang makadawat sa himaya. 

 

Ang Dios naghatag kaninyo sa usa ka dakung panan-awon sa mga kaumahan sa mga nasud sa 

kalibutan. Apan ang katumanan moabut lamang pinaagi kaniya. Kamo dili makadawat sa hi 

maya a lang sa panan-awon o alang sa mga resulta sa ting-ani. Ang himaya ihatag sa Dios 

alang sa usa ka panan-awon nga natuman. 

 

SIYA MALINAWON: 

 

Sa Genesis 13 ang mga alagad ni Lot ug Abraham adunay daghang mga panagsumpaki mahi 

tungod sa katungod sa tubig. Si Abraham miabot alang sa usa ka malinawon nga solusyon sa 

mga problema. 

 

Ang mensahe sa pagkatawo ni Jesus nga gitugyan sa mga anghel mao ang pakigdait. Ang 

Ebanghelyo nga gidala ninyo ngadto sa mga nasud mao ang usa ka mensahe sa kalinaw kay 

kini pinaagi lamang sa Dios nga ang tinuod nga kalinaw magaabut. 

 

SIYA ALISTONG NAGABUHAT SA KABUBUT-ON SA DIOS: 

 

Sa diha nga ang Dios misulti kang Abraham nga ang ilhanan sa saad sa taliwala kaniya ug sa 

Dios mao ang pagtuli, ang Biblia nagtala nga sa maong adlaw nga nagsulti ang Dios, si Abra 

ham naghimo sa tanan nga mga lalaki diha sa iyang pamilya sa pagpatuli (Genesis 17). 

 

Sa ulahi gituman sa Dios ang iyang saad ngadto kang Abraham ug siya ug ang iyang asawa, 

si Sara, may usa ka anak nga lalaki.Human sa pagkatawo ni Isaac, ang Dios naghatag kang 

Abraham sa usa ka lisod nga pagsulay. Siya misulti kaniya sa paghalad sa iyang anak nga 

lalaki (Genesis 22). 

 

Diha kang Isaac anaa ang kaugmaon sa saad sa Dios. Siya mao ang manununod nga pinaagi 

kaniya ang kaliwatan ni Abraham moabut. Si Isaac mao ang magdala sa nasud sa Israel nga 

pinaagi niini ang kalibutan mapanalanginan.  

 

      109 



Apan ang Dios nagsulti kang Abraham sa paghalad sa iyang anak nga lalaki ingon nga usa ka 

sakrisyo. 

       

Ang Biblia nagtala sa Genesis 22: 3 nga human si Abraham makadawat niining mensahe gi 

kan sa Dios, "siya mibangon sayo sa"kabuntagaon sa pagsunod sa mga instruksiyon. Bisan sa 

diha nga ang kabubut-on sa Dios lisud, si Abraham wala maglangan. Sa diha nga ang Dios mi  

sulti siya milihok dihadiha. Tungod sa iyang pagkamasinugtanon, ang Dios nagtagana ug la 

ing halad ug ang kinabuhi ni Isaac nakalingkawas. 

 

Ang kabudlay sa kaumahan dili sa kanunay sayon, apan kon mosulti ang Dios kamo kinahang 

lan gayud nga molihok. Sa diha nga kamo molakang sa unahan diha sa pagkamasinugtanon 

ang Dios kanunay nga molihok alang kanimo. 

 

Kini mao ang makapaikag nga timan-an nga si Abraham wala gayud naghisgot sa mga ins  

truksiyon sa Dios mahitungod kang Isaac ingon nga usa ka halad. Siya nagtawag niini nga 

pagsimba. Ang labing taas nga matang sa pagsimba mao ang pagtan-aw sa unahan ni Isaac, 

kanang atong gihigugma, ngadto sa Dios. 

 

Ang Dios naghatag kaninyo ug usa ka panan-awon ug kini nakapausab sa inyong kinabuhi. 

Apan dili gayud mahimo nga ang panan-awon mas importante pa kay sa Dios. Ang inyong 

unang responsibilidad mao ang relasyon ngadto kaniya. 

 

Ang Dios nagsulay kang Abraham aron makita kon si Isaac ba ang nagbaton sa iyang labing 

taas nga debosyon o ang Dios. Kini kinahanglan kanunay nga ang Dios ang nag-okupar sa 

inyong debosyon. Ang panan-awon dili gayud mopuli sa maghahatag sa panan-awon. 

 

SIYA NAGALIHOK ALANG SA DIOS: 

 

Si Abraham nagpuyo sa usa ka yano nga kinabuhi nga nakahimo sa hingpit nga paglihok 

alang sa Dios. Siya makalihok dayon sa sugo sa Dios (Genesis 12). 

 

SIYA WALA GAYUD MOLINGI: 

 

Si Abraham wala nagtinguha sa daan nga kinabuhi nga gibiyaan, apan mitan-aw sa bag-ong 

mga butang nga pagabuhaton sa Dios: 

 

Ug gawas sa pagtoo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya; kay ang mo 

duol sa Dios kinahanglan gayud nga motoo nga mao siya, ug nga siya mao ang 

magbabalus sa mga nagapangita kaniya. (Hebreohanon 11: 6) 

 

SIYA NAGLAKAW SA PINADAYAG KAHIBALO: 

 

Si Abraham naglihok sa pagpadayag gikan sa Dios kay sa tawhanong pangatarungan: 

 

Ug si Jehova miingon: Pagatagoan ko ba gikan kang Abraham ang akong 

pagabuhaton. (Genesis 18:17) 
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SIYA WALA NAGTAN-AW SA IYANG NATURAL NGA MGA ABILIDAD: 

 

Ang Dios nagsaad sa mga nasud nga naggikan sa usa ingon nga "sama ra sa patay." Sa 

natural, si Abraham walay abilidad sa pagtuman sa plano sa Dios: 

 

Tungod niana, may nagpakatawo nga gikan sa usa, ug kini daw patay na, ang 

gidaghanon nga daw sa mga bitoon sa langit, ug ingon sa balas nga anaa sa 

baybayon sa dagat nga dili maisip. (Hebreohanon 11:12) 

 

SIYA NANGITA SA DIOS: 

 

Genesis 12 nagrekord kon giunsa ni Abraham ang pagtukod sa usa ka halaran ug nagtawag sa 

ngalan sa Ginoo. 

 

SIYA MIANGKON UG RESPOSIBILIDAD ALANG SA UBAN: 

 

Basaha ang istorya ni Abraham ug Lot diha sa Genesis 14. Kon kamo usa ka "Pangtibook 

kalibutan nga Kristohanon", nan kamo kinahanglan nga moangkon sa responsibilidad alang 

sa mga nanginahanglan sa kalibutan sa inyong palibot. 

 

SIYA MAHINATAGON: 

 

Si Abraham nagbayad sa ikapulo sa tanan nga iya: 

 

Ug dalayegon ang Dios nga labing labaw, nga nagtugyan sa imong mga kaaway 

ngadto sa ang imong kamot. Ug iyang gihatag kaniya ang mga ikapulo sa tanan. 

(Genesis 14:20) 

 

SIYA ANDAM MOPUYO SA LANGYAW NGA YUTA: 

 

Tungod sa pagtoo nahimo siya nga dumuloong sa yuta sa saad, ingon nga usa ka 

yuta nga dili iyang kaugalingon, nga nagpuyo sa mga balongbalong uban kang 

Isaac ug kang Jacob, ang mga manununod uban kaniya sa mao gihapon nga 

saad. (Hebreohanon 11: 9) 
 

Siya andam sa pagtahod sa kultura sa uban. Pananglitan, siya miyukbo sa atubangan sa mga 

tawo sa yuta ingon sa nabatasan: 

 

Ug si Abraham sa iyang kaugalingon miduko sa atubangan sa mga tawo sa 

maong yuta. (Genesis 23:12) 

 

SIYA NAGPADAGHAN SA MGA TAWO NGA MAY SAMANG DIDIKASYON: 

 

Kini makita diha sa kinabuhi sa iyang alagad, si Eleazar (Genesis 24). 

 

SIYA MIHATAG SA HIMAYA SA DIOS: 
 

Unya ang hari sa Sodoma miingon kang Abram: 

 

     111 



 Ihatag mo kanako ang mga tawo, ug kuhaa alang kanimo ang bahandi. 
 

Ug mitubag si Abram sa hari sa Sodoma: Gibayaw ko ang akong kamot kang 

Jehova, ang labing Labaw nga Dios, ang tag-iya sa langit ug sa yuta, 

 

Nga ako dili mokuha bisan sa usa ka lugas nga hilo ni sa higot sa usa ka sapin, ni 

sa tanan nga mga imo, aron ikaw dili makaingon: Ako ang nagpadato kang 

Abram: 

 

Gawas kadto lamang nga gipangaon sa mga batan-on, ug ang bahin sa mga tawo 

nga ming-uban kanako, si Aner, si Eschol, ug si Mamre, ipadawat kanila ang 

ilang bahin. (Genesis 14: 21-24) 
 

Kanunay hinumdumi, ang himaya kinahanglan nga kanunay adto sa Dios. 

 

ANG PANAN-AWON NATUMAN 

 

Si Abraham, ang usa ka tawo nga adunay usa ka espirituhanong panan-awon ... Siya usa ka 

tawo nga pinaagi kaniya ang mga nasud sa kalibutan gipanalanginan. Ug ang panan-awon 

natuman: 

 

Tungod niana, may nagpakatawo nga gikan sa usa, ug kini daw patay na, ang  

gidaghanon nga daw  sa mga mga bitoon sa langit, ug ingon sa balas nga anaa sa 

baybayon sa dagat nga dili maisip. (Hebreohanon 11:12) 

 

Sa diha nga ang panan-awon gihatag ngadto kang Abraham, ang iyang nangagi wala napadag 

han ug ang iyang karon wala napadaghan. Apan siya wala modawat sa pagkapatay sa iyang 

kaugalingong lawas ug sa taguangkan ni Sara. 

 

Tingali ang inyong nangagi sa espirituhanon wala makapadaghan ug ang inyong karon wala 

nagmabungahon. Apan karon kamo nakadawat ug usa ka panan-awon sa anihon. 

 

Maingon kang Abraham, tan-awa sa mga mata sa pagtoo ngadto sa umaabot nga nasayud nga 

"Siya nga misaad mao ang makahimo usab sa pagbuhat niini.” 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

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

________________________________________________________________ 

 

2. Hatagi ug duha ka mga pakisayran nga nagpakita nga ang mga magtotoo mao ang 

mga manununod ni Abraham:________________     ____________________ 

 

3. Kita mga manununod sa saad sa_____________________________________. 

 

4. Kita mga manununod  sa responsibilidad sa ____________________________ 

 

5. Ilista ang espirituhanon nga mga hiyas ni Abraham nga nakapahimo kaniya sa 

pagtuman sa panan-awon sa pagpanalangin sa mga nasud sa kalibutan. 

___________________________  ___________________________ 

___________________________  ___________________________ 

___________________________  ___________________________ 

___________________________  ___________________________ 

___________________________  ___________________________ 

___________________________  ___________________________ 

___________________________  ___________________________ 

___________________________  ___________________________ 

___________________________  ___________________________ 

___________________________  ___________________________ 

___________________________  ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Sa ubos mao ang usa ka katingban sa mga espirituhanon nga mga hiyas ni Abraham 

nga miresulta sa iyang pagpanalangin sa mga nasud sa kalibutan. Kon kamo motuman 

sa pa nan-awon sa pagpanalangin sa mga nasud, kinahanglan kamo mopalambo sa 

espirituhanon nga mga hiyas diha sa inyong kinabuhi. Baliki pagtuon ang matag 

espirituhanon nga kalidad. Ihulagway ang gidak-on diin kini nga mga  kalidad makita 

diha sa inyong kaugalingon nga espirituhanon nga kinabuhi: 

 

 

Hiyas    Sa unsa nga gidak-on kini nga kalidad  

                                                                   makita sa akong kaugalingon nga kinabuhi? 

 

Hingpit nga pagkakabig________________________________________________________ 

 

Pagpamuhunan sa espirituhanong mga butang______________________________________ 

 

Pagkamasinugtanon___________________________________________________________ 

 

Andam sa pagbarug nga mag-inusara_____________________________________________ 

 

Espirituhanong panan-awon____________________________________________________ 

 

Nakaila sa Dios sa suud_______________________________________________________ 

 

Paglaum____________________________________________________________________ 

 

Pagsalig ___________________________________________________________________ 

 

Matarung___________________________________________________________________ 

 

Mapainubsanon______________________________________________________________ 

 

Malinawon__________________________________________________________________ 

 

Alisto sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios__________________________________________ 

 

Nagalihok alang sa Dios_______________________________________________________ 

 

Wala gayud molingi__________________________________________________________ 

Nagalakaw sa pinadayag nga kahibalo____________________________________________ 
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Hiyas      Sa unsa nga gidak-on kini nga kalidad  

                                                              makita sa akong kaugalingon nga kinabuhi? 

 

 

Wala nagtan-aw sa natural nga abilidad___________________________________________ 

 

Nangita sa Dios______________________________________________________________ 

 

Nag-angkon sa responsibilidad alang sa uban_______________________________________ 

 

Mahinatagon________________________________________________________________ 

 

Nagpadaghan sa mga tawo sa sama nga didikasyon__________________________________ 

 

Naghatag ug himaya ngadto sa Dios______________________________________________ 

 

Andam sa pagpuyo sa langyaw nga yuta___________________________________________ 

 

2. Sa basehan sa pagtuki, unsay aksyon ang imong mahimo sa mosunod nga mga dapit 

sa pag-ugmad sa espirituhanon nga mga hiyas nga imong kulang? 

 

Ang akong adlaw-adlaw nga pagtuon sa Biblia: 

 

 

Ang akong adlaw-adlaw nga pag-ampo sa kinabuhi: 

 

 

Ang akong panimalay ug pamilya: 

 

 

Ang akong simbahan: 

 

 

Ang akong mga plano alang sa umaabot: 

 

 

Ang akong kalambigitan uban sa mga panan-awon sa anihon: 

 

 

 

Ang akong mga panalapi: 
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KAPITULO 11 
 

ANG PANAN-AWON NAHIMONG REYALIDAD 

 
MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pag-ila sa matang sa mga tawo nga gitawag sa Dios ingon nga mga mangangani. 

 Pag-angkon sa saad sa dagayang espirituhanon nga ani sa Dios. 

 Paghimo sa panan-awon ingon nga reyalidad diha sa inyong kinabuhi. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Ug kinahanglan dili kita managkataka sa pagbuhat ug maayo, kay sa nahaigo 

nga panahon kita magaani, kon kita dili magakaluya. (Galacia 6: 9) 

 

PASIUNA 

 

Sa diha nga kamo nagsugod niini nga kurso kamo nagsugod sa usa ka kasinatian nga mosang 

pot gikan sa panan-awon ngadto sa reyalidad 

. 

Gikan sa pagpanganak sa panan-awon ngadto sa pag-ani inyong nakita ang  kalibutan pinaagi 

sa mga mata sa Dios ug nakasabut sa iyang katuyoan alang sa mga nasud sa kalibutan. Kamo 

nakakat-on sa mga butang nga nagpugong sa pag-ani ug sa mga pamaagi, mga sistema, ug 

mga hiraminta alang sa epektibo nga pag-ani. Kamo nagbunggo na sa mga yugo sa pagka 

ulipon ug tradisyon ug nakadawat sa usa ka bag-o nga kasinatian sa gahum sa Dios. 

 

Niining katapusan nga kapitulo ang panan-awon mahimong reyalidad ingon nga kamo mahi 

mong kabahin sa katumanan niini. 

 

KINSA BA ANG GAMITON SA DIOS? 

 

Kinsa ang gamiton sa Dios sa pagtuman sa panan-awon sa ting-ani? Unsa nga matang sa lala 

ki o sa babaye ang iyang tawgon sa pagpakaylap sa Ebanghelyo ngadto sa mga nasud sa ka 

libutan? 

 

Basaha ang Marcos kapitulo 16 diha sa inyong Biblia. Kini nga kapitulo naglakip sa tubag 

niini nga mga pangutana. Niini nga kapitulo atong makaplagan ang mga babaye nga mga 

sumusunod ni Jesus paingon sa lubnganan aron sa pagdihog sa iyang patay nga lawas. Sa 

diha nga sila miabot sa lubnganan sila nakakaplag nga... 

 

... Ang usa ka batan-on nga lalaki nga naglingkod dapit sa too, nga sinul-oban sa 

usa ka taas nga puti nga bisti, ug sila nangalisang. 
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Ug siya miingon kanila, Ayaw kahadlok; Kamo nangita kang Jesus nga taga-

Nazaret nga gilansang sa krus; Siya nabanhaw: Siya wala dinhi; tan-awa ang 

dapit diin sila nagbutang kaniya. (Marcos 16: 5-6) 
 

Ang mga babaye miadto sa pagpakigbahin sa maayong balita ngadto sa mga tinun-an. Bisan 

tuod nga si Jesus nagpakita na kang Maria Magdalena, ang mga tinun-an dili motoo nga Siya 

nabanhaw (Marcos 16:11). Sa ulahi, si Jesus nagpakita ngadto sa duha sa mga tinun-an sam 

tang naglakaw sila sa nasud. Sa diha nga ilang gisultihan ang uban, sila wala motoo kanila 

(Marcos 16: 12-13). 

 

Sa kataposan si Jesus nagpakita ngadto sa mga tinun-an... 

 

Ug iyang gisaway sila sa pagkawala nilay pagtoo ug sa kagahi sa kasingkasing, tu 

ngod kay wala sila managpanoo sa mga nakakita kaniya tapos siya mabanhaw. 

(Marcos 16:14) 
 

Human siya misulti kanila sa ilang pagkawalay-pagtoo si Jesus miingon: 

 

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

tanang binuhat. (Marcos 16:15) 

 

Sa pagkamatuod siya nakahimo gayud sa usa ka sayop! Kini mao ang mga tawo nga miadto 

sa pagdihog ug usa ka patay nga lawas imbis nga mosaulog sa iyang pagkabanhaw. Kini mao 

ang mga tawo nga natulog sa panahon sa iyang labing mahinungdanon takna sa krisis, nagli 

mod kaniya, ug nagtago sa kahadlok. 

 

Si Jesus migahin sa tulo ka tuig sa pag-andam niining mga tawhana alang sa iyang kamata 

yon ug pagkabanhaw, apan sila mibiya kaniya sa takna sa krisis ug midumili sa pagtoo sa 

mga taho sa nakakita nga mga saksi sa iyang pagkabanhaw. Usa ka minuto si Jesus nagtul-id 

kanila tungod sa ilang pagkawalay pagtoo. Ang sunod, siya naghagit kanila uban sa panan-

awon sa espirituhanon nga mga kaumahan sa mga nasud sa kalibutan. 

 

Sa unsa nga paagi kaha niya biyaan ang kaugmaon sa Ebanghelyo diha sa mga kamot sa mga 

tinun-an? 

 

Tungod kay siya wala nagatan-aw kanila ingon nga sila karon. Siya wala nagtan-aw sa ilang 

mga nangagi nga binuhatan o sa ilang kahimtang karon. Siya nagatan-aw kanila kon unsa sila 

unya sa diha nga tugyanan sa gahum sa Espiritu Santo.Ang Dios wala nagatan-aw sa inyong 

kagahapon, sa inyong mga kapakyasan, sa inyong mga pagduhaduha, o pagkawalay-pagtoo. 

Siya nagatan-aw sa unsa ang iyang nahibaloan nga mahimong kamo pinaagi sa gahum sa 

Espiritu Santo. 

 

ANG MGA LALAKI NGA GIGAMIT SA DIOS 

 

Kita motan-aw sa mga tawo nga gigamit sa Dios pinaagi sa kasaysayan sa pagtuman sa iyang 

mga katuyoan. 
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JACOB: 
 

Ang Dios namili tali kang Jacob, usa ka tawo nga nagtinguha kaayo sa katungod sa pagkapa 

nganay nga siya nanglimbong alang niini, ug si Esau, nga sa ingon wala magpakabana niini 

kon kini mawala kaniya alang sa usa ka panaksan sa sabaw. Bisan pa niana iyang gigamit si 

Jacob sa pagdala sa nasud sa Israel. 

 

ABRAHAM: 

 

Si Abraham nga mahimong amahan sa daghang mga nasud. Sa diha nga siya nakadawat niini 

nga  pagpadayag gikan sa Dios, siya nahikubus sa iyang nawong ug mikatawa sa pagkawa 

lay-pagtoo (Genesis 17: 1-3). Sa ulahi, kini nga halangdon nga tawo sa pagtoo namakak sa ka 

away ug nag-angkon kang Sara ingon nga iyang igsoon nga babaye tungod kay siya nahadlok 

sa iyang kinabuhi. Bisan pa niini, si Abraham gitawag nga "higala sa Dios" ug nahimong ama 

han sa daghang mga nasud. 

 

MOISES: 

 

Sa iyang pagkadili-masinugtanon wala siya makasulod sa Yuta sa Saad, apan siya nagpahiga 

was sa duha ka milyon ka mga tawo gikan sa pagkaulipon sa Egipto, ug nagmando kanila  

latas sa kamingawan, sumala sa plano sa Dios. 

 

DAVID: 

 

Siya mikuha sa asawa sa laing tawo, ug mipatay sa tawo sa pagtabon sa iyang sala, apan siya 

gitawag nga "usa ka tawo nga nahiuyon sa kasingkasing sa Dios "ug ang Dios mihatag kani 

ya sa gingharian. 

 

GIDEON: 

 

Si Gideon naga- ani sa trigo nga nagatago tungod sa kahadlok sa kaaway sa dihang gitawag 

siya sa Dios nga mahimong manluluwas sa Israel (Mga Maghuhukom 6). 

 

MGA YANO NGA MGA TAWO 

 

Ang Dios naggamit sa yano nga mga tawo sa pagtuman sa iyang kabubut-on. Sa diha nga gihi 

mo ni Jesus ang iyang unang milagro sa pagbalhin sa tubig ngadto sa bino, siya nagsugo sa 

yano nga mga tawo nga pun-on sa ordinaryo nga tubig ang mga banga. Sa diha nga gipadag 

han niya ang tinapay ug isda gihatag niya kini ngadto sa ordinary o yano nga mga tawo nga 

nagpakaon sa panon sa katawhan. Sa dihang si Jesus mobuhat na sa tingali ang labing dako 

nga milagro sa iyang pangalagad, sa pagbanhaw kang Lazaro gikan sa patay, siya nagdepen 

de sa mga tawo sa pagligid sa bato gikan sa pultahan sa lubnganan. Dili ba ang sama nga 

Dios nga nagbanhaw kang Lazaro adunay gahum sa pagtangtang sa bato gikan sa pultahan? 

 

Oo, apan ang Dios kanunay nga mogamit sa mga tawo sa pagtuman sa iyang plano. Ang 

iyang mga paagi mao ang mga tawo. Ang Dios nagtawag sa ordinaryo nga mga tawo ug 

naghimo kanila nga talagsaon. Siya nagapalihok sa mga lalaki ug mga babaye gikan sa mga 

tumatan-aw ngadto sa mga umalambit sa iyang plano. 
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-Kamong tanan nga ordinaryong mga tawo nga naghunahuna nga dili kamo gamiton 

 sa Dios... 

-Kamo tanan nga ordinaryo nga mga tawo nga naghunahuna nga dili kamo kabahin sa  

  usa ka milagro... 

-Kamong tanan nga naglimod ug nagpakyas kaniya... 

 

Ang Dios wala nagtan-aw sa inyong kaniadto o karon nga mga binuhatan. Siya wala maka 

kita kaninyo ingon sa inyong panglantaw sa inyong kaugalingon. Siya nagtan-aw kaninyo 

ingon nga kamo mahimong sama unya sa diha nga inyong dawaton ang hagit sa pag-adto sa 

kaumahan sa kalibutan. Siya nakakita kaninyo ingon nga kamo unya sa diha nga tugahan sa 

gahum sa Balaan nga Espiritu. 

 

Ang Dios wala nagadepende sa inyong pagtoo, edukasyon, mga talento, o sa inyong ang-ang 

sa espirituwalidad. Siya wala nagadepende sa bisan unsa nga butang nga anaa kaninyo. Siya 

nagadepende sa unsay iyang nahibaloan kaninyo nga mahimo unya kon kamo motugyan sa 

inyong kinabuhi sa hingpit ngadto sa iyang kabubut-on ug mga katuyoan. 

 

Ang kalibutan sa unang simbahan dili makab-ot pinaagi sa daku nga pagsangyaw. Kini na 

kab-ot sa mga lalaki ug ang mga babaye nga mga tawhanon ingon kanato apan sila mingta 

likod gikan sa ilang kaugalingong mga kapakyasan ug gikuha ang panan-awon sa ting-ani. 

Sila nakaamgo nga sa diha nga sila nga maluya sa natural, sila lig-on sa espirituwal. Ang 

Dios nagsaad: 

 

... Ang akong grasya igo kanimo; kay ang akong gahum ginahingpit diha sa 

kahuyang.  (II Mga Taga Corinto 12: 9) 

 

USA KA MADAGAYAONG TING-ANI 

 

Sa mga nakakuha sa panan-awon ug sa nagtuman sa buhat ug kabubut-on sa Dios, adunay 

mga saad sa madagayaon nga pag-ani: 

 

Kay moabut ang binhi sa pakigdait; ang parras magahatag sa iyang bunga, ug 

ang yuta magahatag sa iyang abut, ug ang mga langit magahatag sa ilang mga 

yamog... (Zacarias 8:12) 
 

Siya naghimo sa mga kamingawan ngadto sa tabunok nga kaumahan: 

 

Iyang gihimo ang kamingawan nga danaw sa tubig, ug sa yuta nga mamala sa 

mga tinubdan sa tubig. Ug didto pagapapuy-on niya ang mga gigutom, aron sila 

magaandam... magapugas sila sa kaumahan, ug magatanom sa mga kaparrasan 

ug magakuha sila ug bunga sa abut. (Salmo 107: 35-37) 
 

Ang Dios magadala sa pag-ani sa labing ubos nga mabungahon nga mga dapit: 

 

Adunay daghang trigo sa yuta sa tumoy sa kabukiran ... [Sa labing ubos nga 

mabungaon nga dapit diha sa yuta]. (Salmo 72:16) 

 

Ang edad dili babag sa iyang plano: 
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Sila mohatag pa ug bunga bisan sa pagkatigulang na ... (Salmo 92:14) 
 

Kamo mahimo nga moadto nagahilak sa kasakit sa pagkatawo sa panan-awon, apan... 

       

Sila nga nanagpugas ug mga luha magaani sa kalipay.  
 

Siya nga magalakaw ug magahilak, dinala ang binhi nga igpupugas, sa walay 

duhaduha mobalik nga may kalipay, nga magadala uban sa iyang mga binangan 

nga humay. (Salmo 126: 5-6) 

 

Kamo dili makasabut sa kadagaya niining pag-ani sa katapusan sa panahon: 

 

Ang binhi anaa pa ba sa kamalig? oo, ang parras, ug ang igos, ug ang mga grana 

da, ug ang kahoyng olivo wala mobunga; gikan niining adlawa ako magapanala 

ngin kaninyo. (Haggeo 2:19) 

 

Ang Dios naghisgot sa usa ka pag-ani nga hilabihan ka dako ug nga kini nagapadayon: 

 

Ania karon, ang mga adlaw moabut na, nagaingon si Jehova, nga ang magdada 

ro makaapas sa mag-aani, ug ang manggigiuk sa mga parras makaapas kaniya 

nga nagasabud sa binhi. (Amos 9:13) 

 

Kamo dili pa gani mahuman sa paggiok sa mga inani ang sunod nga ting-ani anaa na 

kaninyo. 

 

Kini mao ang hinungdan nga ang panginahanglan alang sa mga mamomoo dinalian. Ang 

magdadaro maapsan sa mag-aani. Ang panan-awon sa anihon anaa sa atubangan ninyo. 

 

-Angkona ang saad sa madagayaon nga pag-ani. 

-Angkona ang mga Gentil alang sa inyong panulondon. 

-Ang mga kaumahan sa kalibutan anaa sa inyong atubangan. Iyahat ang inyong 

  mga mata, ug tan-awa. 

 

ANG KATAPUSANG PAG-ANI 

 

Adunay moabut nga adlaw sa katapusan nga pag-ani sa dihang ang Dios nagsugo sa iyang 

mga anghel: 

 

Ang panahon miabut na alang sa pag-ani; kay ang alanihon sa yuta hinog na. 

(Pinadayag 14:15) 

 

Gikan sa tibook kalibutan ang prosesyon moabut. 

 

Gikan sa Africa, Australia, Asya, North ug South America, Europa, ug sa mga Isla sa Dagat 

...mga mag-aani nagabuhagay sa trono sa Dios. 
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Ang mga lalaki ug mga babaye nga naghimo sa panan-awon nga usa ka reyalidad... Kadtong 

nagpuyo uban sa mga panan-awon nga sentro sa ilang pangatarungan ... Kadtong nangamatay 

nga nakayapos niini nga mga saad. 

       

Ug sila nagdala uban kanila sa mga bugkos sa dagami gikan sa pag-ani sa yuta: 

 

Sa human niining mga butanga, nakita ko, ug ania karon, ang usa ka dakung pa 

non, nga dili maisip ni bisan kinsa, gikan sa tanang kanasuran, ug sa kabanayan, 

ug katawhan ug mga sinultihan, nga nanagtindog sa atubangan sa trono ug sa 

Cordero nga nanagsul-ob sa mga bisti nga maputi nga hatag-as, ug may mga 

palwa sa ilang mga kamot; 

 

Ug nanagsinggit sa hataas nga tingog, nga nagaingon; Ang kaluwasan sa atong 

Dios nga nagalingkod sa trono, ug sa Cordero 

 

 ... ug mihapa sa atubangan sa trono, ug gisimba nila ang Dios. 
 

Nga nanag-ingon: Amen: ang pagdayeg ug ang himaya ug ang kaalam, ug ang 

pagpasalamat, ug ang kadungganan ug gahum ug ang kalig-onan anaa sa atong 

Dios hangtud sa kahangtoran. Amen. (Pinadayag 7: 9-12) 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 
 

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

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Ilista ang tulo ka mga reperensiya sa Biblia nga nagsaad sa madagayaong pag-ani. 

_____________________________________________________________ 

 

3. Nganli ang lima ka mga tawo nga gihisgotan niini nga kapitulo nga gigamit sa Dios 

bisan pa sa ilang kapakyasan. 

 

____________________________  __________________________ 

____________________________  __________________________ 

____________________________ 

 

4. Unsa nga bersikulo nagsulti sa katapusan nga pag-ani sa yuta nga gibuhat pinaagi sa 

mga manolonda sa Dios? ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.) 
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MGA TUBAG SA KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 
KAPITULO 1: 
 

1. Diin walay panan-awon, ang katawhan malaglag. (Proverbio 29:18) 

 

2. Ang espirituhanong panan-awon naglakip sa pagkakita sa unahan sa natural nga 

kalibutan ngadto sa espirituhanon nga kalibutan. Kini mao ang pagsabut  sa balaan 

nga katuyoan sa Dios ug pag-ila sa inyong bahin sa iyang plano. Kini mao ang usa 

ka tin-aw nga larawan sa unsa ang gusto sa Dios nga makab-ot ninyo nga maoy 

nagdumala sa matag lakang sa inyong kristohanong kinabuhi ngadto sa tumong. 

 

3.  2, 3, 1,4,6,5 

 

4. 3,1,4,2 

 

 

KAPITULO 2: 
 

1. Wala ba kamo manag-ingon, may upat pa ka bulan, ug unya moabut 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) 

 

2. Sa diha nga kita mosulti sa usa ka natural nga susama sa usa ka espirituhanon nga ka 

matuoran kini nagpasabot nga ang Dios migamit sa usa ka natural nga panig-ingnan 

aron  sa pagpatin-aw o pagrepresentar sa usa ka espirituhanon nga kamatuoran. 

 

3. Ang panig-ingnan mao ang anihon. 

 

4. Ang uma mao ang kalibutan. Mateo 13:38. 

 

5. Kamo tingali naglista sa bisan unsa sa mga mosunod nga mga rason. Ang anihon  mao 

ang usa ka panig-ingnan diin ang iyang mga tinun-an dali makaasoy tungod kay: 

 

-Ang ekonomiya sa Israel gibase sa agrikultura. 

-Ang relihiyosong mga pista nasentro sa pag-ani. 

-Ang pag-ani mao ang usa ka mapadayonon nga kalihokan sa tibuok tuig. 

-Adunay mga natural nga mga baruganan alang sa pagpugas ug pag-ani nga gipadapat  

 sa espirituhanong pag-ani. 

-Ang mga tinun-an nag-ila sa pagkadinalian nga girepresentaran sa panig- ingnan sa  

  mga natural nga ting-ani. 

 

6. Juan 4:35: 

Wala ba kamo manag-ingon:       Dili lamang maghisgot mahitungod sa pag-ani. 

Upat pa ka bulan:        Ayaw paglangan niini. 

Ako nag-ingon kaninyo:      Pamati sa unsa ang giingon ni Jesus. 
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Iyahat ang inyong mga mata:    Ayaw lingia ang mga makabalda. 

Tan-awa ang kaumahan:           Tan-awa ang kalibutan pinaagi sa mga mata sa  

                                                   Dios 

KAPITULO 3: 
 

1. Ang iyang mga mata naniid sa mga nasud. (Salmo 66: 7) 

 

2. Gibana-bana nga tulo ka bilyon nga tawo. 

 

3. Mga 2,000 ka pinulongan. 

 

4. Aron sa pagtan-aw sa kalibutan ingon sa usa ka espirituhanon nga uma nga 

nagakinahang lan sa mga mamomoo. 

 

5. Sala. 

 

6. A.F     b. F    c. T 

 

7. Ang Pangtibook kalibutan nga Kristohanon usa ka tawo nga naghimo sa matag adlaw 

sa iyang kinabuhi nga naghunahuna alang sa tibook kalibutan nga kawsa ni Kristo, ila 

bina alang niadtong sa pagkakaron wala pa maabot sa Ebanghelyo. 

 

KAPITULO 4: 

 

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

kahimut-an nga iyang gituyo diha kaniya: 

 

Alang sa usa ka hugna sa kahupnganan sa mga panahon Siya magatigum sa tanan nga 

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

Kaniya. (Efeso 1: 9-10) 

 

2. a. F   b. T   c. T   d. T 

 

3. Ang inyong tubag kinahanglan nga maglakip sa usa sa mosunod nga mga punto ug sa 

labing menos usa sa mga pakisayran: 

 

Ang katuyoan sa Dios gikan sa sinugdanan sa panahon mao ang paghiusa sa tanan nga 

anaa sa langit ug sa yuta diha kang Jesu-Kristo. (Efeso 1: 9-10) 

 

Siya dili buot nga may bisan kinsa nga mawala, kondili nga ang tanan nga mga tawo 

sa matag nasud kinahanglan nga maghinulsol ug modangat ngadto sa kahibalo ni 

Kristo Jesus. (II Pedro 3: 9)     

 

KAPITULO 5: 
 

1. Dili kamo magpalimbong; Ang Dios dili arang matiawan: kay bisan unsay ipugas sa 

tawo, mao usab kana ang iyang pagaanihon. 
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Kay ang nagapugas alang sa iyang kaugalingong unod, gikan sa unod magaani sa 

pagkadunot; apan siya nga nagapugas alang sa Espiritu, gikan sa Espiritu, magaani ug 

kinabuhi nga walay katapusan. (Galacia 6: 7-8) 

 

2. a.T             b.F             c. F             d.F             e.T             f. T             g.T 

 

3. Pakiglalis, Kasal-anan, Panag-away, Unod. 

 

4. Tinubos nga mga tawo nga nagapuyo sa tinubos nga kinabuhi. 

 

5. Isaias 16:10 o Joel 1: 10-12,16 

 

6. Joel 1: 13-14; 2: 12-13 

 

7. Baliki pagtuon ang gagmay nga-ulohan niini nga kapitulo: 

 

Ang pagkadili-masinugtanon sa Pulong sa Dios 

Paghikalimot sa Dios           Mahitungod sa panghitabo 

Dili hustong pagpugas          Walay tumong nga paningkamot 

Pagkawalay- pagtagad      Mga peste ug sakit 

Kaugalingong-paningkamot       Dili-hustong pag-ani 

Tinunglo nga proseso sa pagpadaghan   Wala matikad nga yuta 

Dili-matarung nga mga patukoranan         Pipila lang ang mga mamomoo. 

 

KAPITULO 6: 
 

1. Sila nga nanagpugas ug mga luha magaani sa kalipay. 

 

Siya nga magalakaw ug magahilak, dinala ang bililhon nga binhi, walay duhaduha 

mobalik pag-usab uban sa pagmaya, nga nagdala sa iyang mga binangan nga humay 

uban kaniya. (Salmo 126: 5-6) 

 

2. Ang mga pamaagi, mga baruganan, mga sistema, o mga plano sundon aron sa pagkab-

ot sa usa ka tumong. 

 

3. Kon kamo adunay nakalimutan niini nga mga pamaagi, ribyuha ang mga gagmay nga-

ulohan sa tibuok nga kapitulo. 

 

-Ang matag tanom sarang makahimo sa pagdaghan. 

-Ang pagpugas gikinahanglan aron makapangani. 

-Kamo dili makaani sa samang panahon nga kamo nagpugas. 

-Kamo moani sa unsay inyong gipugas 

-Kamo kinahanglan gayud nga magpugas bisan unsay mga panghitabo. 

-Kamo moani sumala sa gidaghanon sa gipugas. 

-Kamo magpugas diin dili kamo ang mag-ani, ug mag-ani diin kamo wala magpugas. 

-Kamo magaani sa ting-ani kon kamo matinud-anon. 

-Aron modaghan, ang binhi kinahanglan mamatay. 
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KAPITULO 7: 
 

1. Kay ingon nga ang yuta nagahatag sa iyang putot, ug ingon nga ang tanaman naga 

paturok sa mga butang nga ginatanum niini; ingon man ang Ginoong Jehova sa pag 

kamatarung ug pagdayeg sa atubangan sa tanan nga mga nasud. (Isaias 61:11) 

 

2. Ang binhi mopalambo ingon nga tubag sa pipila ka gawasnong mga kahimtang 

 

3. Kon kamo adunay  nakalimutan sa bisan unsa niini nga mga kahimtang alang sa pagtu 

bo, ribyuha ang mga gagmayng-ulohan sa tibuok kapitulo: Kinabuhi; Hustong yuta;  

Tubig; Kahayag; Hangin; Luna; Sistema sa Gamut; Pahulay; Nakalakip sa mga puno 

an sa parras; Pagpul-ong; Klima 

 

KAPITULO 8: 
 

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

yo, ug mga saksi ko kamo sa Jerusalem, ug sa tibook nga Judea, ug sa Samaria, ug 

hangtud sa kinatumyan sa yuta. (Buhat 1: 8) 

 

2. II Timoteo 2: 2 

 

3. Gahum. 

 

4. Moila nga kini alang karon; Pagsabot sa tinubdan; Pagdawat sa awtoridad sa personal 

ug sa inyong simbahan. 

 

KAPITULO 9: 

 

1. Umari kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan, ug papahulayon ko kamo. 

 

Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, ug magtuon kamo kanako; kay ako ma 

aghop ug mapaubsanon sa kasingkasing ug kamo makakaplag ug pahulay sa inyong 

mga kalag. 

 

Kay masayon ang akong yugo, ug magaan ang akong mga lulan. (Mateo 11: 28-30) 

 

2. Sala, Kaugalingon, Tawo. 

 

3. Sayon, Kahayag, Makapahulay. 

 

4. Duol ngadto Kaniya, Isangon ang iyang yugo, Pagkat-on gikan kaniya. 

 

5. Kamo makaila sa tingog sa Dios; kamo mahimong malampuson sa pagtuman sa 

inyong mga panan-awon; Ang Ginoo magamando kaninyo sa kanunay; Ug siya 

mahimo nga inyong mga probisyon; kamo makahimo sa pagdaghan. 
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KAPITULO 10: 
 

1. Ug kon kamo iya ni Kristo, nan sa pagkamatuod, sa kaliwat kamo ni Abraham, ug 

mga manununod sumala sa mga saad. (Galacia 3:29) 

 

2. Galacia 3:10 ug Galacia 3:29 

 

3. Kaluwasan 

 

4. Panalangini ang mga nasud sa kalibutan 

 

5. Hingpit nga nakabig         Puno sa paglaum 

Namuhunan sa espirituhanong mga butang               Lig-on sa pagtoo 

Matinumanon sa tawag      Matarung 

Andam sa pagbarug nga mag-inusara        Mapainubsanon 

Tawo sa panan-awon        Tawo sa pakigdait 

Nakaila sa Dios sa suud  Alisto sa pagbuhat sa    

     kabubut-on sa Dios sa 

Nagalihok alang sa Dios     Wala gayud molingi 

Naglakaw sa pinadayag nga kahibalo               Nangita sa Dios 

Miangkon ug responsibilidad alang sa uban              Mahinatagon 

Nagpadaghan sa mga tawo nga may didikasyon  Gihatag ang himaya sa Dios 

Wala motan-aw sa iyang natural nga abilidad 

Andam sa pagpuyo sa usa ka langyaw nga yuta 

 

KAPITULO 11: 

 

1. Ug kinahanglan dili kita managkataka sa pagbuhat ug maayo, kay sa nahaigo nga 

panahon kita magaani, kon kita dili magakaluya. (Galacia 6: 9) 

 

2. Kamo makahimo sa paggamit sa bisan unsa sa mosunod nga mga pakisayran: Salmo 

72:16; Salmo 92: 4;Salmo 107: 33-37; Salmo 126: 5-6; Amos 9:13;  Haggeo 

2:19; Zacarias 8:12 

 

3. Jacob, Abraham, Moises, David, si Gideon 

 

4. Pinadayag 14:15 
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