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UNSAON PAGGAMIT KINI NGA MANWAL 

 

 

 

PORMAT SA MANWAL 

 

 

Ang matag leksyon naglangkob sa: 

 

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

sa kapitulo. Basaha una usa magsugod sa leksyon. 

 

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

kapitulo.Sag-uloha kini. 

 

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

bisan unsa nga pakisayran nga wala iimprinta sa manwal. 

 

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

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

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

sa tubag nga seksyon nga gihatag sa katapusan sa basahon. 

 

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

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

ang inyong nakat-onan sa inyong kinabuhi ug ministeryo. 

 

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

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

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

gisugo. 

 

 

DUGANG MATERYALES NGA GIKINAHANGLAN 

 

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

 

UNANG PANAGTIGOM 

 

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

estudyante. 

 

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

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

 

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

bansay. 

 

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

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

 

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

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

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

sa mga abilidad sa inyong grupo. 

 

IKADUHA UG SA SUNOD PANG PANAGTIGOM 

 

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

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

simba. 

 

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

miting. 

 

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

mga letra ingon nga  latid sa usa ka 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 indibiduwal nga basihan. 

 

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

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

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

gisugo.    

       

 

3 



MODYUL:  Pagpadaghan 

KURSO: Mga Metodo sa Pagpadaghan 

 

PASIUNA 

 

Ang Biblia nagtala sa paglalang sa kalibutan ug sa unang lalaki ug babaye (Genesis 1). Ang 

unang sugo nga gihatag sa Dios sa bag-ong nalalang nga mga tawo mao ang pagdaghan: 

 

Ug gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios 

gibuhat niya sila, lalaki ug babaye iyang gibuhat sila. 

 

Ug gipanalanginan sila sa Dios, ug miingon ang Dios kanila: Sumanay ug dumag 

han kamo, ug pun-on ang yuta, ug magagahum kamo niini... (Genesis 1: 27-28) 

 

Kini nga proseso dili lamang sa pisikal nga pagpadaghan, kini usab sa espirituhanon. Ingon 

nga si Adan ug si Eva modaghan sa pisikal sila mopuno sa yuta sama sa ilang kaugalingon; 

mga tawo nga nakaila sa Dios ug naglakaw sa pagpakig-ambitay uban kaniya. Sila magapa 

daghan sa espirituhanon ingon man usab sa lawasnon. 

 

Ang pagkahulog sa tawo ngadto sa sala nakabalda niini nga proseso (Genesis 3). Ang sala 

miresulta sa pisikal nga kamatayon nga nakapugong sa pisikal nga pagpadaghan (Genesis 

2:17). Kini usab ang hinungdan sa espirituhanon nga kamatayon nga mao ang espirituhanong 

panagbulag sa makasasala nga tawo gikan sa matarung nga Dios. Kini nakapugong sa espiritu 

hanong pagpadaghan. 

 

Tungod kay gihigugma kaayo sa Dios ang tawo, siya naghimo ug usa ka linain nga plano sa 

pagluwas sa mga tawo gikan niining makalilisang nga espirituhanong kamatayon. Ang Dios 

nagpadala kang Jesu-Kristo aron mamatay alang sa kasal-anan sa tanang katawhan.Gibayaran 

ni Jesus ang silot nga kamatayon sa atong dapit, unya iyang nabuntog ang kamatayon pinaagi 

sa pagkabanhaw gikan sa mga patay (Juan 20). 

 

Ang matag indibiduwal kinahanglan mopili sa pagdawat sa plano sa Dios sa kaluwasan pinaa 

gi sa pagpangayo ug kapasayloan sa sala ug pagdawat kang Jesus ingon nga manluluwas. * 

Ingon nga magtotoo kang Jesus nga adunay mga sala nga gipasaylo, kamo naluwas gikan sa 

espirituhanon nga kamatayon. 

 

Bisan tuod ang pisikal nga lawas sa usa ka adlaw mamatay, kamo magpadayon sa pagpuyo sa 

espirituwal ug makadawat ug bag-ong lawas nga buhi sa walay katapusan: 

 

... Kitang tanan mangausab ... sa kalit, sa usa ka pagpamilok sa mata ... ang mga 

patay pagabanhawon nga adunay lawas nga dili madunuton, ug kita mangausab 

... nan matuman na unya ang nahisulat nga nagaingon, ang kamatayon gilamoy 

diha sa kadaugan. (I Mga Taga Corinto 15:51, 52, 54) 

 

 

___________________ 

* Ang Harvestime International Institute nga kurso, "Mga Pundasyon sa Pagtoo," mopasabot 

sa plano sa Dios sa kaluwasan nga detalyado. 
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Sa dihang inyong gidawat si Jesus ingon nga Manluluwas, kini sama sa paglalang pag-usab 

sa Dios. Ang Biblia nagtawag niini nga "pagpakatawo pag-usab": 

 

Si Jesus mitubag ug miingon kaniya: sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, ako 

magaingon kanimo, gawas kon ang tawo magpakatawo pag-usab, dili siya 

makakita sa gingharian sa Dios. (Juan 3: 3) 

 

Ang "pagkatawo pag-usab" wala magtumong sa pisikal nga pagpakatawo. Kini naghisgot sa 

espirituhanong pagpakatawo. Kamo gilalang pag-usab sa espirituwal isip usa ka bag-ong binu 

hat diha kang Kristo. Kamo "bag-o" tungod kay wala na kamo nagpuyo sa sala ug nagbuhat 

sa daan nga makasasala nga pagkinabuhi: 

 

Busa, kong ang tawo anaa na kang Kristo, siya bag-o nang binuhat; ang daang 

mga butang nanagpangagi na; Tan-awa, ang tanang mga butang nangabag-o. 

(II Corinto 5:17) 

 

Sa sinugdan sa kalibutan, ang unang sugo sa Dios sa iyang bag-ong gilalang nga mga tawo 

mao ang pagdaghan. Ang iyang unang sugo sa gilalang pag-usab, ang "natawo pag-usab" nga 

mga magtotoo managsama. Kita magapadaghan sa espirituwal ug pun-on ang yuta sa ubang 

mga tawo sama sa atong kaugalingon; mga tawo nga nahigugma sa Dios ug naglakaw sa pa- 

kig-ambitay uban kaniya. 

 

Sa dihang si Jesus unang mitawag sa mga tawo nga mosunod kaniya, kini usa ka pagtawag sa 

espirituhanong pagpadaghan (Lucas 5:10). Ang iyang katapusang sugo sa mga magtotoo mao 

ang pagdaghan sa espirituwal (Mga Buhat 1: 8). Aron sa pagkab-ot sa hagit sa liboan ka mga 

tawo nga nangamatay sa sala nga walay Ebanghelyo, kinahanglan nga ang matag magtotoo 

mosanay ug mokat-on sa mga prinsipyo sa espirituhanong pagpadaghan. 

 

Kini nga kurso nagpakigbahin sa Bibliyanhong mga paagi sa espirituhanong pagpanganak 

nga makapahimo kaninyo sa pagdaghan diha sa pagsunod sa sugo sa Dios. Kamo makakat-on 

kung unsaon sa pagdaghan sa espirituwal isip indibiduwal ug sa tinibo sulod sa konteksto sa 

lokal nga simbahan. Kon inyong ipadapat ang Bibliyanhong mga prinsipyo nga gitudlo niini 

nga kurso, kamo mahimong responsable sa pagpadaghan sa liboan nga nabansay ug nadasig 

nga mga magtotoo. 

 

Kung gikuha ninyo ang mga kurso sa Harvestime International Institute sa han-ay, kini ang 

ikatulong kurso sa ikatulong Modyul, nga nagtutok sa pagpadaghan sa espirituhanong pwersa 

sa mga mamomoo nga gibansay pinaagi sa pagkompleto sa ikaduhang Modyul. 

 

Ang mga kurso sa Ikatulong Modyul mao ang mga "Pagpalambo sa Bibliyanhong Panglan 

taw sa Kalibutan," " Pagtudlo nga mga Taktika, " "Mga Metodo sa Pagpadaghan", ug "Ga- 

hum nga mga Prinsipyo". Kini nga mga kurso nagpalambo sa kahibalo sa espirituwal nga pa- 

nginahanglan sa kalibutan ug nagpatin-aw kon unsaon sa pagtagbo sa maong panginahanglan 

pinaagi sa Bibliyanhong pagtudlo ug pagsangyaw, pagpadaghan, ug paghatag sa espirituha 

nong gahum. 
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MGA TUMONG SA KURSO 
 

 

Sa pagkahuman niini nga kurso kamo makahimo sa: 

 

 Pagsanay sa espirituwal nga pinaagi sa paggamit sa Bibliyanhong pagpadaghan nga 

mga paagi. 

 

 Pagtingob sa pagpadaghan nga mga prinsipyo nga gitudlo diha sa mga sambingay sa 

Bag-ong Tugon. 

 

 Pagpatin-aw kung unsaon sa magtotoo nga makapadaghan sa espirituwal aron sa 

pagbangon sa gatusan ka mga bag-ong magtotoo. 

 

 Paghimo sa inyong panimalay ingon nga sentro alang sa espirituhanong pagpadaghan. 

 Pagtingob sa mga prinsipyo alang sa sulodnon nga pagpadaghan sulod sa Simbahan. 

 Pagtingob sa mga prinsipyo alang sa paglapad nga pagpadaghan sa Simbahan. 

 Pagtingob sa mga prinsipyo alang sa pagdako nga pagpadaghan sa Simbahan. 

 Pagtingob sa mga prinsipyo alang sa pagsumpay nga pagpadaghan sa Simbahan. 

 Pagbalhin sa mga kinabig nga labaw pa sa desisyon ngadto sa pagkadisipulo. 

 Pag-ila sa mga butang nga makababag sa pagpadaghan sa espirituhanon. 

 Pagtukod ug Harvestime International Institute isip sentro alang sa espirituhanong 

pagpadaghan. 
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KAPITULO 1 
 

MGA MANGINGISDA UG MGA TAWO 
 

 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa Sag-ulohong Bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pag-ila sa una ug katapusan nga mga sugo ni Jesus ngadto sa iyang mga sumusunod. 

 Pagpatin-aw sa "pagpadaghan".  

 Pagpasabot kung unsa ang gipasabot sa espirituhanong pagpadaghan. 

 Pagpatin-aw sa "paagi" 

 Pagpatin-aw sa "mga metodo" 

 Pagpatin-aw kon unsa ang gipasabot sa espirituhanong "pagpadaghan nga mga 

metodo". 

 Pagtingob sa mga prinsipyo sa natural nga pagpangisda nga magamit sa espirituha 

nong pagpangisda. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Ug si Jesus miingon kanila: sumunod kamo kanako, ug himoon ko kamong mga 

mangingisdag mga tawo. (Marcos 1:17) 

 

PASIUNA 

 

Sa dihang si Jesu-Kristo misugod sa iyang pangpubliko nga pagministeryo dinhi sa yuta, siya 

mitawag sa daghang mga tawo nga mahimong una niya nga mga tinun-an: 

 

Ug si Jesus miingon kanila: sumunod kamo kanako, ug himoon ko kamong mga  

mangingisdag mga tawo. (Marcos 1:17) 

 

Ang una niyang sugo sa mga tawo mao ang pagdaghan sa espirituwal. Kon sila mosunod kani 

ya, siya buot mohimo kanila nga "mga mangingisdag mga tawo." Sila manganak samtang sila 

"mangisda" sa espirituhanon nga paagi alang sa ubang mga lalaki ug mga babaye. 

 

Ang katapusang mensahe ni Jesus ngadto sa iyang mga sumusunod mao ang pagtawag ngad 

to sa espirituhanon nga pagpanganak: 

 

Apan kamo magadawat ug gahum sa diha nga  kakunsaran na kamo sa Espiritu 

Santo; ug kamo mao unya ang akong mga saksi sa Jerusalem, ug sa tibook Judea 

ug Samaria, ug hangtud sa kinatumyan sa yuta. 

 

Ug sa nakasulti na siya niini, samtang nanagtan-aw sila, naisa siya sa kahitas-an; 

Ug usa ka panganod midawat kaniya nga misalipod sa ilang panan-aw.  

(Mga Buhat 1: 8-9) 
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Unsaon sa mga tinun-an pagtuman kining talagsaong sugo nga gihatag ni Jesus? Unsaon nii 

ning gamay’ng grupo sa mga tawo sa pagpadaghan aron maabot ang tibook kalibutan? 

 

PAGPADAGHAN NGA MGA PAAGI 

 

Si Jesus nagpadayag sa piho nga mga paagi nga makahimo sa iyang mga tinun-an sa pagtu 

man sa sugo sa pagsanay sa espirituwal. Ang una ug labing importante niini gihatag isip kaba 

hin sa sugo sa Mga Buhat 1: 8. Ang mga tinun-an modaghan pinaagi sa pagdawat ug gahum 

sa Balaang Espiritu. Ang ubang mga paagi gipadayag samtang ang mga sumusunod ni Jesus 

nagsugod sa pagdaghan ug pag-abot sa kalibutan sa Ebanghelyo. Kini nga mga paagi nahitala 

sa mga libro sa Mga Buhat ug mga Sulat sa Bag-ong Tugon. 

 

Kini nga kurso nagpatin-aw niini nga mga paagi sa pagpadaghan. Kini nagtudlo kaninyo kon 

unsaon paggamit niini aron makasanay sa espirituwal ug makatuman sa sugo sa Dios. Apan 

una, kinahanglan ninyong masabtan kon unsay kahulogan niining pagdaghan. Ang "pagdag 

han" nagpasabot sa pagdugang sa gidaghanon pinaagi sa pagsanay. Ang pagdaghan mao ang 

proseso sa pagpadaghan. Sa diha nga adunay usa ka butang nga gipadaghan kini gipasanay 

nga pabalik-balik sa sama nga porma. 

 

Sa natural nga kalibutan, ang mga lalaki ug mga babaye nagpasanay sa ilang mga kaugali 

ngon pinaagi sa pagpanganak. Sila nidaghan sa pisikal nga paagi. Ang espirituhanong pag 

daghan gihimo pinaagi sa pagpanganak sa espirituwal. Ang usa ka magtotoo mosanay pinaagi 

sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo ngadto sa uban, nagagiya kanila nga mahimong mga magto 

too, ug nagatukod kanila ingon nga mga tinun-an ni Ginoong Jesu-Kristo. 

 

Ang Biblia nagpadayag sa mga paagi sa Dios alang sa espirituhanong pagpadaghan. Ang 

“paagi" maoy plano alang sa pagtuman sa piho nga tumong. Ang "mga metodo" maoy siste 

ma sa mga paagi nga makombuya aron makab-ot ang tumong. 

 

Ang mga "metodo sa pagpadaghan" maoy mga paagi nga makatabang sa mga magtotoo nga 

makab-ot ang tumong sa espirituhanong pagsanay. Ang tumong dili na gayud mausab. Kita 

kinahanglan nga mosanay sa espirituhanon ug moabot sa tibook kalibutan sa Ebanghelyo. 

Adunay daghang nagkalain-laing mga paagi diin kini nga tumong matapos. Kini mao ang 

mga "metodo,” o nagkalain-laing mga plano, diin kamo makapadaghan. 

 

Sa diha nga ang tawo makipagtinabangay sa paagi sa Dios sa pagpadaghan, ang espirituha 

nong pagpanganak moresulta. Ang mga magtotoo mosanay sa espirituhanon sulod sa tagoang 

kan sa Simbahan. 

 

ANG TAWAG SA PAG-AKSYON 

 

Ang mga tawo nga unang gitawag ni Jesus isip tinun-an mga mangingisda. Sila mga tawo sa 

aksyon. Sila wala manikop ug isda nga tinagsa ra sa matag panahon. Sila migamit ug dagko 

nga mga pukot sa pagpangisda ug nagdala sa daghang mga isda sa tanang matang. 

 

Sa dihang si Jesus mitawag kanila nga mahimong "mga mangingisda sa mga tawo," Siya mi 

padayag sa susama nga plano alang sa espirituhanong pagpadaghan. Ang iyang mga sumusu 

nod kinahanglang "makakuha" sa mga lalaki ug mga babaye gikan sa matag nasud, kultura, 

pinulongan, ug etnikong kagikan.  
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Ang ilang espirituhanon nga "mga pukot" kinahanglan mapuno. Si Jesus nagtawag sa mga 

tawo sa pag-aksyon. Siya miingon nga iyang himoon sila nga mga mangingisdag mga tawo.  

Sila dili lamang mga tumatan-aw sa plano sa Dios. Sila mahimong mga sumasalmot samtang 

sila mangisda alang sa mahangturon nga mga kalag sa mga lalaki ug babaye. 

 

Ang pagtawag ni Jesus mao ra gihapon. Kita mahimong mangingisda sa mga tawo. Kung dili 

kita mangisda, nan wala kita nagasunod. 

 

MGA MANGINGISDAG TAWO 

 

Nganong gigamit ni Jesus ang panig-ingnan sa pagpangisda aron sa pagtawag sa iyang mga 

sumusunod? 

 

Una, kini usa ka ehemplo nga dali nilang masabtan. Kining mga tawhana nagpuyo sa pagpa 

ngisda. Kini mao ang butang nga gigahinan nila sa ilang panahon ug kusog. Sa dihang gita 

wag sila ni Jesus nga mahimong mga mangingisda sa mga tawo, ilang nasabtan nga sila "ma- 

nguha" sa mga tawo sa espirituhanong paagi, sama sa ilang nakuhang isda sa natural nga kali 

butan. Sila usab nakasabot sa gipangayo niini nga tawag. Ang espirituhanon nga pagpangisda 

nagkinahanglan ug pasalig sa ilang panahon ug kusog. 

 

Ikaduha, si Jesus migamit sa panig-ingnan sa pagpangisda aron sa pagtawag sa mga sumusu 

nod tungod kay adunay mga prinsipyo sa natural nga pagpangisda nga mahimong magamit sa 

espirituwal. Ania ang pipila niining mga prinsipyo: 

 

KAMO KINAHANGLAN MOADTO KON ASA ANG MGA ISDA: 

 

Kon kamo gusto ka nga makakuha ug isda, kamo kinahanglan moadto kung asa ang isda. 

Ang mga isda nagpuyo sa tubig. Kamo dili gayud makakuha ug isda pinaagi sa paghulat sa 

ibabaw sa usa ka bukid o sa taliwala sa usa ka disyerto. 

 

Ingon nga magtotoo, kamo kinahanglan moadto kon asa ang isda sa espirituwal. Ang mga la 

laki ug babaye nagpuyo sa kalibutan. Kamo dili maghulat diha sa bilding sa simbahan alang 

sa mga dili magtotoo sa pagduol kaninyo. Kinahanglan kamong moadto sa merkado, mga 

eskwelahan, ug mga buhatan ug ang"isda" bisan asa diin anaay mga tawong dili luwas. 

 

KAMO KINAHANGLAN MOSUSI SA PALIBOT: 

 

Sa diha nga kamo mangisda sa natural nga kalibutan, importante nga maila ang palibot. Ka 

mo kinahanglan nga motan-aw sa agos ug giladmon sa tubig. Kamo kinahanglan mahibalo 

kung kini tubig dagat o lab-as nga tubig. Kamo kinahanglang mag-obserbar kung giunsa pag 

huyop sa hangin. Ang tanan niining mga natural nga mga hinungdan nagtino sa matang sa 

paon ug mga paagi nga inyong gamiton sa pagpangisda. 

 

Tinuod usab kini sa natural nga kalibutan. Kamo kinahanglan moanalisar sa palibot diin 

inyong makita ang mga lalaki ug mga babaye. Unsay ilang mga panginahanglan? Unsa ang 

nagapanghitabo sa ilang mga kinabuhi? Kini makatabang kaninyo sa pagtino sa paagi nga 

gamiton sa pagpangisda alang sa ilang mga kalag. 
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Sa dihang nahimamat ni Jesus ang babaye didto sa atabay sa Juan 4, Iyang gisusi ang palibot  

diin siya nakaplagan niya. Siya nangita sa natural nga tubig. Siya migamit niining natural nga 

panginahanglan sa pagtabang kaniya nga makaila sa iyang espirituhanon nga panginahanglan. 

Ang paagi nga iyang gigamit "nagdala kaniya" ngadto sa Gingharian sa Dios. 

 

Sa natural nga kalibutan, kon kamo migamit sa pantat nga mga paagi sa pagpangisda sa dagat 

dili gayud kamo makakuha ug pantat. Ang pantat wala magpuyo sa dagat. Sila nagpuyo sa 

tab-ang nga tubig. 

 

Kung kamo dili moanalisar sa palibot sa espirituhanong kalibutan, inyong makita ang inyong 

kaugalingon nga "nagapangisda ug pantat sa dagat" tungod kay wala kamo makasabot kung 

asa ang mga tawo ug kung unsaon kini pag-abot. 

 

KAMO KINAHANGLAN MOGAMIT SA LAINLAING MGA PAAGI: 

 

Ang usa ka maayong mangingisda mogamit sa nagkalainlaing paagi aron makuha ang isda. 

Siya migamit sa lainlaing paon aron madani ang mga isda. Siya migamit sa nagkalainlain nga 

mga gamit sa pangisda nga naglakip sa mga pamingwit, mga pukot, mga pana, o mga bubu. 

Ang nagkalainlain nga matang sa isda madani sa lainlaing mga paagi. Mao nga ang usa ka 

maayong mangingisda mogamit sa lainlaing mga paagi. 

 

Ang mangingisda makat-on sa pipila niining mga paagi sa mga libro nga gisulat mahitungod 

sa pagpangisda. Siya nakakat-on sa ubang mga paagi pinaagi sa kasinatian ug obserbasyon. 

Kining mga paagi nga iyang gigamit mausab, apan ang tumong sama ra gihapon... aron 

makakuha ug isda. 

 

Kung kamo mahimong epektibo nga espirituhanong mangingisda, kamo kinahanglan moga 

mit sa nagkalainlaing paagi. Ang nagkalainlaing mga tawo nadani sa Ebanghelyo pinaagi sa 

lainlaing paagi. Ang uban "nakasulod" pinaagi sa pagtudlo ug pagsangyaw o paghupay sa 

panahon sa panginahanglan. Ang uban "nakuha" sa nagkalainlaing paagi. 

 

Ang paagi sa espirituhanong pagpangisda nagkalainlain, apan ang tumong managsama ... 

aron makakuha ug mga kalag sa mga lalaki ug mga babaye. 

 

KAMO KINAHANGLAN NGA MOITSA UG MOBIRA: 

 

Kung kamo migamit sa bingwit, pukot, o pana sa natural nga kalibutan, kamo kinahanglan 

nga moitsa niini ngadto sa tubig ug mobira niini pabalik. 

 

Sa natural nga kalibutan, giunsa ninyo pag-itsa sa tubig hilabihan ka importante. Ang inyong 

pag-itsa kinahanglan adunay tumong. Kamo usab mogamit sa pag-atiman aron mapahiluna 

ang inyong isda human kini makuha. 

 

Sa espirituhanon nga kalibutan, kita gisaaran nga kon kita "moitsa" sa Pulong sa Dios, kini 

dili mobalik nga walay pulos. Kini motuman sa iyang katuyoan sa mga kasingkasing ug kina 

buhi sa mga lalaki ug mga babaye (Isaias 55:11). Sa diha nga kamo mogamit sa Pulong sa 

Dios, kamo anaa sa tumong sa matag higayon. Sa katapusan, kini "makakuha" sa mga lalaki 

ug mga babaye. 
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ANG PANIMPO IMPORTANTE: 

 

Ang panahon sa adlaw ug mga panahon sa tuig makaapekto sa pagpangisda sa natural nga 

kalibutan. Ang ubang mga isda molalin ug dili madakpan sa pipila nga mga rehiyon sulod sa 

pipila ka mga panahon. Ang pinakadako nga isda makuha sa sayo sa adlaw sa diha nga sila 

mopaibabaw aron mokaon. Kung kamo mangisda sa sayop nga panahon o sa sayop nga oras, 

dili kamo makakuhag daghang mga isda. 

 

Ang panimpo importante usab sa espirituhanon nga pagpangisda. Kamo makakat-on sa ulahi 

niini nga kurso kung unsa ka importante ang “mangisda” sa madinawaton nga mga dapit sa 

kalibutan sa diha nga ang mga isda "nakapaon" sa espirituwal. 

 

KAMO KINAHANGLAN MAPAILUBON: 

 

Ang mangingisda sa natural nga kalibutan mapailubon. Siya maghulat sa isda nga mokaon sa 

paon o molangoy pasulod sa pukot. Tinuod usab kini sa espirituhanong kalibutan: 

 

Busa mga igsoon, managpailub kamo hangtud sa pagpadayag sa Ginoo. Tan-a 

wa, ang mag-uuma nagpaabot sa bililhong bunga sa yuta, ug magapailub alang 

niini, hangtud nga siya makadawat sa sayo ug ulahing ulan. (Santiago 5: 7) 

 

ESPIRITUHANON NGA PAGPANGANAK 

 

Ang pagpangisda sa natural nga kalibutan moresulta sa pagdaghan sa mga isda. Ang pagpa 

ngisda sa espirituhanong kalibutan moresulta sa pagdaghan sa mga lalaki ug babaye sa Ging 

harian sa Dios. Ang natural nga pagpanganak moresulta sa pagdaghan sa buhi nga mga tawo. 

Ang espirituhanon nga pagpanganak moresulta sa pagdaghan sa espirituhanong mga tawo. 

 

Ang natural nga pagpanganak mao ang resulta sa kinabuhi. Ang espirituhanong pagpanganak 

mao usab ang resulta sa kinabuhi. Kini dili moabot pinaagi sa mga programa ug promosyon 

sa tawo. Ang espirituhanong pagpanganak moabot pinaagi sa espirituhanong kinabuhi nga 

nagagikan sa Dios. 

 

Sa natural nga lawas, ang pagpanganak nagsugod sa taguangkan sa babaye nga adunay usa ka 

selula sa kinabuhi. Kana nga selula modaghan hangtud nga ang usa ka hingpit nga lawas ma- 

porma ug usa ka bag-ong bata ang matawo. 

 

Ang espirituhanon nga pagtubo susama. Kini nagsugod sa kinabuhi nga nagagikan sa Dios sa 

usa ka lalaki o babaye. Kini modaghan diha sa espirituhanong "tagoangkan" sa Simbahan. 

Kamo makakat-on kung unsaon sa pagsugod sa espirituhanon nga pagpanganak samtang 

kamo magtuon sa “Ang Adlaw sa Gagmay’ng mga Buutang” sa sunod nga kapitulo. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

 

1. Isulat ang Sag-ulohong Bersikulo gikan sa panumduman. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Unsa ang una ug katapusan nga mga sugo ni Jesus ngadto sa iyang mga sumusunod? 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Unsa ang pagpadaghan? 

____________________________________________________________________ 

 

4. Unsaon sa magtotoo sa pagpanganak sa espirituwal? 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Ipatin-aw ang "paagi".  

_____________________________________________________________________ 

 

6. Ipatin-aw ang "mga metodo." 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Ipasabot kon unsa ang gipasabot sa espirituhanong "pagpadaghan nga mga metodo." 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Itingob ang mga prinsipyo sa natural nga pagpangisda nga magamit sa espirituhanong 

pagpangisda. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

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

 
Ang pagtawag ni Jesus sa pagdaghan sa espirituwal dili usa ka kapilian o usa ka sugyot. Kini 

usa ka sugo. Pagtuon sa mosunod nga tsart nga nagtandi sa nagkalainlain nga mga rekord sa 

Biblia sa Dakong Sugo. Tan-awa ang matag reperensya sa inyong Biblia. Timan-i ang awtori 

dad nga anaa kamo sa pagtuman sa sugo. Obserbahi ang gidak-on sa inyong ministeryo, ang 

mensahe niini, ug ang mga kalihokan nga inyong pagabuhaton sa proseso sa pagpadaghan. 

 

 

 

Reperensya     Awtoridad               Gidak-on                 Mensahe               Mga Kalihokan 

 

 

Mateo         "Tanang awtoridad"    Tanang mga nasud      Ang tanan nga       Mga disipulo pi 

28: 1-20              mga butang nga     naagi sa pagla  

                                gisugo ni Jesus      kaw, pagbautis   

                          mo, ug pagtudlo 

       

 

Mark           Ngalan ni Jesus          Tibook kalibutan         Maayong Balita     Lakaw ug pagwa 

 16:15                                             ngadto sa matag                            li, ayoha ang  

                                                       nilalang       mga masakiton

   

 

Lucas        Ngalan ni Jesus        Tanang mga nasud      Paghinulsol   Pagwali       

14:46-49          sugod sa Jerusalem      ug ang kapa-          Pagmantala 

        sayloan sa   Pagsaksi  

        sala 

 

Juan 

20:21        Pinadala ni                 (Ang gilapdon sa ministeryo, ang mensahe, ug ang mga   

                   Jesus ingon                 kalihokan sama sa gibuhat ni Jesus). 

                   nga siya gipa 

                   dala sa Amahan 

 

 

Buhat         Gahum sa Balaan       Jerusalem                     Kristo    Saksi 

1:8              nga Espiritu        Judea 

       Samaria  

           Kinatumyan nga 

                                bahin sa kalibutan  
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KAPITULO 2 
 

ANG ADLAW SA GAGMAY’NG MGA BUTANG 
 

 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pagtingob sa nag-unang mga prinsipyo sa pagpadaghan. 

 Pag-ila sa nagkalainlaing matang sa espirituhanong pagtubo. 

 Paglista sa mga pakisayran nga nagpakita’g pagpakabana nga ang pagpadaghan  

Kasulatanhon 

 Pag-ila sa mga hinungdan nga nagpadayag sa sayop nga pagpasabot sa gidaghanon 

nga pagtubo. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Kay kinsa ba ang nagtamay sa adlaw sa mga gagmay’ng mga butang?  

(Zacarias 4:10) 

 

PASIUNA 

 

Ang pag-uswag sa lawas sa tawo magsugod sa usa ka selula sa kinabuhi nga resulta sa suod 

nga relasyon tali sa lalaki ug babaye. Ang maong selula midaghan sulod sa tagoangkan sa ina 

han hangtud ang lain nga tawhanong nilalang mamugna. Sa diha nga kini mohingkod, ang 

bag-ong tawhanong nilalang usab adunay katakus sa pagdaghan. 

 

Ang espirituhanong pag-uswag nagsugod sa relasyon tali sa tawo ug ni Ginoong Jesu-Kristo. 

Ang espirituhanon nga kinabuhi nagaagay sa kalag ug espiritu sa midawat kang Jesus ingon 

nga manluluwas. Kana nga kislap sa kinabuhi, giamuma sa espirituhanong sabakan sa Simba 

han, motubo hangtud ang bag-ong tinun-an malalang. Kana nga disipulo adunay katakus sa 

pagpanganak sa espirituwal nga pinaagi sa paggiya sa uban ngadto kang Ginoong Jesu-

Kristo. 

 

Bisan sa natural o espirituhanon nga mga kalibutan, ang pagpadaghan magsugod sa usa ka 

selula sa kinabuhi. Mao nga ang Dios miingon: 

 

Kay kinsa ba ang nagtamay sa adlaw sa mga gagmay’ng mga butang?  

(Zacarias 4:10) 

 

Niini nga kapitulo kamo magsugod sa gagmay nga mga butang. Kamo makakat-on sa nag-

unang mga prinsipyo sa pagpadaghan ug mahitungod sa lainlaing matang sa espirituhanong 

pagtubo. Kamo makakat-on sa Diosnong pagpakabana alang sa esprituhanon nga pagpadag 

han ug mga butang nga nagpakita sa sayop nga paghatag ug gibug-aton sa gidaghanon sa 

pagtubo. Kamo magsugod sa nag-unang mga prinsipyo, ang gagmay nga mga butang diin ang 

labaw nga pagpadayag gibasi. 
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NAG-UNANG MGA PRINSIPYO SA PAGPADAGHAN 

 

Kamo kinahanglan makasabot sa nag-unang mga prinsipyo sa espirituhanong pagpadaghan 

aron makat-on ug magamit ang mga metodo. Ang Bibliyanhong mga prinsipyo sa pagpadag 

han wala mausab, apan ang paagi sa pagpadaghan tingali nagkalainlain. Ang mga paagi ma- 

usab, apan ang katuyoan kanunay nga mao ra gihapon. 

. 

Ang katuyoan ug mga prinsipyo sa Dios kanunay nagbilin nga mao ra gihapon, apan ang 

estratihiya sa pagkab-ot niini nga mga katuyoan mausab Ang katuyoan sa Dios sukad pa sa 

sinugdan sa panahon  mao... 

 

... Nga sa hugna sa kahupnganan sa mga panahon, siya motigum sa tanang mga 

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

nga mga butang sa yuta, bisan pa diha kaniya. (Efeso 1:10) 

 

Ingon nga ang espirituhanon nga kinabuhi sa iyang katawhan ug mga kahimtang sa kasaysa 

yan nausab sa taliwala sa mga nasud, ang Dios mibag-o sa iyang estratihiya kon gikinahang 

lan aron matuman ang iyang mga katuyoan. Pananglitan, sa diha nga ang mga amahan sa 

Israelinhong mga pamilya napakyas sa ilang espirituhanong katungdanan, ang Dios nagba 

ngon sa mga pari. Sa dihang ang mga pari nahimong dunot, siya mitawag sa mga propeta isip 

espirituhanong mga lider. 

 

Si Jesus migamit sa daghang nagkalainlain nga paagi sa pagpangalagad. Siya wala modumala 

sa tanang katawhan sa samang paagi. Ang iyang paagi nagkalainlain, apan ang iyang katuyo 

an nagpabilin nga mao ra gihapon ... Pagtandog ug pag-usab sa kinabuhi sa mga lalaki ug  

mga babaye. 

 

Ania ang pipila ka mga nag-unang prinsipyo nga angay ninyong masabtan sa "adlaw sa 

gagmay nga mga butang" sa dili pa kamo magsugod sa pagdaghan: 

 

ANG DIOS NAHINGAWA SA MGA PANON: 

 

Ang kahingawa sa Dios kanunay anaa sa tibook kalibutan: 

 

Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod niana iyang gihatag ang 

iyang bugtong Anak, aron bisan kinsa nga mosalig kaniya dili malaglag kondili 

makabaton sa kinabuhing dayon. (Juan 3:16) 

 

Ang Dios... 

 

... dili buot nga adunay bisan kinsa nga mawala, kondili ang tanan modangat sa 

paghinulsol. (II Pedro 3: 9) 

 

Si Jesus nagpadayag sa sama nga kahingawa sa dihang siya miingon: 

 

Kay ang Anak sa tawo mianhi sa pagpangita ug sa pagluwas niadtong nawala. 

(Lucas 19:10) 
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... kay wala ako moanhi sa pagtawag sa mga matarung, kondili sa mga makasa 

sala sa paghinulsol. (Mateo 9:13) 

 

Ang Dios nahingawa sa mga panon. Siya naghatag ug pagtagad sa mga numero. Siya nagha 

tag ug pagtagad sa pagpadaghan sa mga magtotoo nga manganak ug magpakaylap sa Ebang 

helyo. Samtang kamo magsugod sa inyong pagtuon sa pagpadaghan nga mga paagi kamo 

kinahanglan magsugod sa samang kahingawa sa Dios – kana mao ang pagkab-ot sa tibook 

kalibutan sa mensahe sa Ebanghelyo. 

 

ANG DIOS ANG NAGHATAG UG PAGTUBO: 

 

Ang espirituhanong pagpadaghan dili matuman gawas sa Dios. Ang Dios maoy naghatag ug 

pagtubo: 

 

... Ang Dios mao ang nagpatubo. (I Corinto 3: 6) 

 

ANG TAWO KINAHANGLAN MOKOOPERAR SA MGA PRINSIPYO SA DIOS: 

 

Adunay mga prinsipyo sa Pulong sa Dios nga magamit sa matag bahin sa kinabuhi ug minis 

teryo.  Ang Dios namuhat pinaagi sa mga tawo nga nasayud kon unsaon sa pagkooperar niini 

nga mga prinsipyo. Gikan sa sinugdanan sa kalibutan, ang Dios namuhat dinhi sa yuta pinaa 

gi sa tawo. Siya mihatag kang Adan ug Eva sa buluhaton sa pagtipig sa tanaman. Siya miga 

mit sa tawo nga ginganlan ug Noe sa pagpreserbar sa kinabuhi dinhi sa yuta atol sa baha. 

 

Ang Dios nagbangon kang Abraham aron matukod ang nasud sa Israel nga pinaagi niini siya 

makapadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa mga nasud sa kalibutan. Ang Dios usab miga 

mit sa mga propeta, mga hari, ug mga maghuhukom sa pagtuman sa iyang plano sa Daang 

Tugon nga mga panahon. 

 

Diha sa Bag-ong Tugon, ang tawo nga ginganlan ug Juan Bautista "nag-andam sa dalan alang 

sa Ginoo. Si Jesus nagsugod sa iyang ministeryo uban sa komon nga mga tawo ug sa dihang 

siya mibalik sa Langit iyang gibilin ang kaugmaon sa Ebanghelyo sa mga kamot sa mao ra 

nga mga tawo. Ang tibook nga rekord sa Biblia mao nga usa ka tawo nga mikooperar sa mga 

prinsipyo sa Dios aron makab-ot ang mga katuyoan sa Dios. 

 

Tinuod kini sa espirituhanong pagpadaghan. Ang Dios wala mosaylo sa tawo aron ipakaylap 

ang Ebanghelyo. Siya migamit sa mga lalaki ug babaye kinsa nakasabot ug nakigtambaya 

yong sa iyang mga prinsipyo sa pagpadaghan. Si Pablo mitingob niining pakigtambayayo 

ngay nga relasyon: 

 

Ako ang nagtanom, si Apolos ang nagbisibis; Apan ang Dios ang nagpatubo.  

(I Corinto 3: 6) 

 

Si Pablo naghatag ug gibug-aton sa pagkadinalian alang sa mga magtotoo sa pagtuman sa 

ilang responsibilidad sa plano sa Dios: 

 

Kay bisan kinsa nga magatawag sa ngalan sa Ginoo, mamaluwas siya. 
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Nan unsaon nila sa pagtawag kaniya nga wala nila toohi? Ug unsaon nila sa pag 

too kaniya nga wala nila hidunggi? Ug unsaon nila sa pagkadungog nga wala 

may magwawali? (Roma 10: 13-14) 

 

SI JESUS ANG KINATALIWAD-AN SA PAGPADAGHAN: 

 

Si Jesus miingon: 

 

Ug ako, kong ako pagabayawon gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tawo ngan 

hi kanako gayud . (Juan 12:32) 

 

Si Jesus nagsulti dinhi sa iyang "pagbayaw" sa krus aron mamatay alang sa mga sala sa tanan 

nga katawhan. Pinaagi sa iyang kamatayon, iyang pagakabigon ang tanang mga tawo pinaagi 

sa gahum sa Ebanghelyo. Sa diha nga kamo mopakigbahin sa mensahe sa Ebanghelyo, si 

Jesus mabayaw. Kon siya mabayaw sa inyong kinabuhi ug sa inyong simbahan, ang mga 

tawo makabig pinaagi sa gahum sa mensahe sa Ebanghelyo. Ang pagpadaghan gigarantiya 

han sa dihang si Jesus mabayaw. 

 

ANG PULONG SA DIOS NAGHATAG UG PAGTUBO: 

 

Si Jesus misulti ug sambingay mahitungod sa pagtubo sa Mateo 13: 1-9. Siya mipasabot sa 

sambingay diha sa Mateo 13: 18-23. Basaha kini nga mga tudling sa inyong Biblia. Niini nga 

sambingay, ang binhi nagrepresentar sa Pulong sa Dios. Ang Dios nagsaad sa diha nga kita 

motanom sa iyang Pulong, kini wala gibuhat sa walay kapuslanan: 

 

Sa ingon niini mao man ang akong pulong nga magagula gikan sa akong baba: 

Kini dili mahibalik kanako nga walay kapuslanan, kondili nga kini magatuman 

sa akong gikahimut-an, ug kini magapauswag sa butang nga tungod niina kini 

akong gipadala; (Isaias 55:11) 

 

... Kay ako nagabantay sa akong Pulong sa pagbuhat niini. (Jeremias 1:12) 

 

Ang Pulong sa Dios ang nagdala sa kausaban sa kinabuhi sa mga lalaki ug babaye. Kana nga 

kausaban moresulta pagtubo ug pagpadaghan nga gibasi sa Pulong sa Dios. 

 

ANG BALAANG ESPIRITU MAKAHIMO SA PAGPADAGHAN: 

 

Sa katapusan nga mensahe ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an siya miingon: 

 

Apan kamo magadawat ug gahum sa diha nga  kakunsaran na kamo sa Espiritu 

Santo; ug kamo mao unya ang akong mga saksi sa Jerusalem, ug sa tibook Judea 

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

 

Ang gahum sa Balaang Espiritu makahimo sa pagpadaghan. Ang mga gasa sa Espiritu Santo 

nagsangkap alang sa pagpadaghan. Ang bunga sa Espiritu Santo maoy hinungdan sa pagpa  

nganak. Atong susihon ang papel sa Balaan nga Espiritu sa espirituhanong pagpadaghan sa 

ulahi niini nga kurso. 
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ANG PAGPADAGHAN USA KA PAKIG-AMBITAY NGA RESPONSIBILIDAD: 

 

Sa unang iglesia, ang pagkaylap sa Ebanghelyo wala gibilin sa mga pastor, mga propeta, mga 

ebanghelista, ug mga magtutudlo. Ang matag magtotoo sa Bag-ong Tugon sa espirituwal ma- 

nganak. Kon kita moabot sa kalibutan sa Ebanghelyo, kita kinahanglan nga mobalik sa estra 

tihiya sa unang iglesia. Ang parehong mga lider ug mga layko kinahanglan nga magpaambit 

sa responsibilidad alang sa espirituhanong pagpadaghan. Ang pagtubo sa populasyon sa kali 

butan nagkinahanglan nga mobalik sa plano sa pag-alagad sa Bag-ong Tugon pinaagi sa ma- 

tag sakop sa Lawas ni Kristo. Kita dili makakab-ot sa kalibutan pinaagi sa mga paningkamot 

nga taphaw ug dilli bug-os nga dedikasyon. 

 

Adunay igo nga mga Kristohanon sa kalibutan nga ang tibook kalibutan dali ra nga maabot sa 

Ebanghelyo. Ang ilang kulang mao ang igo nga gidaghanon sa dinasig nga mga tawo sa pag-

ila ug pagtubag sa oportunidad sa pagpadaghan. 

 

Ang sugo nga gihatag ni Jesus sa mga magtotoo mao ang "paglakaw" ngadto sa tibook kalibu 

tan uban sa mensahe sa Ebanghelyo. Kamo dili na kinahanglan nga mohulat sa sugo sa "pag 

lakaw" tungod kay kini gihatag na. Ingon nga adunay kalabutan sa pagpakaylap sa Maayong 

Balita ang sugo mao ang “paglakaw” ug pagbantay sa mga paghunong, dili paghunong ug 

unya maghulat alang sa “paglakaw” 

 

MGA MATANG SA PAGTUBO 

 

Ang Biblia naghisgot sa upat ka matang sa pagtubo sa simbahan o pagpadaghan: 

 

HEYOGRAPIYANHONG PAGTUBO: 

 

Ang heyograpiyanhong pagtubo gitagna ni Ginoong Jesus: 

 

Apan kamo magadawat ug gahum sa diha nga  kakunsaran na kamo sa Espiritu 

Santo; ug kamo mao unya ang akong mga saksi sa Jerusalem, ug sa tibook Judea 

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

 

Ang pagtubo nagpalapad sa heyograpiyanhon sa tanang kanasuran sa kalibutan. 

 

NUMERAWO NGA PAGTUBO: 

 

Ang iglesia makasinati sa numerawo o gidaghanon nga pagtubo samtang kini nagtubo sa 

heyograpiyanhon. Ang numerawo nga pagtubo sa unang iglesia natala sa libro sa Mga 

Buhat. Pananglitan, ang simbahan miuswag gikan sa 12 ngadto sa 120 sa Mga Buhat 1:15; 

ngadto sa 3,000 diha sa Mga Buhat 2:41; ug sa 5,000 sa Mga Buhat 4: 4. 

 

ETNIKONG PAGTUBO: 

 

Ang unang iglesia nakasinati sa etnikong pagtubo usab. Ang Ebanghelyo gipaabot lapas pa sa 

mga Judio nga naglakip sa mga Gentil (katawhan sa tanang kanasuran). 

 

 

 

18 



ESPIRITUHANONG PAGTUBO: 

 

Ang pag-uswag sa gidaghanon dili lamang ang gitagaan ug gibug-aton sa espirituhanong 

pagpadaghan. Sama sa inyong makat-onan sa ulahi niini nga kurso, ang sulodnon nga 

espirituhanong pagtubo mahinungdanon usab.Ang mga sumusunod ni Jesus kinahanglan 

motubo sa espirituhanon nga kalidad ingon man usab sa gidaghanon: 

 

Apan managtubo kamo diha sa grasya, ug sa kahibalo sa atong Ginoo ug 

Manluluwas nga si Jesu-Kristo ... (II Pedro 3:18) 

 

Ang tinguha sa Dios mao nga kita... 

 

Kondili managsulti kita sa kamatuoran uban sa gugma, managtubo kita ngadto 

kaniya sa tanan nga mga butang, nga mao ang ulo, si Kristo. (Efeso 4:15) 

 

ANG PAGTAGAD SA MGA NUMERO 

 

Ang ubang mga tawo wala magtagad sa hilisgutan sa espirituhanon nga pagpadaghan ug pag 

tubo sa simbahan tungod kay sila nagtoo nga ang paghatag ug gibug-aton sa mga numero sa- 

yop. Apan diha sa Biblia adunay daghan nga mga talaan sa Diosnong pagtagad sa mga nume 

ro. Alang sa mga panig-ingnan, tan-awa ang Numeros 1: 1-3; 2: 23-24; 26: 1 4; Pinadayag 7: 

9; 20: 8; Genesis 22:17; ug Hebreohanon 6:14. 

 

Si Jesus misulti sa daghang mga sambingay mahitungod sa numero sa pagtubo. Kamo magtu 

on niini diha sa lain nga kapitulo. Siya usab mipakita nga ang pag-amping sa numero nga 

mga rekord gitipigan sa Langit: 

 

Ako moingon nganha kaninyo, nga sa maong pagkaagi adunay kalipay sa langit, 

tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol, labaw pa sa kasiyaman ug siyam 

ka mga tawong matarung nga wala magkinahanglan sa paghinulsol.  

(Lucas 15: 7) 

 

Ang pagpadaghan gihatagan ug gibug-aton sa rekord sa unang simbahan diha sa basahon sa 

Mga Buhat. Mga katingbanan sa pagtubo sa iglesia natala diha sa Mga Buhat 1:15; 2:41; 4: 

4; 6: 7; 9:31; 12:24; 16: 5; 19:20; ug 28: 30-31. 

 

Kamo wala magtagad sa hilisgutan sa pagpadaghan tungod lamang sa pipila ka mga proble 

ma nga adunay sayop nga pagtagad. Hinonoa, kamo kinahanglan gayud nga moila ug moatu 

bang sa mga problema. Adunay sayop nga pagtagad sa pagpadaghan sa diha nga ang mosu 

nod nga mga hinungdan mao ang anaa: 

 

ANG GIDAGHANON NGA PAGTUBO MAS IMPORTANTE PA KAY SA ESPIRITU 

HANON: 

 

Sa diha nga ang espirituhanon nga pagtubo ang makompromiso sa pagdani sa mga panon sa 

katawhan, adunay sayop nga pagtagad sa mga numero. Ang ubang mga ministro mosulti 

lamang kung unsa ang gusto nga madungog sa tawo aron sa pagdani sa dagkong panon sa 

katawhan. Ang Biblia nagpasidaan niini nga... 
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... ang panahon moabot nga sila dili molahutay sa matarung nga pagtulun-an; 

hinonoa aron sa pagtagbaw sa ilang kaugalingong mga pangibog, sila magapaa 

lirong sa ilang kaugalingon ug mga magtutudlo, nga mohapohap kanila sa ilang 

mga nagakatol nga mga dalunggan. 

 

Ug ilang ilingiw ang ilang mga dalunggan gikan sa kamatuoran, ug ipaabong 

ngadto sa mga tinumotumo nga mga sugilanon. (II Timoteo 4: 3-4) 

 

ANG GARBO MAO ANG HINUNGDAN: 

Basaha ang I Mga Cronicas 21:18. Ang pagtagad ni David sa mga numero dinhi giagda ni Sa- 

tanas ug usa ka buhat sa garbo. Kon kamo magsugod sa pagpasigarbo diha sa dagko nga mga 

numero, ang inyong pagtagad sayop. 

 

ANG PANGABUGHO MAOY NABATASAN: 

Adunay usa ka sala sa unod nga gihisgotan sa Galacia 5:20 nga gitawag nga "mga pangabug 

ho.” Ang mga pangabugho maoy usa ka matang sa kasina nga moresulta sa pagsundog sa 

uban aron makatumbas o molabaw pa sa ilang mga kalampusan. Sa diha nga kamo nasina sa 

dako nga mga ministeryo ug mosugod sa pagsundog kanila aron motubo, kamo adunay sayop 

nga paghatag ug gibug-aton sa mga numero. 

 

ANG PAGTAGAD ANAA SA SIMBAHAN NGA PAGTUBO INAY SA GINGHARIAN 

NGA PAGTUBO: 

 

Ang tumong sa espirituhanon nga pagpadaghan mao ang pagdala sa bag-ong mga kinabig 

ngadto kang Jesu-Kristo ug idisipulo sila hangtud nga sila mahimo nga responsable, mabu- 

ngahon nga mga sakop sa Gingharian sa Dios. Adunay kalainan tali sa pagtubo sa simbahan 

ug sa pagtubo sa gingharian. Kon ang unang simbahan nabahin ug ang 100 sa ilang mga 

miyembro miadto sa ikaduhang Simbahan, ang pagtubo nahitabo sa ikaduhang Simbahan, 

apan walay pagtubo sa Gingharian. Ang pagpadaghan wala mahitabo. Adunay pagbalhin 

lamang sa kasamtangan nga mga numero. 

 

Ang tumong sa pagpadaghan dili pagdani sa bag-ong mga miyembro gikan sa laing simba 

han, apan sa pag-abot sa wala pa nawalihi sa Ebanghelyo. Ang paghatag ug gibug-aton sa 

mga numero sayop sa diha nga ang tumong sa pagtubo sa simbahan mopuli na sa pagtubo sa 

Gingharian. 

 

ANG INDIBIDUWAL WALA NA TAGDA: 

Si Jesus nagministeryo sa mga panon sa katawhan atol sa iyang yutan-ong ministeryo (Lucas 

6:17; 7:11; 8:37; 9: 14-16; 14:26; 23:27; Juan 6: 2). Apan si Jesus wala mobiya sa mga indibi 

duwal tungod sa mga panon sa katawhan. Siya nagtawag sa indibiduwal gikan sa mga panon 

sa katawhan aron sa pag-alagad kanila (Juan 5: 3-13; Marcos 5: 24-34). Sa Juan 4, Si Jesus 

nagministeryo sa usa ka babaye nga nagdala sa tibook nga balangay ngadto sa Agalon. 

 

Sa Buhat 8 didto adunay talaan sa dakong kapukawan sa pagwali ni Felipe sa ciudad sa Sama 

ria. Sa tunga-tunga niini nga mga panagtigom ang Dios misulti kang Felipe nga mobiya sa 

Samaria ug moadto sa kamingawan sa taliwala sa Jerusalem ug sa Gaza. 
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Si Felipe diha-diha dayon mibiya sa dakong kapukawan diin siya nagapangalagad. Ug siya 

mibiya gikan sa daghang populasyon nga nasud ngadto sa mingaw nga kamingawan. Siya 

mibiya sa mga panon sa katawhan aron sa pag-alagad ngadto sa usa ka tawo, usa ka Etiopia 

hanon nga mopauli gikan sa Jerusalem. Kining usa ka tawo nga mao ang lagmit responsable 

sa pagpakaylap sa Ebanghelyo sa tibook kontinente sa Africa. 

 

Daghang mga tuig na ang milabay sa usa ka pag-alagad sa misyonaryo sa London, England, 

duha lamang ka mga tawo ang mitambong tungod kay ang panahon maut. Ang nagabisita nga 

ministro naghimo sa usa ka gamhanan nga hangyo alang sa mga mamomoo sa taliwala sa 

mga Indian sa Amihanang Amerika apan naghunahuna nga ang iyang panahon nausik tungod 

kay gamay ra ang mitambong. Apan usa sa duha ka mga tawo nga nakadungog sa tawag sa 

Dios mitugyan sa iyang kinabuhi ngadto kaniya. Sulod sa usa ka bulan iyang gibaligya ang 

iyang mga negosyo ug nangandam sa iyang kaugalingon sa pagtrabaho sa taliwala sa mga 

Indian sa Amihanang Amerika. Siya migahin ug 35 ka mga katuigan sa epektibo nga panga 

lagad taliwala niini nga mga tawo. Ang iyang ngalan mao si David Brainard. 

 

Ayaw tamaya ang gagmay nga mga butang. Hinumdumi, ang usa ka gamay nga kandila maka 

himo sa unsay dili gayud mahimo sa adlaw…. kini modan-ag sa kagabhion. 

 

ANG PAGTAGAD MIBALHIN GIKAN SA MGA TAWO NGADTO SA MGA 

BUTANG: 

 

Sa diha nga ang pagpadaghan moresulta sa pagtubo sa simbahan, ang pagtagad usahay mau- 

sab gikan sa mga tawo ngadto sa mga butang. Tungod sa pagtubo, usa ka mas dakong bilding 

sa simbahan tingali gikinahanglan ug ang mga paningkamot mibalhin gikan sa pagpadaghan 

sa mga tinun-an ngadto sa programa sa bilding. Sa diha nga ang inyong unang pagtagad anaa 

sa mga bilding aron ikapahimutang ang pagtubo, ang mga numero maoy hinungdan nga kamo 

nawad-an na sa panan-aw sa nag-unang mga tumong. 

 

Ang Dios mas interesado sa mga tawo kay sa mga bilding. Ang Bibliyanhong rekord sa Dios- 

nong pagpamuhat sa kalibutan nagtumbok sa mga tawo. Sa diha nga ang pagpadaghan more- 

sulta sa pagbalhin sa pagtagad gikan sa mga tawo ngadto sa materyal nga mga butang sama 

sa mga bilding, sayop na ang mga prayoridad. 

 

ANG UBAN GIHUKMAN PINASIKAD SA MGA NUMERO: 

 

Ayaw gayud paghukom sa espirituwalidad sa laing tawo o sa ministeryo pinaagi sa mga nu- 

mero. Ang dagkong mga numero dili kanunay timailhan sa pagkaespirituhanon. Ang numera 

wo nga kalampusan sa pipila ka mga kaso maoy amang nga pagpamatuod nga ang Simbahan 

napakyas sa pagkasimbahan. Usahay, ang pagkamatinud-anon ngadto sa Pulong sa Dios ug sa 

Ginoo nga si Jesu-Kristo mahimong mopasibog kay sa mopadani. Pananglitan, sa dihang si 

Jesus nagsugod sa pagtudlo sa mga dili ilado nga mensahe sa iyang kamatayon, daghan sa 

iyang mga sumusunod mibiya kaniya (Juan 6: 52-64). 

 

Adunay uban nga mga rason kon nganong ang pagtubo dili mahimo nga makita. Ang Biblia 

nagtudlo nga adunay pipila ka mga panahon alang sa espirituhanon nga pagtubo ingon nga 

adunay liyok sa pagtubo sa natural nga kalibutan. Sa natural nga kalibutan, adunay pipila ka  
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mga panahon sa tuig nga ang pipila ka mga tanom dili mamunga. Sila walay dahon o bunga  

ug kon tan-awon sama sa usa ka patay nga sanga nga migimaw gikan sa yuta. Apan sa hus-

tong panahon, kini nga mga tanom mamulak, mamunga ug manahon. 

 

Tinuod usab kana sa espirituhanon nga kalibutan. Adunay pipila ka mga panahon sa piho nga 

mga dapit sa kalibutan nga mas madinawaton sa Ebanghelyo kay sa uban. Pinaagi sa pagtuon 

sa mga sumbanan sa pagtubo kamo makahimo sa paggamit sa inyong espirituhanon nga mga 

pwersa sa kaumahan nga "hinog na aron pagaanihon.” 

 

Ang Diosnong sistema sa numerawo dili sama sa mga tawo. Kita modugang aron sa pagdu 

gang sa mga numero. Apan usahay ang Dios mokuha aron modugang. Sa diha nga si Ana- 

nias ug Sapira gikuha gikan sa simbahan tungod sa sala (Buhat 5), ang mga magtotoo nagdu 

gang (Buhat 5:14). Usahay ang Dios migamit ug dibisyon sa pagdaghan. Sa diha nga si Pablo 

ug si Bernabe nabahin, ang Dios mipadaghan sa pwersa sa misyonaryo (Buhat 15: 36 41). 

Usahay ang Dios mopaganay sa gidaghanon aron sa pagtuman sa usa ka dakong katuyoan. 

Basaha ang istorya ni Gideon diha sa Mga Maghuhukom 7. 

 

Ayaw gayud paghukom sa usa ka ministeryo o sa usa ka tawo nga gibasi lamang sa mga nu- 

mero. Ayaw "tamaya" ang gagmay nga mga butang. Sa diha nga ang usa ka batan-ong lalaki 

mitanyag sa iyang tinapay ug duha ka gamay nga isda ngadto kang Jesus, kini mitagbo sa 

mga panginahanglan sa panon sa katawhan nga gigutom. Ang Dios sa gihapon nagkinahang 

lan sa dili importante nga mga butang, mopanalangin kanila, ug mogamit kanila sa hilabihan 

alang sa iyang himaya. 

 

DUOL DALA ANG MGA BINANGAN 

 

Ang pagkahadlok sa sayop nga pagtagad sa mga numero dili kinahanglan nga mopugong sa 

pagtuon ug paggamit sa pagpadaghan nga mga paagi. Ang sambingay sa mga talento (Mateo 

25: 14-30) nagpatin-aw nga ang Dios naglaum nga kamo mopadaghan kon unsay gihatag 

kaninyo ug ang makalilisang nga mga pasumangil dili madawat. Si Jesus miingon sa iyang 

mga sumusunod: 

 

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

ani? Ania karon, ako moingon kaninyo, iyahat ang inyong mga mata, ug tan-awa 

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

 

Sa diha nga ang Dios nagpadala ug mga mag-aani ngadto sa espirituhanon nga mga kauma 

han sa kalibutan, siya gusto nga sila mobalik dala ang mga binangan, dili mga pasangil: 

 

Sila nga nanagpugas ug mga luha magaani sa kalipay. 

 

Siya nga magalakaw ug magahilak, dinala ang mga bililhon nga binhi, walay 

duhaduha mobalik pag-usab uban sa kalipay, nga nagdala sa iyang mga bina 

ngan nga humay uban kaniya. (Salmo 126: 5-6) 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Itingob ang mga nag-unang mga prinsipyo sa pagpadaghan nga gitudlo niini nga 

leksyon. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Ilha ang upat ka matang sa espirituhanon nga pagtubo. 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Ilista ang pipila ka mga pakisayran nga nagpakita nga ang paghatag ug gibug-aton sa 

pagpadaghan Kasulatanhon. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Itingob ang mga hinungdan nga gihisgutan niini nga leksyon nga nagpadayag sa 

sayop nga pagtagad sa numerawo nga pagtubo. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

6. TINUOD O BAKAK: Kon ang pahayag Tinuod, isulat ang "Tinuod" sa blangko diha 

sa atubangan niini. kon ang pahayag bakak, isulat ang "Bakak" sa blangko diha sa atu 

bangan niini: 

 

a .________  Ang pagtagad sa mga numero dili Kasulatanhon. 

 

b .________ Kon ang simbahan wala nagtubo, sila dili espirituhanon. 

 

 

 

 

 

 

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

 
Ang libro sa mga Buhat diha sa Biblia nagsaysay sa istorya sa pagpadaghan sa unang iglesia. 

Gamita ang mosunod nga latid sa pagtuon niini nga libro sa Bag-ong Tugon. Kini nga latid 

misunod sa pagpadaghan nga plano sa Ginoo nga gihatag sa Buhat 1: 8 alang sa pagpakaylap 

sa Ebanghelyo gikan sa Jerusalem ngadto sa Judea, Samaria, ug sa mga kinatumyang dapit sa 

kalibutan. 

 

Awtor sa Mga Buhat: Lucas 

 

Gisulat Ngadto Sa: Ang libro nahisulat ngadto sa tanan nga mga magtotoo, bisan tuod kini 

sa piho giadres ngadto kang Teofilo. 

 

Katuyoan Sa Libro: Kini gipahayag sa Buhat 1: 1-2. Ang libro nagtagad mahitungod sa 

unsay gipadayon ni Jesus sa pagbuhat ug pagtudlo human sa iyang pagkayab pinaagi sa iyang 

espirituhanon nga Lawas, ang iglesia. 

 

Yawing Bersikulo: Buhat 1: 8 

 

LATID 

 

Pasiuna 

Buhat 1: 1-ll 

 

I.     Pasiuna: 1: 1-2 

 

A.  Kang: Teofilo: 1: 1 

B.  Mahitungod sa: Unsay gipadayon ni Jesus sa pagbuhat ug pagpanudlo human sa  

      iyang pagkayab pinaagi sa iyang espirituhanon nga Lawas, ang Simbahan: 1: 1-2 

 

II.     Ang ministeryo ni Jesus human sa pagkabanhaw: 1: 3 

 

A.  Gidugayon:  Kap-atan ka adlaw: 1: 3 

B.  Katuyoan:   Hingpit nga pagpamatuod: 1: 3 

C.  Mensahe:  Ang Gingharian sa Dios: 1: 3 

 

III.   Ang katapusan nga panagtigom ni Jesus uban sa iyang mga tinun-an: 1: 4-8 

 

A.  Ang sugo sa mga tinun-an: 1: 4-5 

B.  Ang pangutana sa mga tinun-an: 1: 6 

C.  Ang pasidaan sa mga tinun-an: 1: 7 

D.  Ang sugo ngadto sa mga tinun-an: 1: 8 

 

IV.    Ang pagkayab ni Jesus ngadto sa Langit: 1: 9-11 

 

A.  Paghulagway sa pagkayab: 1: 9 

B.  Deklarasyon sa iyang ikaduhang pagbalik: 1: 10-11 
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Unang Bahin: Pagporma sa Saksi sa Jerusalem 

Buhat 1: 12-7 

 

I.  Ang pagporma sa saksi: 1: 12-2: 4 

 

A. Ang mga tinun-an ni Kristo nga naghulat sa Jerusalem: 1: 12-26 

 

l.  Ang pagtigom sa mga tinun-an: 1: 12-15 

a.  Ang ilang tigumanan nga dapit: 1: 12-13 

b.  Ang ilang gidaghanon ug mga ngalan: 1: 13-15 

c.  Ang ilang katuyoan: 1:14 

 

2.  Ang tambag nga gihatag ngadto sa mga tinun-an: 1: 15-22 

a.  Ang mamumulong: Pedro: 1:15 

b.  Ang mensahe 1: 16-22 

(1) Nangagi: 1: 16-20 

(2) Mga panudlo: 1: 21-22 

 

3. Ang tubag sa mga tinun-an: 1: 23-26 

a.  Ang pagtudlo: 1:23 

b.  Ang pag-ampo: 1: 14-25 

c.  Ang pagpili: 1:26 

 

B. Ang bautismo sa Espiritu Santo: 2: 1-4 

 

l.   Ang okasyon: 2: 1 

2.  Ang mga tawo: 2: 1 

3.  Ang dapit: 2: 1 

4.  Ang panghitabo: 2: 2-4 

a.  Ang hangin: 2: 2 

b.  Ang dila nga ingon sa kalayo: 2: 3 

c.  Pagsulti sa mga pinulongan: 2: 4 

 

IkaduhangBahin: Nagapanglihok nga Saksi sa Jerusalem 

Buhat 2: 5-7 

 

I.  Ang unang saksi: 2: 4-40 

 

A.  Ang paagi diin ang saksi gihatag: 2: 4-8 

B.  Ang reaksyon sa saksi: 2: 7-13 

C.  Ang wali ni Pedro: 2: 14-36 

l.   Ang tagna mahitungod sa panahon: 2:17 

2.  Ang tagna mahitungod sa espiritu: 2: 17-18 

3.  Ang tagna mahitungod sa hitabo: 2: 19-20 

4.  Ang tagna mahitungod sa kaluwasan: 2:21 
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5.  Ang mga buhat ni Jesus: 2: 22-36 

a.  Si Jesus giaprobahan sa Dios: 2:22 

b.  Si Jesus gilansang sa krus: 2:23 

c.  Si Jesus nabanhaw gikan sa mga patay: 2: 24-32 

d.  Si Jesus gibayaw sa tuo nga kamot sa Dios: 2: 33-35 

e.  Si Jesus mao karon ang Ginoo ug Kristo: 2:36 

 

D.  Tubag sa mensahe: 2: 37-40 

l.   Hugot nga pagtoo: 2:37 

2.  Pangutana: 2:37 

3.  Panudlo: 2:38 

4.  Mga saad: 2: 38-39 

5.  Tambag: 2:40 

 

II.  Ang unang lokal nga iglesia: 2: 41-47 

 

A.  Miyembro sa unang iglesia: 2:41 

l.  Ang ilang pagkatawo: Sila nga nidawat sa Pulong. 

2.  Ang ilang gidaghanon: 3,000 

 

B.  Espirituhanon nga mga buhat sa unang iglesia: 2:42 

l.   Ang mga pagtulun-an sa mga apostoles. 

2.  Ang pagpakig-ambit sa mga balaan. 

3.  Pangalawat o Balaang Panihapon. 

4.  Pag-ampo. 

 

C.  Ang sundanan sa kinabuhi sa unang iglesia: 2: 44-46 

l.   Boluntaryo nga pagtinabangay nga sistema: 2: 44-45 

2.  Adlaw-adlaw nga pagsimba ug pagpamatuod: 2:46 

3.  Pakig-ambitay sa mga panimalay: 2:46 

4.  Panaghiusa: 2:46 

 

D.  Ang saksi sa lokal nga iglesia: 2: 46-47 

l.   Kinaiyahan sa saksi: 2: 46-47 

2.  Resulta sa saksi: 2:47 

 

III.  Ang unang milagro: 3: 1-26 

 

A.   Ang milagro gihulagway: 3: 1-11 

l.   Ang dapit: 3: 1 

2.  Ang tawo ug ang iyang panginahanglan: 3: 2-3 

3.  Ang mensahe: 3: 4-6 

4.  Ang milagro: 3: 7-8 

5.  Ang reaksyon sa mga panon sa katawhan: 3: 9-11 

 

B.  Ang milagro gipasabot: 3: 12-18 

l.   Ang tawo wala naayo pinaagi sa gahum sa mga apostoles: 3:12 

2.  Ang tawo giayo sa Dios sa katuyoan sa paghimaya kang Jesus: 3: 13-15 
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3.  Ang tawo naayo pinaagi sa pagtoo diha sa ngalan ni Jesus: 3:16 

4.  Ang tawo naayo sa pagpakita sa katumanan sa tagna: 3: 17-18 

 

C.  Ang mensahe ni Pedro: 3: 19-26 

l.  Ang saad nga gihimo ni Pedro: 3: 19-21 

a.  Unsay gihagit sa Dios sa Israel sa pagbuhat: 3:19 

b.  Unsay gisaad sa Dios nga iyang pagabuhaton: 3: 19-21 

 

2.  Ang tagna sa mga manalagna: 3: 22-26 

a.   Ang tagna ni Moises ug sa mga manalagna: 3: 22-24 

b.  Ang saad sa pakigsaad: 3:25 

c.  Ang plano sa Mesias: 3:26 

 

IV.  Ang unang pagsupak: 4: 1-31 

 

A.  Ang pag-aresto: 4: 1-4 

l.   Tinubdan sa oposisyon: 4: 1 

2.  Rason alang sa pagsupak: 4: 2 

3.  Porma sa oposisyon: 4: 3 

 

B.  Ang paghusay: 4: 5-14 

l.   Ang hukmanan: 4: 5-6 

2.  Mga pangutana sa hukmanan: 4: 7 

3.  Pahayag ni Pedro: 4: 8-12 

a.  Tinubdan sa iyang tubag: 4: 8 

b.  Ang iyang tubag: 4: 9-10 

c.  Ang iyang pagpamatuod bahin kang Jesus ug sa kaluwasan: 4:10-12 

 

4.  Ang ebidensiya giisip sa hukmanan: 4: 13-14 

a.  Ang kinaiya sa mga saksi: 4:13 

b.  Ang pagpamatuod sa tawo nga giayo: 4:14 

 

5.  Ang desisyon: 4: 15-22 

a.  Ang konsultasyon: 4: 15-17 

b.  Ang desisyon: 4: 17-18 

c.  Ang tubag ni Pedro ug ni Juan: 4: 19-20 

d.  Ang pagpagawas: 4: 21-22 

 

6.  Ang reaksyon: 4: 21-31 

a.  Ang pag-ampo sa simbahan: 4: 23-30 

b.  Ang kalihokan sa simbahan: 4:31 

 

V.  Ang unang pagdisiplina sa sala: 4: 32-5: 16 

 

A.  Organisasyon sa simbahan: 4: 32-37 

l.  Ang iyang pakig-ambitay: 4:32 

2. Ang iyang saksi: 4:33 

3. Ang iyang ekonomiya: 4: 32-37 
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B.  Ang unang sala mao ang pagbungkag sa pakig-ambitay: 5: 1-10 

l.   Ang sala: 5: 1-2 

2.  Pagpadayag sa sala: 5: 3-4 

3.  Pagdisiplina sa sala: 5: 5-10 

 

C.  Ang resulta sa disiplina: Mabungahon nga saksi sa pakig-ambitay: 5: 11-16 

l.   Matinahuron nga kinaiya sa mga sakop: 5:11 

2.  Panaghiusa: 5:12 

3.  Milagrosong mga ilhanan: 5:12, 15-16 

4.  Tubag sa komunidad: 5: 12-14 

 

VI.  Ang unang paglutos: 5: 17-43 

 

A.  Tinubdan sa pagsupak: 5:17 

B.  Akyson sa oposisyon: 5:18 

C.  Kaluwasan pinaagi sa Dios: 5: 19-26 

l.   Ang iyang buhat: 5:19 

2.  Ang iyang sugo: 5:20 

3.  Tubag sa iyang sugo: 5:21 

4.  Ang pagkadiskobre sa iyang buhat: 5: 21-23 

5.  Ang resulta sa iyang buhat: 5: 24-26 

 

D.  Paghusay: 5: 27-40 

l.  Sumbong sa Sanhedrin: 5: 27-28 

2.  Depensa nga gihimo ni Pedro: 5: 29-32 

3.  Imbestigasyon sa Sanhedrin: 5: 33-39 

4.  Pagkawalay hustisya sa desisyon sa Sanhedrin: 5:40 

 

E.  Tubag sa paglutos: 5: 41-42 

l.   Pagmaya: 5:41 

2.  Panaghiusa: Tingob nga panagtigom sa adlaw-adlaw: 5:42 

3.  Pagsangyaw: Pagtudlo ug pagsangyaw: 5:42 

 

VII.  Ang unang organisasyon: 6: 1-7 

 

A.  Ang panginahanglan alang sa organisasyon: 6: 1 

B.  Ang organisasyon misugyot: 6: 2-4 

l.   Tinubdan sa sugyot: 6: 2 

2.  Ang rason alang sa sugyot: 6: 2 

3.  Ang sugyot: 6: 3 

4.  Ang pagpahimulos sa sugyot: 6: 4 

 

C.  Ang organisasyon gipahimutang: 6: 5-6 

l.   Ang paagi nga gigamit: 6: 5-6 

2.  Ang mga tawo nga gipili: 6: 5 

3.  Ang ilang ordinasyon: 6: 6 
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D.  Ang mga resulta sa organisasyon: 6: 7 

l.   Ang pulong nagdugang: 6: 7 

2.  Ang mga tinun-an midaghan: 6: 7 

3.  Ang pagkamasulundon sa pagtoo: 6: 7 

 

VIII.  Ang unang martir: 6: 8-8: 1 

 

A.  Ang paghulagway ni Esteban: 6: 3-15 

l.   Usa sa pito: 6: 3.5 

2.  Puno sa Espiritu Santo: 6: 5 

3.  Tawo nga maayo ang reputasyon: 6: 3 

4.  Tawo sa pagtoo: 6: 5 

5.  Tawo sa kaalam: 6: 3, 10 

6.  Tawo nga adunay espesyal nga gahum: 6: 8 

7.  Usa ka epektibo nga saksi: 6: 9-10 

 

B.  Ang paglutos kang Esteban: 6: 11-15 

C.  Ang mensahe ni Esteban: 7: 1-53 

l.  Abraham: 7: 1-8 

2.  Ang mga patriarka: 7: 9-16 

3.  Moises: 7: 17-43 

a.  Sa Ehipto: 7: 17-28 

b.  Diha sa kamingawan: 7: 29-43 

 

4.  Ang tabernakulo: 7: 44-50 

a.  Ni Moises: 7:44 

b.  Ni Josue: 7:45 

c.  Ni David: 7: 45-46 

d.  Ni Solomon: 7: 47-50 

e.  Sa Dios: 7: 48-50 

5.  Ang mga manalagna: 7: 51-53 

 

D.  Ang saksi ni Esteban: 7: 54-8: 1 

l.  Ang kinaiya sa konseho: 7:54 

2. Ang pahibalo pinaagi kang Esteban: 7: 55-56 

3. Ang aksyon sa konseho: 7: 57-59 

4.  Ang kamatayon ni Esteban: 7: 59-8: 1 

 

Ikatulong Bahin:    Ang Saksi sa Judea ug sa Samaria 

Buhat 8-12 

 

I.  Transisyon: Mga resulta sa kamatayon ni Esteban: 8: 1-4 

 

A.  Ang paglutos: 8: 1,3 

B.  Ang lubnganan ni Esteban: 8: 2 

C.  Ang mipadako nga saksi sa iglesia: 8: 4 
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II.  Ang saksi nga si Felipe: 8: 5-40 

 

A.   Ministeryo sa Samaria: 8: 5-25 

l.  Ang saksi nga si Felipe: 8: 5-13 

a.  Ang buhat ni Felipe: 8: 5-7, 12 

b.  Ang tubag sa mga Samarianhon: 8: 6-12 

c.  Si Simon nga Barangan: 8: 9-13 

 

2.  Ang buhat ni Pedro ug ni Juan: 8: 14-17 

a.  Ang pag-abot ni Pedro ug ni Juan: 8:14 

b.  Ang pag-abot sa Espiritu Santo: 8: 15-17 

c.  Ang tubag ni Simon: 8: 18-19 

d.  Ang pasidaan ni Simon: 8: 20-24 

 

B.  Ministeryo sa Etiopianhon: 8: 26-40 

l.   Pagpangandam: 8: 26-28 

2.  Ang saksi: 8: 29-35 

3.  Ang tubag: 8: 36-38 

 

C. Transisyon ngadto sa Asotos: 8: 39-40 

 

III.  Ang saksi nga si Saul: 9: 1-31 

 

A.   Ang pagkakabig ni Saul: 9: 1-9 

l.   Iyang katuyoan: 9: 1-2 

2.  Iyang panan-awon: 9: 3-9 

3.  Ang tingog: 9: 4-7 

4.  Ang pagkabuta: 9: 8-9 

 

B.  Ang pagsugo kang Saul pinaagi kang Ananias: 9: 10-19 

l.   Ang tawag: 9: 10-16 

2.  Ang sugo: 9: 17-19 

 

C.  Ang misyon ni Saul: 9: 20-31 

l.   Saul sa Damasco: 9: 20-25 

a.   Iyang saksi: 9: 20-22 

b.   Ang tubag: 9: 21-23 

c.   Iyang pag-ikyas: 9: 23-25 

 

2.  Saul sa Jerusalem: 9: 26-30 

a.   Iyang pagdawat: 9: 26-28 

b.   Iyang kalihokan: 9: 28-29 

c.   Iyang pagbiya: 9: 29-30 

 

D. Transisyon: Pakigdait diha sa iglesia: 9:31 

 

IV. Ang saksi nga si Pedro: 9: 32-12: 35 

 

A.  Sa Lida: 9: 32-35 
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l.   Ang mga magtotoo: 9:32 

2.  Ang masakiton nga tawo: 9:33 

3.  Pag-ayo sa masakiton nga tawo: 9; 34 

4.  Ang tubag: 9:35 

 

B.  Sa Jope: 9: 36-43 

l.   Ang kamatayon ni Dorcas: 9: 36-37 

2.  Ang tawag ni Pedro: 9: 38-39 

3.  Ang ministeryo ni Pedro: 9: 40-41 

4.  Tubag ngadto sa ministeryo: 9: 42-43 

 

C.  Sa Cesarea: 10: 1-48 

l.  Ang panan-awon ni Cornelio: 10: 1-8 

a.  Ang tawo nga si Cornelio: 10: 1-2 

b.  Ang panan-awon ni Cornelio: 10: 3-6 

c.  Ang tubag ni Cornelio: 10: 7-8 

 

2.  Panan-awon ni Pedro: 10: 9-22 

a.  Ang panan-awon: 10: 9-12 

b.  Ang tingog: 10: 13-16 

 

3.  Ang pag-abot sa mga mensahero: 10: 17-22 

4.  Ang pagbisita sa balay ni Cornelio: 10: 23-48 

a.  Ang panaw: 10:23 

b.  Ang pagdawat: 10: 24-27 

c.  Ang katin-awan: 10: 27-28 

d.  Ang pangutana: 10:29 

e.  Ang tubag: 10: 30-33 

f.   Ang wala pa mahuman nga wali: 10: 34-43 

(1)  Ang Dios walay pinalabi sa mga tawo: 10: 34-35 

(2)  Pagkaylap sa Ebanghelyo: 10: 36-37 

(3)  Ang mensahe sa Ebanghelyo: 10: 38-43 

 

g.  Ang tubag ni Cornelio: 8: 44-48 

 

D.  Sa Jerusalem: 11: 1-12: 25 

l.  Ang problema sa pagkakabig sa mga Gentil: 11: 1-18 

a.  Ang problema: 11: 1-3 

b.  Ang katin-awan sa buhat sa Dios taliwala sa mga Gentil: 11: 4-17 

(1)  Ang panan-awon: 11: 4-10 

(2)  Ang mga bisita: 11:11 

(3)  Ang pagduaw: 11: 12-16 

c.  Ang desisyon: 4:18 

 

V.  Ang simbahan sa Antioquia ug sa Siria: 11: 19-30 

 

A.  Ebanghelisasyon sa Antioquia: 11: 19-21 

B.  Pagbisita ni Barnabas: 11: 22-24 

 

31 



C.  Si Saul gipili ingon nga pastor nga magtutudlo: 11: 25-26 

D.  Impormasyon nga gipadayag ni Agabo: 11: 27-30 

 

VI.  Paglutos nga gipangulohan ni Herodes: 12: 1-25 

 

A.  Ang pagpatay kang Santiago: 12: 1-2 

B.  Ang pagdakop kang Pedro: 12: 3-4 

C.  Ang kaluwasan ni Pedro 12: 5-19 

D.  Ang kamatayon ni Herodes: 12: 20-23 

 

VII. Ang deklarasyon sa Pulong: 12: 24-25 

 

Ikaupat nga Bahin: Saksi sa mga Kinatumyang bahin sa Yuta 

Buhat 13-28 

 

I.   Ang unang misyonaryo nga panaw: 13: 1-14: 28 

 

A.  Ang tawag sa ministeryo: Buhat 13: 1-3 

B.  Ministeryo sa Pafos sa Cipro: 13: 4-12 

C.  Ministeryo sa Antioquia sa kayutaan sa Pisidia: 13: 13-50 

l.   Transisyon ngadto sa Pisidia: 13: 13-16 

2.  Ang mensahe: 13: 17-37 

a.  Ang paggawas nga kaluwasan: 13:17 

b.  Ang kamingawan nga pagsuroysuroy: 13:18 

c.  Ang pagsakop sa Canaan: 13:19 

d.  Ang pagmando ni Saul ug ni David: 13: 20-23 

e.  Ang ministeryo ni Juan nga Bautista; 13: 24-25 

f.   Paglansang sa krus ug pagkabanhaw ni Jesus: 13: 26-37 

g.  Ang pagdapit: 13: 38-41 

3.  Ang tubag: 13: 42-50 

 

D.  Ministeryo sa Iconio: 13: 51-14: 5 

E.  Ministeryo sa Listra: 14: 6-25 

F.  Ministeryo sa Siria: 14: 26-28 

 

II.   Ang konseho sa Jerusalem: 15: 1-35 

 

A.  Ang problema: 15: 1-3 

B.  Ang mga sesyon: 15: 4-21 

l.  Unang sesyon sa publiko: 15: 4-5 

2. Pribado nga sesyon sa mga apostoles ug sa mga anciano: 15: 6 

3.  Ikaduhang sesyon sa publiko: 15: 7-21 

a.   Taho ni Pedro: 15: 7-11 

b.   Taho ni Pablo ug ni Bernabe: 15:12 

c.   Taho ni Santiago: 15: 13-21 

 

C.  Ang desisyon: 15: 19-21 

D.  Ang mga sulat: 15: 22-35 
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III. Ang Ikaduhang misyonaryo nga panaw: 15: 36-18: 22 

 

A.  Ang argumento: 15: 36-41 

B.  Ministeryo sa Listra: 16: 1-5 

C.  Ministeryo sa Troas: 16: 6-10 

D.  Ministeryo sa Filipos: 16: 11-40 

E.  Ministeryo sa Tesalonica: 17: 1-9 

F.  Ministeryo sa Berea: 17: 10-14 

G.  Ministeryo sa Atenas: 17: 15-34 

H.  Ministeryo sa Corinto: 18: 1-18 

I.    Ministeryo sa Efeso: 18: 19-21 

J.    Sa Jerusalem ug sa Antioquia: 18:22 

 

IV. Ang Ikatulong misyonaryo nga panaw: 18: 23-21: 14 

 

A.   Asia Minor: 18:23 

B.   Ministeryo sa Efeso: 18: 24-19: 41 

l.   Si Apolos: 18: 24-28 

2.  Tinun-an ni Juan: 19: 1-7 

3.  Eskwelahan ni Tyranus: 19: 8-12 

4.  Ang mga anak nga lalaki ni Sceva: 19: 13-17 

5.  Pagpahinungod sa mga kinabig: 19: 18-20 

6.  Ang desisyon: 19:21 

7.  Tigpanalipod ni Diana: 19: 23-41 

 

C.  Ministeryo sa Macedonia ug sa Grecia: 20: 1-5 

D.  Ministeryo sa Troas: 20: 6-12 

E.  Ministeryo sa Mileto: 20: 13-38 

l.   Ang panaw: 20: 13-16 

2.  Panagtigom uban sa mga anciano sa Efeso: 20: 17-35 

a.   Ribyu sa iyang ministeryo: 20: 17-21 

b.   Pag-atubang sa umaabot: 20: 22-24 

c.   Tanlag ni Pablo: 20: 25-27 

d.   Ang pasidaan 20: 28-31 

e.   Gitugyan ngadto sa Dios: 20:32 

f.    Panig-ingnan ni Pablo diha sa paghago: 20: 33-35 

3.  Ang panamilit: 20: 36-38 

 

F.   Ministeryo sa Tiro: 21: 1-6 

G.  Ministeryo sa Ptolemias: 21: 7 

H.  Ministeryo sa Cesarea: 21: 8-14 

 

V.  Ang katapusan nga pagduaw sa Jerusalem ug sa mga biyahe sa Roma: 21:15-28: 31 

 

A.   Sa Jerusalem: 21: 15-23: 32 

l.   Transisyon ngadto sa Jerusalem: 21: 15-17 

2.   Tsismis batok kang Pablo: 21: 18-30 
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a.   Nga iyang gipakaubos ang balaod ni Moises: 21: 18-26 

b.   Nga iyang gipanamastamasan ang templo: 21: 27-30 

 

3.  Ang reaksyon ni Pablo: 21: 23-26 

4.  Ang pagluwas kang Pablo: 21: 30-32 

5.  Tubag ni Pablo: 21: 33-23: 10 

a.   Ang mga Judiohanong panon sa katawhan: 22: 1-23 

b.   Ang Romano nga kapitan: 22: 24-26 

c.   Ang punoang kapitan: 22: 26-30 

d.   Ang Sanhedrin: 23: 1-10 

(1)  Pagsugid ni Pablo: 23: 1 

(2)  Panagkita sa labawng sacerdote: 23: 2-5 

(3)  Ang nabahin nga hukmanan: 23: 6-10 

 

6.  Ang pagpadayag ni Pablo: 23:11 

7.  Panimalos batok kang Pablo: 23: 12-15 

8.  Pagluwas ni Pablo: 23: 16-32 

a.  Ang plano gipadayag: 23: 16-22 

b.  Ang sulat: 23: 25-30 

c.  Ang pag-ikyas: 23-32 

 

B.  Cesarea: 23: 33-26: 32 

l.  Sa wala pa si Felix: 23: 33-24: 27 

a.  Ang akusasyon ni Tertulius: 24: 1-9 

b.  Ang tubag ni Pablo: 24: 10-21 

c.  Ang tubag ni Felix: 24: 22-27 

 

2.   Sa wala pa si Festo: 25: 1-12 

3.   Si Festo ug si Agripa: 25: 13-27 

4.   Sa wala pa si Agripa: 26: 1-32 

a.  Si Pablo misulti alang sa iyang kaugalingon: 26: 1-23 

b.  Pagdapit ngadto sa Manluluwas: 26: 24-29 

c.   Ang hukom: 26: 30-32 

 

C.  Ang rota sa Roma: 27: 17-28: 31 

l.   Ang bagyo: 27: 1-44 

2.  Ang bitin: 28: 1-6 

3.  Ang pag-ayo: 28: 7-10 

4.  Ang panaw nagpadayon: 28: 11-15 

 

D.  Roma: 28: 16-31 

l.  Panagkita uban sa mga Judio: 28: 16-29 

2.  Ministeryo: 28: 30-31 
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KAPITULO 3 
 

MGA SAMBINGAY SA PAGPADAGHAN 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pagpaila sa pulong "sambingay.” 

 Pagpasabot ngano nga si Jesus migamit sa mga sambingay. 

 Pag-ila sa mga prinsipyo sa pagpadaghan sa mga sambingay nga gitudlo ni Jesus. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Ug pinaagi sa daghang mga sambingay misulti siya sa Pulong ngadto kanila, 

ingon nga sila makahimo sa pagkadungog niini. (Marcos 4:33) 

 

PASIUNA 

 

Kini nga leksyon nagtumbok sa mga prinsipyo sa pagpadaghan nga gitudlo ni Jesus sa pana 

hon sa iyang yutan-ong pagministeryo. Ang sambingay maoy usa ka sugilanon nga migamit 

sa usa ka panig-ingnan gikan sa natural nga kalibutan aron sa paghulagway sa usa ka espiritu 

hanon nga kamatuoran. 

 

Ang aktuwal nga kahulogan sa pulong nga "sambingay" mao ang "ibutang sa tupad, itandi.” 

Sa sambingay, si Jesus mitandi sa natural nga mga panig-ingnan ngadto sa espirituhanon nga 

mga kamatuoran. Ang usa ka sambingay maoy usa ka yutan-ong sugilanon nga adunay 

Langitnong kahulogan. 

NGANONG SAMBINGAY? 

 

Ang mga tinun-an sa makausa nangutana kang Jesus nganong migamit siya ug mga sambi 

ngay sa pagtudlo sa espirituhanon nga mga kamatuoran: 

 

Ug sa miduol ang mga tinun-an, ug miingon kaniya: Nganong ikaw nagasulti 

kanila sa mga sambingay? (Mateo 13:10) 

 

Si Jesus mitubag: 

 

... Tungod kay kaninyo gitugot ang pagkahibalo sa mga tinago sa Gingharian sa 

Langit, apan kanila wala kini itugot (Mateo 13:11) 

 

Ang pagsabot sa espirituhanon nga mga kamatuoran nga gitudlo sa mga sambingay gihatag 

ngadto sa mga tinun-an tungod kay sila adunay espirituhanong mga hunahuna. Kadtong 

walay espirituhanon nga mga hunahuna nakadungog sa mga sambingay, ug napakyas sa 

pagsabot kanila.Ang espirituhanon nga mga kamatuoran masabtan lamang sa espirituhanon 

nga hunahuna: 
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Apan ang kalibutanon nga tawo dili magadawat sa mga butang sa Espiritu sa 

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

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

 

Ang espirituwal ug hunahuna nga tawo maoy natawo pag-usab sa espirituwal. Kadtong adu 

nay espirituhanon nga mga hunahuna makasabot sa mga prinsipyo nga gipadayag sa mga 

sambingay. Kadtong adunay kalibutanon ug makasasala nga mga hunahuna dili makasabot. 

 

ANG EBANGHELYO SA GINGHARIAN 

 

Sa diha nga gisugo ni Jesus ang iyang mga sumusunod sa pag-abot sa kalibutan uban sa 

mensahe sa Ebanghelyo, Siya miingon... 

 

Ug kining Maayong Balita sa Gingharian igawali sa tibook kalibutan aron sa 

pagpamatuod sa tanang mga nasud: ug unya ang katapusan moabot.  

(Mateo 24:14) 

 

Ang Ebanghelyo nga inyong ipakaylap sa kalibutan mao ang Ebanghelyo sa Gingharian sa 

Dios. Ang mensahe naglakip sa pagkatawo, kinabuhi, ug ministeryo ni Jesus. Kini naglakip 

sa iyang kamatayon alang sa mga sala sa tanang katawhan ug sa iyang pagkabanhaw gikan sa 

mga patay. Kamo mao ang mosulti sa mga tawo kon unsaon sa pagsulod sa Gingharian sa 

Dios pinaagi sa espirituhanon nga pagpakatawo pag-usab, ug sa pagtudlo kanila kon unsaon 

sa pagpuyo sa bag-ong kinabuhi sa Gingharian. * 

 

MGA SAMBINGAY SA PAGPADAGHAN 

 

Si Jesus misulti ug daghang mga sambingay mahitungod sa Gingharian sa Dios. Lakip kanila 

ang mga sambingay mahitungod sa unsang paagi nga ang Gingharian mokaylap sa tibook kali 

butan. Ang mosunod nga mga sambingay mahitungod sa pagtubo sa Gingharian nagpadayag 

sa nag-unang mga prinsipyo sa pagpadaghan. Tan-awa ang matag pakisayran diha sa inyong 

Biblia ug basaha ang mga sambingay: 

 

Ang Nawala nga Karnero: Mateo 18: 12-14; Lucas 15: 4-7 

Ang Nawala nga Sensilyo: Lucas 15: 8-10 

Ang Nawala nga Anak:  Lucas 15: 11-32 

 

Kini nga mga sambingay nagpadayag sa pagtagad sa Dios alang sa mga nawala ug sa pagka 

dinalian niiini nga kamo kinahanglan nga mangita ug modala kanila ngadto sa Gingharian sa 

Dios. Kini dili igsapayan kon ngano nga sila nawala. Ang karnero nahisalaag. Ang sensilyo 

nawala tungod sa pagkadanghag. Ang anak nga lalaki nawala tungod sa iyang kaugalingong 

rebelyon. 

 

 

 

____________________ 

* Dugang pa nga panudlo niini nga hilisgutan gihatag diha sa kurso sa Harvestime Interna 

tional Institute nga nag-ulohang "Gingharianong Pagkinabuhi” 
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Kamo mohimo ug paningkamot sa pagpangita niadtong nawala diha sa sala. Kamo moadto sa 

sa dapit diin atua sila, ayaw paghulat kanila nga moduol kaninyo. Ang Dios wala magtagad 

kon sa unsang paagi ang mga tawo nawala, lamang nga sila makaplagan. 

 

Ang Walay Sulod nga Lamesa sa Kombira: Lucas 14: 15-23 

 

Ang pagpadaghan kinahanglan nga dili mohunong tungod lang kay ang uban dili mosanong 

sa pagdapit sa Ebanghelyo. Kamo mangita sa gigutom sa espirituwal ug modala kanila ngadto 

sa kombira nga giandam sa Ginoo. 

 

Ang Apuli nga Kahoy’ng Higuera:  Lucas 13: 6-9 

 

Si Jesus misulti sa sambingay mahitungod sa apuli nga kahoy’ng higuera. Ang kahoy’ng hi- 

guera maoy natural nga simbolo sa nasud sa Israel. Ang Dios mibangon sa Israel ingon nga 

nasud nga pinaagi niini siya makapagpadayag sa Gingharian ngadto sa mga nasud sa kalibu 

tan. Ang Dios misulay sa "kahoy" nga Israel sa pagdalag "bunga" sa taliwala sa Gentil nga 

mga nasud pinaagi sa pagpakigbahin sa ilang kahibalo sa matuod nga Dios. Apan ang Israel 

nagpabilin nga apuli ug wala namunga. 

 

Karon ang Dios nagbangon sa Simbahan alang niini nga katuyoan. Ang Dios nag-alima sa 

mga magtotoo sa pagsulay sa paghimo kanila nga mabungahon, sama sa iyang gibuhat sa na- 

sud sa Israel. Ang iyang katuyoan mao ra gihapon: Kita mamunga sa taliwala sa Gentil nga 

mga nasud pinaagi sa pagpaambit sa atong kahibalo sa matuod nga Dios. Ang Dios wala 

mahimuot sa mga kahoy nga wala mamunga. 

 

Ang mga Talento:    Mateo 25: 14-30; Lucas 19: 11-27 

Ang Tawo sa usa ka Taas nga Panaw: Marcos 13: 34-37 

Ang mga Ulipon:    Mateo 24: 43-51; Lucas 12: 39-46 

Ang mabinantayon nga mga ulipon: Lucas 12: 36-38 

Ang Matinud-anong Tigdumala:  Mateo 25: 14-30 

 

Kini nga mga "ulipon" nga sambingay naghatag ug gibug-aton sa maalamon nga pagkatinug 

yanan sa mensahe sa Gingharian nga iyang gitugyan ngadto sa mga magtotoo. Ang matag 

magtotoo gihatagan ug "mga talento" o espesyal nga mga abilidad aron magamit sa pagpa 

kaylap sa Ebanghelyo. Bisan kon ang inyong mga abilidad dako o gamay, kamo kinahanglan 

gayud nga mopadaghan kon unsa ang gihatag sa Dios kaninyo. 

 

Ang matag ulipon gikinahanglan nga mopadaghan. Sa dihang si Jesus mobalik dinhi sa yuta, 

kadtong husto nga migamit sa ilang mga abilidad gantihan (Lucas 16: 10-12). Kadtong wala 

mopadaghan giisip nga maluibon: 

 

Kay ang Anak sa tawo moanhi sa himaya sa iyang Amahan uban sa iyang mga 

manolunda; ug unya siya moganti sa matag tawo sumala sa iyang mga binuha 

tan. (Mateo 16:27) 

 

Si Jesus miila sa prinsipyo sa porsyento sa proseso sa pagpadaghan: 
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Kay ngadto kang bisan kinsa nga gihatagn ug daghan, daghan ang pagapanil 

ngon kaniya; ug ngadto kanila nga gitugyanan ug daghan, daghan ang pagapa 

ngayoon.(Lucas 12:48) 

 

Ang Gingharian sa Dios mokaylap pinaagi sa maalamon nga paggamit sa mga espirituhanon 

nga mga talento nga gihatag sa Dios. Kon inyong gamiton kon unsa ang gihatag sa Dios ka- 

ninyo, ang inyong mga talento molambo. Kon kamo dili mogamit niini, kamo mawad-an 

niini. 

 

Ang Magpupugas: Mateo 13: 3-8; Marcos 4: 3-8; Lucas 8: 5-8 

 

Ang Ebanghelyo sa Gingharian mikaylap pinaagi sa pagsabwag sa binhi sa Pulong sa Dios. 

Walay pagpadaghan gawas sa Pulong. Ang bunga nag-agad sa kinabuhi nga anaa sa binhi 

mismo (ang Pulong sa Dios) ug ang tubag sa yuta (tubag sa tawo ngadto sa Pulong sa Dios). 

Adunay nagkalainlain nga mga tubag niini nga pagpugas sa Pulong. 

 

Ang inyong responsibilidad mao ang pagpugas. Samtang kamo magpugas sa binhi sa Pulong 

sa Dios, ang pipila ka mga yuta andam na ug mamunga. Ang ubang mga yuta dili madinawa 

ton ug mamunga’g gamay ra. Bisan si Jesus nakasugat sa dili masanongong yuta sa iyang 

yutan-ong pangalagad: 

 

Ug siya wala makabuhat didto (sa iyang kaugalingong nasud) sa bisan unsang 

katingalahang buhat, gawas sa pagpandong niya sa iyang mga kamot sa pipila 

ka mga masakiton ug giayo sila. 

 

Ug siya nahibulong tungod sa ilang kakulang sa pagtoo ... (Marcos 6: 5-6) 

 

Ang Bunglayon ug ang Trigo: Mateo 13: 24-30 

 

Samtang kamo magapadaghan sa Gingharian pinaagi sa pagdugang sa bag-ong mga magto 

too, si Satanas mosulay sa paglupig sa proseso. Siya mopugas sa mga tawo nga gihulagway 

ingon nga bunglayon sa taliwala sa maayong binhi sa Gingharian sa Dios. 

 

Pipila sa mga tawo nga nag-angkon nga mga magtotoo ug mosulod sa simbahan pinaagi sa 

pagpadaghan dili sinsero. Sila mga bunglayon nga gitanom ni Satanas. 

 

Si Jesus dili gusto nga kamo mogahin ug panahon ug paningkamot nga mosulay sa pagbulag 

sa mga bunglayon gikan sa mga trigo. Padayon pagpugas sa binhi ug sa pagpadaghan. Sa ad- 

law sa ting-ani sa diha nga si Jesus mobalik, ang mga bunglayon ilain gikan sa mga inani. 

 

Ang Pukot: Mateo 13: 47-50 

 

Si Jesus nagtandi sa pagtubo sa gingharian sa Dios ngadto sa usa ka dako nga pukot nga gitak 

tak ngadto sa dagat. Ang tanang matang sa mga isda misulod, apan sa diha nga ang pukot 

bitaron na ngadto sa baybayon ang maayong isda ibulag gikan sa mga maut. 

 

Ang Gingharian mopasulod sa mga lalaki ug mga babaye nga gikan sa tanang mga nasud. 

Daghan ang makasulod. Ang pipila mahimong sinsero, ang uban dili. Sa katapusang adlaw sa  
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paghukom sa diha nga ang Dios mobitad na sa pukot, ang maayo ug maut nga mga"isda  

"pagalainon. Kamo wala gitawag sa paglain, kamo gitawag sa pagpangisda. 

 

Ang Liso sa Mustasa:  Mateo 13: 31-32; Marcos 4: 31-32; Lucas 13:19 

 

Ang Gingharian sa Dios modaghan sama sa liso sa mustasa. Ang liso sa mustasa gamay kaa- 

yo sa sinugdanan, apan sa pagkahamtong kini motubo nga hilabihan ka dako. Ang Ginghari 

an sa Dios dinhi sa yuta adunay gamay nga sinugdanan. Sa diha nga si Jesus mibalik sa 

Langit human sa iyang yutan-ong pagpangalagad, siya mibiya sa gamay nga pundok sa mga 

sumusunod sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Kadtong gamay nga pundok sa mga magtotoo 

mipadaghan sa liboan ka mga sumusunod sa daghang mga nasud. 

 

Ang Lebadura: Mateo 13:33; Lucas 13:21 

 

Sama sa levadura sa umol nga minasa, ang Gingharian sa Dios mopadaghan aron molukop sa 

tibook "umol" sa kalibutan. Sama sa levadura, ang gahum sa Gingharian dili sa gawas apan sa 

sulod. 

 

Ang Parras ug ang mga Sanga: Juan 15: 1-16 

 

Kini nga sambingay naghulagway sa relasyon tali ni Jesus ug pagpamunga nga proseso. Siya 

mao ang espirituhanon nga parras, ug kita ang mga sanga. Kamo dili mamunga nga mag-inu 

sara. Kamo mabungahon lamang kon kamo nalakip sa dagan sa kinabuhi sa sanga, si Jesus. Si 

Jesus gusto nga pul-ongan ang inyong kinabuhi sa tanan nga mga butang nga dili mabunga 

hon aron sa ingon kamo mamunga sa espirituhanong bunga nga nagpabilin. 

 

Ang Pag-ani:  Mateo 9: 37-38; Lucas 10: 2 

 

Niini nga sambingay, ang uma mao ang kalibutan. Ang anihon mao ang mga panon sa mga 

lalaki ug mga babaye nga andam motubag sa mensahe sa Ebanghelyo. Ang usa ka dakung 

anihon naghulat nga maani sa espirituhanon nga mga mamomoo sa Dios. 

 

UBANG PAGPADAGHAN NGA MGA PRINSIPYO 

 

Si Jesus nagtudlo sa ubang mga prinsipyo sa pagpadaghan sa hamubo nga mga pahayag: 

 

Kahayag sa Kalibutan: Mateo 5: 14-16; Lucas 8:16 

 

Ang Gingharian mapadaghan sa diha nga makita ang mga magtotoo ingon nga mga suga 

gikan sa usa ka ciudad nga nahimutang sa ibabaw sa hatag-as nga yuta nga makita gikan sa 

mga milya sa palibot. Kita mao ang modala sa kahayag sa kalibutan (Jesus) ngadto sa usa ka 

kalibutan nga puno sa espirituhanon nga kangitngit. Ang Gingharian mapadaghan sa diha nga 

ang mga tawo madani sa kahayag. 

 

Asin sa Yuta:  Lucas 14:34 

 

Sa Biblia nga mga panahon, ang asin ipahid ngadto sa karni aron sa pagpreserbar niini gikan 

sa pagkadunot. Ang mga magtotoo mao ang mga "asin" nga mahimong ipahid ngadto sa kali  
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butan uban sa mensahe sa pagpreserba (kaluwasan). Ang Gingharian mapadaghan sa diha nga  

ang mga tawo maluwas gikan sa “pagkadunot” sa ( espituhanon nga kamatayon) sala. 

 

Bahandi sa Langit:  Mateo 6: 19-21; Lucas 12:15 

 

Ang mga magtotoo dili mabalaka sa pagpadaghan sa mga bahandi sa kalibutan. Ang pagpa 

daghan diin kamo gipanagtawag mao ang espirituhanon nga pagpadaghan. Samtang kamo 

mopakigbahin sa Ebanghelyo, kamo mipadaghan sa inyong espirituhanong mga bahandi sa 

Langit. 

 

Ang Halapad nga Ganghaan:  Mateo 7:14 

 

Kamo dili makahukom sa husto nga paagi sa termino sa mga numero lamang. Ang dalan 

ngadto sa impyerno nagdani sa kadaghanan samtang ang dalan ngadto sa kinabuhing dayon 

makaplagan sa pipila. 

 

Daghang mga Buhat:  Mateo 7:22 

 

Ang daghang mga buhat nga katingalahan gibuhat sa daghan nga mga katawhan. Sa ibabaw 

adunay pagtubo ug pagpadaghan. Apan ang pagbuhat sa daghan nga mahinungdanon nga 

mga buhat wala magpasabot nga pareho sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios ug sa pagtuman 

sa iyang mga katuyoan. Ang mga buluhaton sa Dios kinahanglan gayud nga buhaton sa iyang 

mga katawhan diha sa iyang paagi. 

 

Ang Gamay maoy Daghan: Mateo 10:42; Mateo 14: 15-21 

 

Ang tanang butang nga gibuhat sa ngalan ni Jesus, bisan daw gamay, maoy mabungahon. 

Ang milagro sa tinapay ug sa isda naghulagway kon sa unsang paagi ang Dios mopadaghan 

ug mogamit sa unsay gamay nga atong ihalad. 

 

Ang Pagtubo Nagkinahanglan ug Kausaban: Marcos 2: 21-22; 7:13 

 

Ang bag-ong pagtubo nagkinahanglan ug kausaban. Kamo dili makapahimutang sa mga bag-

o diha sa daan nga mga sudlanan sa tradisyon ug sa makasasala nga estilo sa kinabuhi. Ang 

gamhanan nga potensyal sa Pulong sa Dios napugngan sa mga tawo nga motapot sa mga 

tradisyon ug modumili sa kausaban. 

 

Nakabaton Pinaagi sa Pagkawala:  Marcos 8: 34-37; 10: 29-30 

Nakadawat Pinaagi sa Paghatag:  Lucas 6:38 

 

Ang kalibutanon nga mga prinsipyo nagtudlo nga kamo makaangkon pinaagi sa pagbaton ug 

dugang pa. Si Jesus nagtudlo nga kamo makaangkon sa tanan nga mga butang sa diha nga 

kamo mawad-an sa tanang mga butang. Unsay makita nga kapildihan sa natural nga kalibutan 

mao ang ganansya sa espirituhanon nga kalibutan. 

 

Ang Kamatayon Naghatag ug Kinabuhi:  Juan 12:24 

 

Pinaagi sa kamatayon ni Jesus, daghan ang nakadawat sa kinabuhi nga walay katapusan.   
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Aron makapagpadaghan, ang binhi kinahanglan mamatay. Pinaagi sa kamatayon moabot ang 

kinabuhi. Aron mahimo nga mabungahon nga tinun-an kinahanglan nga kamo mamatay sa 

mga tinguha sa inyong unod. Kamo kinahanglan nga "patay" sa sala. Kamo kinahanglan 

gayud nga mobiya sa inyong kaugalingon nga dalan sa pagsunod ni Jesus. 

 

Ang Iglesia sa Ibabaw sa Bato:  Mateo 16:18 

 

Ang Gingharian sa Dios natukod sa ibabaw sa bato nga si Kristo Jesus. Walay pagtubo kon 

wala siya. Si Jesus miingon, “Ako magatukod sa akong Iglesia.” Siya miingon nga walay 

tawo nga makasulod niini gawas kon ang Amahan magapaduol kaniya (Juan 6:44). 

 

Ang mga pagsupak lauman, apan ang "mga ganghaan sa Impyerno" dili makapildi sa plano sa 

Dios alang sa pagtubo sa iyang Gingharian: 

 

Sa mga tawo, dili kini mahimo; apan sa Dios, ang tanang mga butang mahimo. 

(Mateo 19:26) 

 

... ang tanang mga butang mahimo kaniya nga nagatoo. (Marcos 9:23) 

 

ANG LABING DAKO NGA PRINSIPYO SA PAGPADAGHAN 

 

Ang labing dako nga prinsipyo sa pagpadaghan nga gitudlo ni Jesus gihatag sa iyang kata 

pusan nga mga pulong ngadto sa mga tinun-an. Ang iyang sugo nagpadayag sa nag-unang 

mga plano alang sa pagkaylap sa Ebanghelyo ug sa pagpadaghan sa mga kinabig ug mga 

tinun-an: 

 

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 managbantay sila sa tanan nga mga butang nga ginasugo 

ko kaninyo; ug, ania karon, ako magauban kaninyo sa kanunay, bisan hangtud 

sa katapusan sa kalibutan. (Mateo 28: 19-20) 

 

Lumakaw kamo sa tibook nga kalibutan ug iwali ninyo ang Maayong Balita sa 

tanang binuhat. (Marcos 16:15) 

 

Ug siya miingon kanila, sa ingon niini nahisulat, nga si Kristo kinahanglan mag-

antus, ug mabanhaw gikan sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw: 

 

Ug nga ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali diha 

sa iyang ngalan taliwala sa tanan nga mga nasud, sugod sa Jerusalem. 

 

Ug kamo mao ang mga saksi niining mga butanga. (Lucas 24: 46-48) 

 

Apan kamo magadawat ug gahum sa diha nga  kakunsaran na kamo sa Espiritu 

Santo; ug kamo mao unya ang akong mga saksi sa Jerusalem, ug sa tibook Judea 

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

 

Ang mga pagtulun-an ni Jesus nagpadayag nga siya wala mahimuot sa: 

 

-Pagpangisda nga walay nakuha. 

-Walay sulod nga lamesa sa kombira. 

-Pagpananom nga walay ani. 

-Usa ka kahoy nga dili mamunga. 

-Nawala nga mga karnero nga dili madala ngadto sa panon. 

-Nawala nga sensilyo nga gipangita apan wala makita. 

-Nawala nga mga anak nga lalaki nga dili mahibalik. 

-Dili mabungahon nga mga ulipon. 

-Dili masanonongon nga espirituhanon nga yuta. 

-Hinog nga anihon nga wala aniha. 

 

Ang atong Amahan, dili motugot nga ang usa ka tawo malaglag, interesado sa resulta pinaagi 

sa espirituhanon nga pagpadaghan: 

 

Bisan pa niana, kini dili mao ang kabubut-on sa inyong Amahan nga anaa sa 

langit nga ang usa niini nga mga gagmay malaglag. (Mateo 18:14) 

 

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

gihunahuna sa uban; apan siya may pagkamapailubon kanato, dili buot nga may 

bisan kinsa nga mawala, kondili nga ang tanan makadangat sa paghinulsol.  

(II Pedro 3: 9) 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Ipaila ang pulong "sambingay.” 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Nganong si Jesus migamit sa mga sambingay sa pagtudlo sa iyang mga sumusunod? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Sa usa ka linain nga papel, sa hamubo ihulagway ang pagpadaghan nga mga prinsipyo 

nga gitudlo diha sa matag usa sa mga mosunod nga mga sambingay: 

 

Ang walay sulod nga lamesa sa kombira: 

Ang apuli nga kahoy nga higuera: 

Ang nawala nga karnero, sensilyo, ug ang anak nga lalaki: 

Ang sambingay sa mga ulipon: 

Ang magpupugas: 

Ang mga bunglayon ug ang trigo: 

Ang pukot: 

Ang liso sa mustasa: 

Ang levadura: 

Ang parras, ug ang mga sanga: 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Gikan sa edad nga 12 ngadto sa pagsugod sa publiko nga pangalagad ni Kristo, ang Biblia 

wala mohatag sa usa ka detalyado nga asoy sa nahitabo sa iyang kinabuhi atol niini nga pana 

hon. Usa lamang ka bersikulo ang nagpadayag sa proseso sa espirituhanon nga pagtubo nga 

nahitabo atol niini nga panahon: 

 

Ug ang bata (Jesus) mitubo, ug nahimong kusgan sa espiritu, napuno sa kaalam; 

ug ang grasya sa Dios anaa diha kaniya. (Lucas 2:40) 

 

Aron mahimong epektibo, ang espirituhanon nga pagtubo kinahanglan kanunay mag-una sa 

pampubliko nga ministeryo. 

 

2. Samtang ang katapusan sa panahon nagsingabot, si Satanas mogamit sa iyang kaugali 

ngong mga prinsipyo sa pagpadaghan. Tun-i ang mosunod nga mga pakisayran: 

 

-Daghan mini nga mga propeta ang motungha: Mateo 24:11 

-Daghang mga tawo ang malimbongan: Mateo 24:11 

-Kadautan molambo: Mateo 24:12 

-Daghan ang mahulog gikan sa kamatuoran sa Ebanghelyo: II Tesalonica 2: 3 

-Paglutos sa mga magtotoo molambo: Mateo 24: 9-10 

- Kakawangan ug pagkadili-diosnon molambo: II Timoteo 2:16 
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KAPITULO 4 
 

USA DUGANGAN UG USA ANG KATUMBAS KAPIN PA SA DUHA 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pagpatin-aw sa pulong nga "saksi."  

 Pagpatin-aw sa termino nga "layko."  

 Pagpatin-aw sa termino nga "klero." 

 Pagpasabot kon unsa ang gipasabot sa "pagtawag" sa mga layko. 

 Pagpasabot sa plano sa Dios sa pagpadaghan alang sa pagkaylap sa Ebanghelyo. 

 Pagngalan sa duha ka mga tawo sa Bag-ong Tugon nga gigamit ingon nga mga panig-

ingnan niining proseso sa pagpadaghan. 

 Pagpasabot kon sa unsang paagi magsugod sa espirituhanon nga pagpadaghan. 

 Pagsugod sa pagdaghan sa espirituwal. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

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

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

sa pagtudlo sa uban usab. (II Timoteo 2: 2) 

 

PASIUNA 

 

Ang pagtubo diha sa tawhanong lawas nagsugod sa usa ka selula sa kinabuhi. Ang selula mi- 

padaghan nga pabalikbalik hangtud nga ang usa ka tawhanong bata maumol. Ang tawhanong 

mga selula nagpadayon sa pagdaghan hangtud mahitabo ang pagtubo. Ang sama tinuod sa 

espirituhanon nga kalibutan. Ang matag tawo nga nakasinati sa bag-ong kinabuhi diha kang 

Jesus maoy susama sa buhi nga selula sa tawhanong lawas. Ang matag magtotoo kinahang 

lan mosanay sa espirituwal. Ang Ebanghelyo mokaylap sa diha nga ang mga magtotoo magpa 

dayon sa pagdaghan niiini nga paagi. 

 

Kini nga kapitulo nagpadayag sa inyong personal nga responsibilidad niining espirituhanon 

nga proseso. Kamo makakat-on sa plano sa Dios alang sa espirituhanon nga pagpadaghan nga 

makahimo sa "1 dugangan ug 1" labaw pa kay sa duha. 

 

ANG HAGIT 

 

Ang hagit ni Jesus sa mga magtotoo mao ang pagkab-ot sa tibook kalibutan sa Ebanghelyo 

(Mateo 28:19; Buhat 1: 8). Karon kita nagpuyo sa nagtubo nga kalibutan. Liboan ka mga 

bag-o nga mga bata ang natawo sa matag adlaw. Ang populasyon sa kalibutan nagadugang 

nga paspas. 
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Adunay daghan nga wala pa nawalihi nga grupo sa mga katawhan sa kalibutan nga wala pa 

nakadungog mahitungod kang Jesus. Kini nga grupo naglangkob sa minilyon ka mga tawo 

nga wala pa naabot sa Ebanghelyo. Daghan ang mga baryo ug mga komunidad nga walay 

simbahan. Sa daghang mga nasud, dili igo ang nabansay nga mga pastor alang sa mga iglesia 

nga naglungtad na. 

 

Unsaon nato sa pagtuman niining dakong hagit ni Jesus sa pag-abot sa tibook kalibutan sa 

Ebanghelyo? 

 

ANG PLANO SA DIOS 

 

Ang Dios adunay espesyal nga plano alang sa pag-abot sa kalibutan sa Ebanghelyo. Si Jesus 

mitingob niini sa dihang siya miingon sa iyang mga tinun-an... 

 

Apan kamo magadawat ug gahum sa diha nga  kakunsaran na kamo sa Espiritu 

Santo; ug kamo mao unya ang akong mga saksi sa Jerusalem, ug sa tibook Judea 

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

 

Ania ang plano sa Dios: Ang Espiritu Santo mao ang balaan nga gahum luyo sa pagpadaghan 

nga proseso, si Jesu-Kristo mao ang unod sa mensahe, ug ang tibook kalibutan mao ang 

modawat sa mensahe. 

 

Ang mga tinun-an mao ang mga ahente sa pagpadaghan. Ang paagi sa Dios mao nga ang 

matag tinun-an "mosaksi" sa mensahe sa Ebanghelyo. Ang "pagsaksi" mao ang pagsultig 

unsay inyong nakita, nadungog, o nasinati. Diha sa hukmanan, ang saksi maoy mopamatuod 

mahitungod sa usa ka tawo o sa usa ka butang. Ingon nga saksi, kamo mao ang mopamatuod 

mahitungod kang Jesus ug sa iyang plano alang sa kaluwasan sa tanan nga mga katawhan. 

Adunay duha ka matang sa ebidensya nga ipresentar sa mga saksi sa hukmanan.  Ang usa 

mao ang pagpamatuod nga binaba nga saksi mahitungod sa hilisgutan. Ang lain mao ang 

ebidensya nga makita sa pagpamatuod. 

 

Ang Balaan nga Espiritu motabang kaninyo sa pagsaksi sa Ebanghelyo sa binaba ug pinaagi 

sa pagpasundayag sa gahum sa Dios. 

 

ANG DIBISYON TALI SA KLERO UG LAYKO 

 

Ang plano sa Dios mao nga ang matag tinun-an (magtotoo) mahimong saksi sa Ebanghelyo. 

Ang unang simbahan mitubo samtang sila misunod niini nga plano. Ang matag magtotoo mi- 

pakigbahin sa Ebanghelyo ug misanay sa espirituwal. Ang ilang mga balay nahimong sentro 

sa pagpadaghan (kamo makakat-on ug dugang mahitungod niini sa ulahi nga kapitulo). Ang 

simbahan mitubo ug midaghan sa diha nga ang indibiduwal nga mga magtotoo misaksi sa 

Ebanghelyo. 

 

Samtang ang simbahan mitubo, ang Dios mitawag sa pipila ka mga tawo sa pag-alagad sa 

tibook panahon ingon nga mga pastor, mga ebanghelista, mga propeta, mga magtutudlo, ug 

mga apostoles. Sulod sa usa ka yugto sa panahon, ang mga magtotoo nahimong kabahin sa 

usa sa duha ka dibisyon sa Simbahan. Sila mao ang mga"klero" ug "layko."  

  

 

46 



Ang pulong "layko" gikan sa usa ka Gregong pulong nga nagkahulogang "sakop sa pinili nga 

mga katawhan sa Dios."  Ang nag-unang kahulogan sa pulong mao "ang tanan nga mga ka 

tawhan sa Dios." Ang termino nga" layko "o" laygo" gigamit alang sa mga tawo nga wala 

mag-alagad sa espesyal nga gimbuhaton sa bug-os nga panahon diha sa simbahan. 

 

Ang termino nga "klero" naugmad sa pag-ila sa propesyonal nga mga ministro sa simbahan. 

Ang klero nagtumong sa mga tawo nga nagtagad sa ministeryo ingon nga ilang propesyon ug 

kinsa kasagaran nagtrabaho ug bug-os nga panahon diha sa simbahan. Sila tingali o dili mahi 

mo nga i-orden pinaagi sa usa ka denominasyon. 

 

Sa milabay nga yugto sa panahon sa kasaysayan sa simbahan, usa ka anam-anam nga panag 

bulag naugmad tali sa klero ug layko. Daghan sa mga layko mihunong sa pagpanganak sa es- 

pirituwal. Sila misugod sa pagbiya sa hagit sa pag-abot sa kalibutan ingon nga klero sa tibook 

panahon. 

 

Walay propesyonal nga klero nga makahimo sa pagtuman kon unsa ang gisugo sa tibook Sim 

bahan sa pagbuhat.  Kini mao ang usa sa mga rason nga kita wala pa makaabot sa kalibutan 

sa Ebanghelyo. Ang mga magtotoo mihatag sa ilang personal nga responsibilidad ngadto sa 

klero. Ang Biblia nagtudlo sa pagbahinbahin sa buluhaton diha sa Simbahan, apan ang matag 

tawo malambigit diha sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. (Basaha ang Buhat 6: 1-6). 

 

Samtang ang iglesia didto sa Jerusalem midaghan, kini nagkinahanglan sa pagbahinbahin sa 

buluhaton sa pagtagbo sa tanan nga mga panginahanglan diha sa simbahan. Ang mga lider 

mihatag sa ilang kaugalingong bug-os nga panahon sa pagtuon sa Pulong ug sa pag-ampo. 

 

Ang mga layko nihimo sa katungdanan sama sa pag-alagad sa mga balo ug sa uban pang mga 

buluhaton sa pag-alagad. Apan bisan tuod ang mga magtotoo nag-alagad sa lain-laing mga  

buhatan diha sa simbahan, silang tanan nalambigit sa pagpakaylap sa Ebanghelyo. 

 

Si Esteban usa sa mga layko nga gipili alang sa pag-alagad sa mga buluhaton, apan siya na- 

nganak sa gamhanan nga saksi sa Ebanghelyo (Buhat 6: 8-11). Si Felipe laing layko nga gipi 

li alang sa pag-alagad sa mga buluhaton. Siya mipakigbahin sa Ebanghelyo uban sa mga Sa- 

marianhon (Buhat 8: 5-12). 

 

Sa diha nga ang paglutos miabot sa Jerusalem ug ang mga magtotoo nagkatibulaag sa ubang 

mga ciudad sila nagpadayon sa pagsaksi sa Ebanghelyo: 

 

Busa sila nga nagkatibulaag sa gawas sa nasud nanagpanglangyaw nga nanag 

pangwali sa pulong. (Buhat 8: 4) 

 

Alang sa matuod nga mga magtotoo, walay panagbulag tali sa sagrado ug sekular tungod kay 

si Jesus mao ang Ginoo sa tanan. 

 

ANG PAGTAWAG SA LAYKO 

 

Kon kamo sa tinuod lang makasabot sa espirituhanon nga tawag sa mga layko, kamo kina 

hanglan nga mobalik sa Daang Tugon. Ang plano sa Dios alang sa tibook nga nasud sa Israel 

mao nga mahimo nga "mga saserdote" o mga ministro: 
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Ug kamo mahimo nga alang kanako nga usa ka gingharian sa mga sacerdote, ug 

usa ka balaan nga nasud ... (Exodo 19: 6) 

 

Ingon sa mga sacerdote, ang matag tawo sa Israel mahimong saksi sa usa ka matuod nga Dios 

ngadto sa mga dili magtotoo sa palibot niya. 

 

Ang pagtukod sa usa ka opisyal nga pagkasacerdote wala makapausab sa plano sa Dios alang 

sa Israel. Ang pagkasacerdote sama sa "pari" sa karon nga adunay espesyal nga mga tahas sa 

pagpangulo. Apan ang tibook nasud sa gihapon mag-alagad ingon nga mga ministro sa men- 

sahe sa Dios ngadto sa Gentil nga mga nasud. 

 

Sa Bag-ong Tugon, ang mga magtotoo gihatagan sa susama nga balaang pagtawag. Sila mao 

ang mga pari o mga ministro sa Ebanghelyo: 

 

Apan kamo maoy usa ka pinili nga kaliwatan, harianong pagkasaserdote, balaan 

nga nasud, pinasahi nga mga katawhan; nga kamo magamantala sa pagdayeg 

kaniya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahan 

nga kahayag. (I Pedro 2: 9) 

 

Ang balaan nga tawag sa mga magtotoo mao ang pagsaksi sa Dios nga nagdala kanila gikan 

sa espirituhanon nga kangitngit ngadto sa "kahayag" ni Jesu-Kristo (Juan 9: 5). 

 

Ang mga magtotoo gisultihan sa "paglakaw nga takus gayud sa pagtawag diin kamo ginata 

wag" (Mga Taga-Efeso 4: 1). Adunay usa ka balaan nga tawag ug kana mao ang pagsaksi sa 

mensahe sa Ebanghelyo. Kini mao ang bokasyon sa tanan nga mga magtotoo. Ang matag  

tawo manubag sa ilang tubag niini nga tawag. 

 

Ang tawag dili basi sa edukasyon o natural nga abilidad. Ang Dios migamit sa ordinaryo nga 

mga layko aron nga siya lamang ang makadawat sa himaya: 

 

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

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

mga dungganan, ang mga gitawag: 

 

Apan gipili sa Dios ang mga butang binuang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw 

sa mga manggialamon, ug gipili sa Dios ang mga maluya sa kalibutan aron sa 

pagpakaulaw sa mga butang nga mga kusganon; 

 

Ug mga butang nga ubos sa kalibutan ug ang mga butang nga tinamay, ang Dios 

mipili, oo, ug ang mga butang nga wala magalungtad, aron sa pagwagtang sa 

mga butang nga nagalungtad. 

 

Aron walay unod nga mangandak diha sa iyang atubangan.  

(I Mga Taga Corinto 1: 26-29) 

 

ANG PROSESO SA PAGPADAGHAN  

 

Diha sa Biblia, ang Dios mipadayag sa espesyal nga plano aron makahimo ang mga magtotoo 

sa pagtuman sa ilang balaan nga tawag.  
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Ang pagpadaghan mao ang nag-unang prinsipyo sa tanan nga pag-uswag sa natural nga kali 

butan. Ang pagtubo dili mahitabo pinaagi sa pagdugang lang sa usa ka yunit ngadto sa usa. 

Ang buhi nga mga selula modaghan. Ang matag bag-o nga selula nga gihimo adunay abilidad 

sa pagsanay. 

 

Ang plano sa Dios sa pagpadaghan susama sa espirituhanon nga kalibutan. Si Pablo mitingob 

niini nga plano sa diha nga siya misulat niini nga mga pulong ngadto kang Timoteo: 

 

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

saksi, ang mao usab itugyan mo sa tawo nga matinumanon, nga makahimo sa 

pagtudlo sa uban usab. (II Timoteo 2: 2) 

 

Si Pablo nag-ingon kang Timoteo nga mopili ug matinud-anong mga tawo ug itugyan kanila 

ang mga butang nga gikatudlo ni Pablo. Kining mga matinud-anon nga mga tawo adunay abi 

lidad sa pagtudlo sa uban. Pinaagi niining organisado nga plano sa pagpadaghan, ang Ebang 

helyo mikaylap sa tibook kalibutan. 

 

Aron sa pagtan-aw kon sa unsang paagi nga ang plano sa Dios sa pagpadaghan nagpamuhat, 

tun-i ang tsart sa sunod nga panid. Kini nga tsart migamit sa panahon sa usa ka tuig ingon nga 

tukmang panahon nga gikinahanglan sa kinabig nga tawo ngadto sa Ebanghelyo ug mibansay 

kaniya nga usa ka mabungahon nga Kristohanon. Sa pagkatinuod, ang proseso molungtad sa 

taas o mubo nga panahon, depende sa tawo nga nalambigit, mao nga dili posible nga mopahi 

mutang ug limitasyon sa panahon. Apan kon ang usa ka magtotoo moabot ug usa lamang ka 

tawo ug modisipulo kanila sa matag tuig ug sila mosaad sa pagdisipulo ug usa ka tawo sa 

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

 

Obserbahi sa tsart ang panahon sa unang tuig ang magtotoo modisipulo sa usa ka tawo. Sa 

katapusan sa mao nga tuig, adunay duha na karon ka matinud-anon nga mga tawo, ang mag 

totoo, ug ang bag-ong kinabig nga iyang tinun-an. (Kamo makakat-on ug dugang mahitungod 

niini nga proseso sa pagdisipulo sa ulahi niini nga kurso.) Atol sa sunod nga tuig, ang matag 

usa kanila moabot sa usa ka tawo uban sa Ebanghelyo ug modisipulo kanila. Sa katapusan sa 

ikaduha nga tuig, adunay sumada nga upat ka mga tawo, ang matag usa modisipulo ug usa ka 

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

TUIG 17    65.536       65.536  =     131.072 

TUIG 16    32.768       32.768  =       65.536 

TUIG 15    16.384       16.384  =        32.768 

TUIG 14      8.192         8.192  =        16.384 

TUIG 13      4.096         4.096  =          8.192 

TUIG 12      2.048         2.048  =          4.096 

TUIG 11      1.024         1.024  =  2.048 

TUIG 10         512             512  =  1.024 

TUIG 9         256             256  =              512 

TUIG 8         128             128  =      256 

TUIG 7           64               64  =      128 

TUIG 6           32    32  =                 64 

TUIG 5           16    16  =        32 

TUIG 4             8      8  =        16 

TUIG 3             4      4  =          8 

TUIG 2             2      2  =          4 

TUIG 1             1      1  =          2 

 

 

LANGITNONG ESTRATIHIYA SA DIOS SA PAGPADAGHAN UG PAGPALIHOK 

Karon, pagkuha sa kasagaran nga mga miyembro sa simbahan sa gibana-bana nga 100 ka 

tawo. Itaas kini nga tsart sa 100 ka mga tawo nga ang matag-usa moabot sa usa ka tawo uban 

sa Ebanghelyo ug mobansay kanila nga mahimong mabungahon ug inyong makita kon unsa 

on nga kita dali nga makakab-ot sa tibook kalibutan uban sa Ebanghelyo. Ang pagpadaghan 

mas paspas kay sa pagdugang. Ania ang usa ka diyagrama nga naghulagway sa pagdugang: 
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Ania ang usa ka diyagrama nga naghulagway sa pagpadaghan. Niini nga proseso, ang matag 

tawo nagpadayon sa pagpadaghan sa iyang kaugalingon ug ang "usa dugangan sa usa" more- 

sulta sa labaw pa kay sa duha lang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANG PROSESO SA NAHAUNANG IGLESIA 

 

Ang mosunod nga diyagrama nagpakita sa unang hugna sa pagpadaghan nga miresulta gikan 

kang Andres, usa sa unang mga tinun-an ni Jesus: 

 

Andres        Pedro   Uban pa       Uban pa 

 

 

           Pentecostes       Uban pa       Uban pa 
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Pagdugang:   1+1+1+1+1 …nagpadayon sa pagtubo nga tinagsa 

 

Pagpadaghan: 

 

1x1x1x1x1 ... kamo mopadayon sa pagdaghan 

                        x  x  x  x   x   

1  1  1  1  1 ... ang matag usa nga inyong naabot  nagpadayon 

                       sa pagdaghan 

x  x  x  x  x 

1  1  1  1  1 

x  x  x  x  x 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

c c  c  c   c ... ang matag usa nga ilang naabot nagpadayon sa 

                        pagdaghan 

o o  o  o  o 

n n  n  n  n 

t   t   t   t   t 

i   i   i   i   i 

m m m m m 

u u  u  u u 

e  e  e  e  e 

s   s  s  s  s 

 
 



1. Si Andres mipakigbahin sa Ebanghelyo sa iyang igsoon nga lalaki, si Pedro. 

2. Si Pedro mipakigbahin sa Ebanghelyo sa adlaw sa Pentecostes sa Jerusalem. 

3. Si Pedro nagpadayon sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo sa uban nga mahimong mosanay. 

4. Linibo sa mga magtotoo nagkatibulaag gikan sa Jerusalem nagpadayon sa pagpakaylap sa 

    Ebanghelyo. 

5. Ang matag tawo nga ilang naabot mahimong mabungahon ug ang proseso nagpadayon..... 

 

Ania ang usa ka diyagrama nga nagpakita sa unang ang-ang sa espirituhanon nga pagpadag 

han nga nagaresulta gikan kang Apostol Pablo: 

 

 

Ananias      Pablo      Uban pa      Uban pa 

 

 

       Timoteo       Uban pa       Uban pa 

 

 

       Matinud-anong mga Tawo      Uban pa       Uban pa 

 

 

1. Si Ananias gigamit sa Dios aron sa pagbangon kang Pablo. 

2. Si Pablo midisipulo kang Timoteo. 

3. Si Pablo nagpadayon ngadto sa pagdisipulo sa uban. 

4. Si Timoteo midisipulo sa "matinud-anon nga mga tawo" nga makatudlo sa uban. 

5. Ang matinud-anon nga mga tawo miabot sa uban. 

6. Kining "mga uban" nagpadayon sa proseso sa pagpadaghan. 

7. Ang matag tawo diha sa kutay nagpadayon sa pagdaghan. 

 

 

ORDINARYO NGA MGA TAWO 

 

Ang Biblia nagsulti ug diutay lamang bahin sa tawo nga ginganlan ug si Ananias nga gihisgo 

tan sa ibabaw nga diyagrama. Siya wala mailhi sa tawo, apan siya gigamit sa Dios aron sa 

pagbangon sa Apostol nga si Pablo. Si Andres usa ka yano, ug dili edukado nga mangingisda. 

Apan tan-awa sa kadena sa espirituhanon nga pagpadaghan diin siya maoy responsable! 

 

Kamo mahimong dili inila sa tawo. Kamo mahimong dili inila sa inyong komunidad o sa de- 

nominasyon sa simbahan. Kamo tingali usa ka ordinaryo nga tawo nga nagtrabaho sa ordinar 

yo nga mga buluhaton. Apan ang Dios makahimo sa paggamit kaninyo sa pagpadaghan sa 

mga tinun-an. 

 

Basaha ang istorya sa pag-ayo sa bakol nga tawo sa Buhat 3. Sa dihang si Pedro ug Juan 

mipakita sa atubangan sa konseho, kini klaro nga sila walay grado, yano nga mga tawo: 

 

Karon sa diha nga sila nakakita sa kaisug ni Pedro ug ni Juan, ug nasayran nga 

sila walay hibangkaagan ug mga ignorante nga mga tawo, sila nahibulong; ug 

ilang hing-ilhan nga sila nakig-uban kang Jesus. 
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Ug sa nakita nila ang tawo nga giayo nga nagatindog uban kanila, wala silay 

arang ikasulti batok niini. (Buhat 4: 13-14) 

 

Kining "mga yano" nga mga tawo nakadawat sa bag-ong kinabuhi pinaagi kang Jesu-Kristo. 

Ang kinabuhi sa sulod nila miresulta sa espirituhanon nga pagsanay. Si Jesus misalig sa layko 

sa responsibilidad sa pagpakaylap sa Ebanghelyo. Siya mikuha sa mga mangingisda gikan sa 

ilang mga sakayan ug gihimo sila nga mga mangingisda sa mga tawo. Siya mitoo nga ang 

ordinaryo nga mga tawo mahimong labaw pa sa ordinaryo sa diha nga gigamhan sa Espiritu 

Santo. Si Gideon usa ka mag-uuma. Si Pablo usa ka magbubuhat ug tolda. Si Moises usa ka 

magbalantay sa mga karnero. Si Lucas usa ka doktor ug si Jose usa ka dako nga tawo sa ka 

gamhanan. Bisan unsa ang inyong edukasyon o trabaho, ang Dios mogamit kaninyo diha sa 

iyang plano. 

 

Hain kamo ug kinsa kamo dili importante. Unsa ang inyong gibuhat diin kamo gibutang sa 

Dios. Ang yawi sa epektibo nga espirituhanong pagpadaghan mao ang pagkahimong lalaki o 

babaye, sa dapit sa Dios, nga nagabuhat sa buluhaton sa Dios, sa Diosnong paagi. 

 

UNSAON SA PAGSUGOD 

 

Ang Bag-ong Tugon nagpadayag nga ang Ebanghelyo mikaylap nga labing paspas sa kasam 

tangang katilingbanong mga kutay. Pinaagi niini atong gipasabot nga kamo makahimo sa pag 

sangyaw sa Ebanghelyo sa kinasayonan sa inyong kaugalingon nga mga katilingbanong gru- 

po sa mga higala, mga paryente, ug mga kaubanan sa trabaho. 

 

Pananglitan, si Jesus mitawag sa usa ka mananagat nga si Andres. Si Andres mipakigbahin sa 

Ebanghelyo sa usa ka paryente nga si Pedro. Sila mipakigbahin sa ubang mga mangingisda 

diin sila nagtrabaho. Wala madugay ang tibook grupo sa mga mangingisda misunod kang 

Jesus. 

 

Sa adlaw-adlaw nga kinabuhi ug trabaho ang layko dili lang tipik sa simbahan nga nagkatibu 

laag diha sa komunidad nga nanagtigom alang sa pagsimba ug sa pakig-ambitay. Ang mga 

layko mga embahador sa Gingharian ngadto sa ilang mga paryente, mga higala, ug mga kau- 

banan sa trabaho. Ang katilingban sa trabaho, eskwelahan, pamilya, ug sa komunidad mao 

ang inyong natad sa ministeryo. 

 

Sa Lucas 16: 19-31 basaha ang istorya sa tawo nga dato, nga nahiadto sa impyerno. Kini nga 

tawo gusto nga mobalik aron mopakigbahin sa Ebanghelyo sa iyang pamilya apan kini ulahi 

na kaayo. Ayaw paghulat hangtud nga kini ulahi na kayo nga mopakigbahin sa Ebanghelyo 

niadtong anaa sa inyong kaugalingon nga kutay sa katilingban. 

 

ANG ESPIRITUHANONG GASA UG ANG PAGPADAGHAN 

 

Ang tinuod nga ebidensiya sa bautismo sa Espiritu Santo mao nga mahimong usa ka gamha 

nan nga saksi sa Ebanghelyo. Ang gahum sa Espiritu Santo makahimo sa mga magtotoo sa 

pagpadaghan sa espirituwal (Buhat 1: 8). 

 

Usa ka paagi nga ang Espiritu Santo mohatag ug gahum sa mga magtotoo mao ang pinaagi sa 

espirituhanon nga mga gasa. Ang matag magtotoo gihatagan ug espirituhanon nga mga gasa  
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aron sa pagsangkap kaniya sa pag-alagad sa uban. Kini nga mga gasa mao ang labaw sa  

kinaiyahan nga mga abilidad nga gihatag sa Espiritu Santo. 

 

Kon kamo wala masayud kon unsa nga espirituhanong mga gasa ang gihatag sa Dios kanin 

yo, kuhaa sa Harvestime International Institute ang kurso nga nag-ulohang "Minisetryo sa 

Balaan nga Espiritu.” Kini nga kurso naghisgot sa hilisgutan sa espirituhanon nga mga gasa. 

 

MODERNONG PANIG-INGNAN 

 

Walay makahimo sa pagpildi sa plano sa Dios sa pagpadaghan sa Ebanghelyo pinaagi sa 

pagsaksi sa tagsa-tagsa ka mga magtotoo. Ania ang usa ka moderno nga ehemplo: 

 

Human sa mga tuig sa buluhaton sa misyonaryo sa nasud sa Tsina, ang simbahan 

giihap nga diriyut kay sa usa ka milyon sa diha nga ang mga misyonaryo gipapahawa 

sa gobyerno.Ang mga  pastor gipriso, mga Biblia gisunog, ug ang mga simbahan 

gisirado. Apan human sa katloan ka tuig, sa diha nga ang Tsina mibalik sa pagbukas 

ug ang mga taho madungog, ang gidaghanon sa mga magtotoo gibanabana nga 

gikan sa 10 ngadto sa 50 ka milyon. 

 

Bisan tuod ang mga simbahan gisirado ug mga pastor gibilanggo, ang ordinaryo nga 

mga magtotoo nagpadayon sa pagsanay sa espirituhanon nga paagi. Walay makapu 

gong sa plano sa Dios alang sa pagpakaylap sa Ebanghelyo. 

 

ANG PAGTUBO SA GINGHARIAN 

 

Ang matag magtotoo mahimong mabungahon. Apan ang pagpadaghan lamang sa mga magto 

too dili igo. Ang mga magtotoo kinahanglan nga mahimong nagalihok nga kabahin sa iglesia 

nga mao ang nagkahiusa nga lawas sa tanan nga mga matuod nga mga magtotoo. Ang Simba 

han kinahanglan usab magapadaghan sa iyang kaugalingon. Ang Simbahan kinahanglan 

gayud nga makasinati sa sulodnon nga espirituhanong pagtubo ug pag-uswag sa paglapad, 

pagdako ug pagsumpay nga mga matang sa pagtubo. Kamo nakakat-on sa inyong responsibi 

lidad sa pagdaghan sa tagsa-tagsa. Sa mosunod nga mga kapitulo kamo makakat-on kon unsa 

on sa pagpadaghan nga hiniusa sulod sa konteksto sa mga lokal nga simbahan. 
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KINAUGALINGONG ELSAMEN 
 

 

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

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Ipatin-aw ang pulong nga "saksi.” 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Ipatin-aw ang termino nga "layko.” 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Ipatin-aw ang termino nga "klero.” 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Ipasabot kon unsa ang gipasabot sa "pagtawag" sa mga layko. 

_____________________________________________________________________ 

6. Unsa ang plano sa Dios sa pagpadaghan alang sa pagkaylap sa Ebanghelyo? 

_____________________________________________________________________ 

7. Kinsa ang duha ka mga tawo sa Bag-ong Tugon nga ginganlan ingon nga mga panig-

ingnan sa espirituhanon nga pagpadaghan? 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8. Unsa ang labing maayo nga paagi sa pagsugod sa espirituhanon nga pagpadaghan? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

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

 

1.  Sa miagi nga kapitulo kamo nagtuon sa sambingay sa pagpadaghan. Ribyuha pag-usab 

ang mosunod nga mga sambingay. Niini nga mga sambingay ang matag indibiduwal mao ang 

responsable sa matinud-anon nga pagpadaghan: 

 

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

-Ang tawo sa usa ka taas nga panaw: Marcos 13: 34-37 

-Ang mga ulipon: Mateo 24: 43-52; Lucas 12: 39-46 

-Ang mabinantayon nga ulipon: Lucas 12: 36-38 

-Ang matinud-anon nga tigdumala Mateo 25: 14-20 

 

2.  Basaha ang panag-istoryahanay tali ni Jesus ug ni Pedro sa Juan 21: 15-22. Sa Buhat 10: 

22 Basaha ang mga pulong nga gisulti ni Jesus kang Pablo sa panahon sa iyang pagkakabig. 

 

Ang inyong pagtagad dili kinahanglan sa motuman ba o dili ang uban sa ilang responsibilidad 

sa pagpakaylap sa Ebanghelyo. Kamo kinahanglan dili mangutana sama kang Pedro, "Unsa 

ang pagabuhaton niining tawhana?" Ang inyong pagtagad kinahanglan nga ingon kang Pablo, 

"Unsay akong pagabuhaton, Ginoo?" 
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KAPITULO 5 
 

USA KA PASIUNA SA PAGTUBO SA IGLESIA 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pag-ila sa tinuod nga Iglesia. 

 Pagpasabot kon giunsa pagsugod sa Iglesia. 

 Paglista sa mga sambingay nga gigamit diha sa Biblia sa paghulagway sa Iglesia. 

 Pag-ila sa Kasulatanhon nga mga katuyoan sa Iglesia. 

 Pag-ila sa upat ka matang sa pagtubo sa Iglesia. 

 Pagtingob sa mga ministeryo sa Espiritu Santo nga may kalabutan sa pagtubo sa 

Iglesia. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Ug ako nagaingon usab kanimo, nga ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw niining 

bato pagatukoron ko ang akong Iglesia; ug ang mga ganghaan sa Hades dili 

makabuntog niini. (Mateo 16:18) 

 

PASIUNA 

 

Sa miagi nga kapitulo kamo nakakat-on sa responsibilidad sa matag magtotoo sa pagdaghan 

sa espirituwal pinaagi sa pagpakigbahin sa mensahe sa Ebanghelyo. Ang Dios adunay usa ka 

espesyal nga plano alang sa bag-ong magtotoo nga gibangon niini nga proseso. Sila mahi 

mong kabahin sa pagpakig-ambit sa mga magtotoo nga nailhan nga Iglesia. Ang mga magto 

too mosanay sa tagsa-tagsa sulod sa konteksto sa simbahan. Sa diha nga ang bag-ong magto 

too matawo pag-usab sa Gingharian sa Dios, ang Iglesia modaghan. 

 

Kini nga kapitulo nagpaila sa plano sa Dios alang sa iglesia ingon nga usa ka sentro sa espiri 

tuwal nga pagpadaghan. Ang mosunod nga upat ka mga kapitulo mohisgot sa piho nga mga 

matang sa pagtubo sa Iglesia. 

 

ANG IGLESIA 

 

Sa diha nga kita mosulti sa "Iglesia,” kita wala nagahisgot mahitungod sa usa ka hinimo-sa-

tawo nga organisasyon o denominasyon. Kini dili produkto sa kasaysayan o resulta sa plano 

nga gihunahuna sa tawo. 

 

Ang pulong "Iglesia" sa tinuod lang nagpasabot nga "ang mga tinawag.” Kon kita mohisgot 

sa Iglesia, kita nagahisgot mahitungod sa tibook kalibutan nga kapunungan sa tanan nga ma- 

tuod nga mga magtotoo kinsa gitawag gikan sa kalibutan ngadto sa Gingharian sa Dios. 
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Alang sa mga katuyoan sa ministeryo, kining tibook kalibutan nga kapunungan sa mga magto 

too gibahin ngadto sa lokal nga mga grupo sa mga magtotoo. Kining lokal nga mga grupo gi- 

tawag usab nga Iglesia. Ang pipila niini nga lokal nga mga grupo nagpabilin nga independen 

te. Ang uban naghiusa diha sa mga organisasyon sama sa Assemblies of God, Baptist, Metho 

dist, ug uban pa. 

 

Kamo dili mahimong kabahin sa matuod nga Iglesia pinaagi sa pagpasakop sa usa ka orga 

nisasyon. Kamo mahimong kabahin sa tinuod nga Iglesia pinaagi sa pagpakatawo pag-usab 

ngadto sa gingharian sa Dios. Kini gibuhat pinaagi sa pagsugid ug sa paghinulsol gikan sa 

sala ug sa pagdawat kang Jesus ingon nga inyong personal nga Manluluwas. Samtang kamo 

mahimong magtotoo, ang plano sa Dios mao nga kamo mahimong kabahin sa lokal nga kapu 

nungan sa mga magtotoo nga kabahin sa tinuod nga Iglesia. 

 

GIUNSA PAGSUGOD SA IGLESIA 

 

Diha sa Daang Tugon, ang nasud sa Israel gipili ingon nga grupo sa mga tawo diin ang Dios 

mopadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa mga nasud sa kalibutan. Sa makadaghan, ang 

Israel napakyas niini nga responsibilidad. 

 

Sa Bag-ong Tugon nga mga panahon sa dihang mianhi si Jesus sa yuta, ang Israel misalikway 

kaniya ingon nga ilang Mesias. Tungod niini, ang Dios nagbangon sa laing grupo sa mga 

tawo nga pinaagi niini siya mopadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa kalibutan. Kana nga 

grupo gitawag nga Iglesia. 

 

Ang unang paghisgot sa pulong nga "Iglesia" mao kadtong gipatin-aw ni Jesus kon unsaon sa 

pagtukod sa Iglesia: 

 

Ug ako nagaingon usab kanimo, nga ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw niining 

bato pagatukoron ko ang akong Iglesia; ug ang mga ganghaan sa Hades dili 

makabuntog niini. (Mateo 16:18) 

 

Niini nga tudling gipadayag ni Jesus nga si Pedro usa sa mga espirituwal nga pundasyon nga 

bato sa unang Iglesia. Kini nagpasabot nga siya importante sa iyang pagtubo ug paglambo. 

Ang ngalan ni Pedro sa pagkatinuod nagpasabot nga "usa ka bato. o gamayng bato” 

 

Unya si Jesus miingon sa iyang kaugalingon, … sa ibabaw NIINING bato pagatukoron ko 

ang akong Iglesia.” Siya mipakita nga ang Iglesia matukod sa ibabaw Niya. Siya mao ANG 

bato diin ang Iglesia itukod. Adunay daghang ubang mga mas gagmay nga mga bato (mga 

tawo nga sama ni Pedro). Sa pagkatinuod, ang mga magtotoo gitawag nga "Buhi nga mga 

bato" nga kabahin sa estruktura sa Iglesia: 

 

Kamo usab ingon nga buhi nga mga bato, ginatukod nga espirituhanon nga 

balay, usa ka pagkasacerdote nga balaan, aron sa paghalad ug espirituhanong 

mga halad nga nahamut-an sa Dios pinaagi kang Jesu-Kristo. (I Pedro 2: 5) 

 

Ang pundasyon niining "buhi nga mga bato" mao ang "Bato.” Kanang Bato mao si Jesus, ug 

kini nagpatin-aw sa mga limitasyon sa Iglesia. Ang Iglesia dili tinuod nga Iglesia gawas kon 

kini gitukod ibabaw ni Ginoong Jesu-Kristo. 
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Sa nangaging mga tuig daghang nagkalain-laing mga denominasyon sa Iglesia miuswag 

alang sa mga katuyoan sa organisasyon ug ministeryo. Kon sila tinuod nga Iglesia nga natu 

kod diha kang Kristo, silang tanan kabahin sa tibook kalibutan nga kapunungan sa mga 

magtotoo: 

 

May usa ka lawas, ug usa ka Espiritu, maingon nga kamo gitawag diha sa usa ka 

paglaum sa pagtawag; 

 

Usa ka Ginoo, usa ka pagtoo, usa ka bautismo. 

 

Usa ka Dios ug Amahan sa tanan, siya nga anaa sa ibabaw sa tanan, ug anaa sa 

tanan, ug sa sulod sa tanan. (Efeso 4: 4-6) 

 

Si Jesus miingon nga ang "mga ganghaan sa Hades" dili modaug batok sa tinuod nga Iglesia. 

Kini nagpasabot nga ang Iglesia makasinati sa dagkong pagsupak gikan kang Satanas, apan 

dili mapildi. 

 

Ang libro sa mga Buhat sa Biblia nagtala sa una nga pagsupak sa Iglesia (Mga Buhat 8). Sa 

tibook kasaysayan hangtud karon nga panahon, ang Simbahan nakadawat ug daghan nga opo 

sisyon, apan kini sa gihapon naglungtad karon ug magpadayon sa paglungtad. Kini motuman 

sa mga katuyoan sa Dios. 

 

GIUNSA PAGHULAGWAY ANG IGLESIA 

 

Ang Biblia migamit sa pipila ka mga ilustrasyon sa paghulagway sa Iglesia. Kini nga mga 

ehemplo nagpadayag ug daghan mahitungod sa estruktura ug katuyoan sa Iglesia. Tan-awa sa 

matag usa sa mosunod nga mga pakisayran diha sa inyong Biblia. 

 

Ang Iglesia gihulagway nga sama sa: 

 

Usa ka bag-o nga tawo: Efeso 2: 14-15 

Ang Lawas ni Kristo: Efeso 1: 22-23; 5:30; I Corinto 12:27 

Templo o bilding sa Dios: Efeso 2: 21-22; I Corinto 3: 9, 16: 1 Timoteo 3:15; I Pedro 2: 5 

Harianong pagkasacerdote: I Pedro 2: 5, 9; Pinadayag 1: 6; 5:10 

Pangasaw-onon ni Kristo: II Corinto 11: 2; Mateo 25: 6; Efeso 5: 22-32 

Panimalay sa Dios: Efeso 2:19 

Panon sa Dios: Juan 10: 1-29; I Pedro 5: 3-4; Hebreohanon 13:20; Buhat 20:28 

 

Adunay usa ka Iglesia apan kini gihisgutan sa Biblia diha sa lain-laing mga paagi. Kini mao 

ang gitawag nga: 

 

Ang Iglesia sa Dios: Buhat 20:28; I Corinto 1: 2; 10: 32; 11:22; 15: 9; 1 Timoteo 3: 5; 1 

Tesalonica 2:14 
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Ang Iglesia sa Dios nga buhi: 1Timoteo 3:15 

Ang Iglesia ni Kristo: Roma 16:16 

Ang Iglesia sa mga panganay: Hebreohanon 12:23 

Ang Iglesia sa mga Santos: I Corinto 14:33 

Ang mga katawhan sa Dios: Hebreohanon 4: 9; I Pedro 2: 9-10 

 

KASULATANHONG MGA KATUYOAN ALANG SA IGLESIA 

 

Adunay daghan nga mga katuyoan sa Iglesia nga gipadayag sa Biblia. Ang matag sakop 

moapil sa: 

 

PAGSIMBA SA DIOS: 

 

Ang labing dako nga katuyoan nga ang tawo gilalang mao ang pagsimba sa Dios. Ang pag 

simba mao ang sentro nga katuyoan sa Iglesia. Tun-i ang mosunod nga mga bersikulo:  

I Pedro 2: 5, 9; I Corinto 14: 26-27; Juan 4: 23-24; Efeso 2: 19-22. 

 

PAG-ALAGAD SULOD SA LAWAS: 

 

Ang mga sakop sa Iglesia moalagad sa pagministeryo sa mga panginahanglan sa matag usa: 

 

-Kini nga mga panginahanglan mahimong materyal nga mga panginahanglan: Buhat 11: 27-

30; Buhat 6: 1-6. 

 

-Ang mga sakop sa kinabubut-on mopakigbahin sa ilang mga bahandi ngadto sa uban: Buhat 

2: 44; 4: 32, 34, 37 

 

-Ang mga sakop kinahanglan usab mopakita ug pag-atiman sa espirituwal nga mga pangina 

hanglan sa sulod sa Lawas sa Kristo: Juan 15: 1-7; Roma 15: 1-15; I Corinto 3: 9; Galacia 6: 

1; Colosas 2: 16-23; I Mga Taga Tesalonica 2: 7-16. 

 

PAKIG-AMBITAY: 

 

-Ang pakig-ambitay sa Iglesia gibasi sa panaghiusa diha kang Kristo:   Efeso 4: 4-6 

-Ang Iglesia gihimong usa diha kang Kristo: Efeso 2: 11-18. Ang matag sakop managsama sa 

atubangan sa Ginoo: Efeso 2: 19-20. 

 

-Ang Iglesia maoy usa ka komunidad sa pakig-ambitay sa pulong, pag-ampo, ug sa buhat: 

Buhat 2: 41-47; 4: 24, 32-33; Efeso 2: 20-22; 1 Juan. 

 

-Ang pakig-ambitay hiniusa uban sa usa ka katuyoan, hunahuna, kalag, ug kasingkasing: 

Buhat 1:14; 2:46; 4: 24, 32; 5:12; 15:25 
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-Ang pakig-ambitay dili lamang sa sulod sa tagsa-tagsa nga mga iglesia apan usab sa taliwala 

sa mga iglesia. Tun-i ang mosunod nga mga bersikulo nga naghulagway sa suod nga pakig-

ambitay tali sa unang mga iglesia: 

 

-Sila nakaila nga sila usa diha kang Kristo nga adunay komon nga bugkos: Buhat 15: 1; 

Roma 15: 26-27 

 

-Sila sa kanunay nakig-istoryahanay sa usag usa: Roma 16:16; I Mga Taga Corinto 16: 19-20; 

Filipos 4:23 

 

-Sila nagtinabangay sa usa ug usa: Roma 15:26; I Mga Taga Corinto 16: 1-3. 

-Sila misuporta sa paghago sa mga apostoles diha sa ubang mga paagi: Filipos 4: 15-16 

-Sila mipakigbahin sa mga sulat gikan sa mga apostoles: Colosas 4:16. 

-Sila nagpadala ug representante sa usag usa: Buhat 11: 22, 23, 27; 15: 1, 2; I Mga Taga 

Corinto 16: 3,4 

 

-Sila nagdasig sa usag usa ingon nga modelo sa pagtoo: II Mga Taga Corinto 1:24; 9: 2; I 

Mga Taga Tesalonica 1: 7-10; 2:14 

 

-Sila mikooperar sa komon nga hinungdan sa pag-ebanghelyo: I Mga Taga Tesalonica 1: 8. 

 

MISYON: 

 

Ang Iglesia naglungtad alang sa misyon, dili lamang alang sa mga panagtigom sa pagsimba 

ug sa pakig-ambitay. Ang katuyoan sa Israel sa Daang Tugon ug sa Iglesia sa Bag-ong Tugon 

mao ang pagpadayag sa Dios ngadto sa kalibutan. 

 

Diha sa Daang Tugon, ang Israel mahimong usa ka saksi sa mga pagano nga mga nasud nga 

naglibot kanila. Ang estratihiya sa Dios mao nga ang mga nasud moduol ug motan-aw sa 

iyang mga gahum nga gipadayag sa Israel. Sa Bag-ong Tugon, ang estratihiya sa Dios lahi. 

Ang iyang plano alang sa Iglesia mao ang paglakaw ngadto sa mga nasud ingon nga iyang 

mga saksi. Ang tinuod nga misyon sa Iglesia gitingob sa taga-Efeso: 

 

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.  

 

Sumala sa walay katapusan nga katuyoan nga iyang natuman diha kang Kristo 

Jesus nga atong Ginoo. (Efeso 3: 10-11) 

 

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 magatigom sa 

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

yuta; bisan pa diha Kaniya. (Efeso 1: 9-10) 
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Ang misyon sa Iglesia gitingob sa mosunod: 

 

1.  Ang Iglesia mopresentar ni Jesus ngadto sa kalibutan ingon nga Ginoo ug Manluluwas. 

Ang Iglesia mao ang mogiya sa mga tawo ngadto sa husto nga relasyon kang Jesus aron nga 

sila makasinati sa kapasayloan sa mga sala ug sa bag-ong kinabuhi. 

 

2.  Pinaagi sa bautismo sa tubig, pagtudlo, ug pagsangyaw, ang Iglesia mao ang mo-establi 

sar sa mga magtotoo diha sa doktrina, mga prinsipyo, ug mga buluhaton sa Kristohanong 

pagkinabuhi. Sila mao ang motudlo sa mga kinabig ngadto sa "Pagtuman sa tanan nga mga 

butang" nga gisugo diha sa Pulong sa Dios. 

 

3. Ang iglesia mao ang mo-organisar sa bag-ong mga magtotoo ngadto sa nagalihok nga 

lokal nga kapunungan. 

 

4. Kining establisado nga mga iglesia mobalik niini nga proseso aron sa pagkabig ug bag-ong 

mga magtotoo ug mo-establisar ug bag-ong kapunungan. 

 

Tun-i ang dugang pang bahin sa misyon sa Iglesia sa mosunod nga mga bersikulo: 

 

-Pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa kalibutan: Mateo 5: 13-14; 28: 18-20; Marcos 16: 15-

16; Lucas 24: 45-49; Juan 20: 19-23; Buhat 1: 8. 

 

-Pag-alagad ingon nga asin sa yuta ug kahayag sa kalibutan: Mateo 5: 13-16; Filipos 2:14-16:  

I Juan 4: 1. 

 

-Pagdisipulo ug bag-o nga mga kinabig: Mateo 28: 19-20; Buhat 20: 27-28; Efeso 4:1116; 

I Pedro 5: 1-3. 

 

MGA MATANG SA PAGTUBO SA IGLESIA 

 

Kon ang Iglesia makatuman sa Kasulatanhong mga katuyoan, upat ka matang sa pagtubo 

moresulta: 

 

SULODNON NGA PAGTUBO: 

 

Ang sulodnon nga pagtubo nagtumong sa espirituhanon nga pagtubo sa mga tawo sa sulod sa 

iglesia. 

 

PAGLAPAD NGA PAGTUBO: 

 

Ang paglapad nga pagtubo mao ang pagtubo sa numero nga mahitabo sa diha nga ang misyon 

sa pag-ebanghelyo matuman sa Iglesia. Bag-ong mga magtotoo makabig ug malakip sa La- 

was ni Kristo. 

 

PAGDAKO NGA PAGTUBO: 

 

Ang iglesia mopadako sa diha nga kini magsugod sa bag-ong mga iglesia sa susama nga mga 

kultura. 

 

62 



PAGSUMPAY NGA PAGTUBO: 

 

Ang pagsumpay nga pagtubo mahitabo sa diha nga ang Ebanghelyo ipakigbahin latas sa kultu 

rahong mga utlanan uban sa mga tawo sa laing rasa, etnikong grupo, o nasud. 

 

Ania ang diyagrama nga naghulagway sa lain-laing mga matang sa pagtubo sa Iglesia: 

 

 

Sulodnon: 

 

 

 

 

 

Paglapad: 

 

 

 

 

 

Pagdako: 

 

 

 

 

Pagsumpay: 

 

 

 

Kamo magtuon sa matag usa niini nga mga matang sa pagtubo sa sunod nga upat ka mga kapi 

tulo nga nagtagad sa pagpadaghan sa sulod sa lokal nga Iglesia. 

 

ANG BALAANG ESPIRITU UG ANG PAGTUBO SA IGLESIA 

 

Ang Balaan nga Espiritu mao ang espirituhanon nga gahum luyo sa tanang matang sa 

pagtubo sa iglesia: 

 

Apan kamo magadawat ug gahum sa diha nga  kakunsaran na kamo sa Espiritu 

Santo; ug kamo mao unya ang akong mga saksi sa Jerusalem, ug sa tibook Judea 

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

 

Kini nga bersikulo nagpakita kon sa unsang paagi makapahimo ang Espiritu Santo: 

 

Sulodnon nga Pagtubo: Ang mga tinun-an nakadawat sa bag-o nga espirituhanong 

kasinatian niining espesyal nga pagbubo sa Balaan nga Espiritu. Kini makapahimo 

kanila nga gamhanang saksi sa Ebanghelyo. 

 

Paglapad nga Pagtubo: Ang iglesia midaghan sa Jerusalem. 
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Pagdako nga Pagtubo: Ang iglesia mipadako pinaagi sa pagtukod ug bag-ong mga 

kasimbahan sa ubang susama nga mga kultura (Judea). 

 

Pagsumpay nga Pagtubo: Ang iglesia misumpay sa kulturahanong gintang sa pag-

abot sa ubang mga rehiyon sama sa Samaria ug sa "kinatumyang bahin sa yuta.” 

 

Ang Biblia nagtudlo nga ang Espiritu Santo adunay daghang mga ministeryo. Siya aktibo sa 

paglalang sa kalibutan, mao ang nakapadasig nga pwersa sa mga sinulat nga Pulong sa Dios, 

aktibo sa yutan-ong kinabuhi ug ministeryo ni Jesus, ug nag-alagad sa daghang mga gimbu 

haton alang sa magtotoo. 

 

Ang Balaan nga Espiritu nagpadayag sa kamatuoran sa Ebanghelyo ug nagpaduol sa mga 

lalaki ug mga babaye ngadto sa kaluwasan. Ang Balaan nga Espiritu adunay usa ka minister 

yo mahitungod kang Satanas. Siya mao ang nagapugong nga espirituhanong pwersa nga 

naglimita sa mga gahum ni Satanas (Isaias 49:19). Ang matag usa sa iyang mga pangalagad 

gihisgutan sa detalye sa Harvestime International Institute sa kurso nga nag ulohang "Minis 

teryo sa Balaan nga Espiritu.” 

 

Ang Espiritu Santo usab adunay piho nga mga ministeryo nga naka-apekto sa pagtubo ug 

paglambo sa Iglesia: 

 

ANG BALAANG ESPIRITU NAGTUKOD SA IGLESIA: 

 

Sa Adlaw sa Pentecostes nga narekord sa Buhat 2: 1-41 ang Espiritu Santo nagtukod sa Igle- 

sia. Ang Biblia nagtudlo nga ang Iglesia mao ang puloy-anan sa Dios nga gitukod pinaagi sa 

Espiritu Santo: 

 

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

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

 

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

nga niini si Jesu-Kristo mao ang ulohang bato sa pamag-ang; 

 

Diha kaniya ang tibook nga tinukod nausa ug nagatubo ngadto sa usa ka balaan 

nga templo diha sa Ginoo; 

 

Ug nga diha kaniya kamo usab ginabalay aron mahimong puloy-anan sa Dios 

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

 

ANG ESPIRITU NAGDASIG SA PAGSIMBA: 

Ang pagsimba sa Iglesia kinahanglan nga dinasig pinaagi sa Espiritu Santo: 

 

Apan ang takna taliabot, ug karon mao na, nga ang tinuod nga mga magsisimba 

magasimba sa Amahan diha sa Espiritu ug sa kamatuoran; kay ang Amahan 

nagapangita sa maong mga pagsimba kaniya. 

 

Ang Dios Espiritu; ug ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsimba 

diha sa Espiritu ug sa Kamatuoran. (Juan 4: 23-24) 
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Kay kita mao ang tinuod nga mga may sirkunsisyon, kita nga nagasimba sa Dios 

diha sa Espiritu, ug nagakalipay kang Kristo Jesus, ug walay pagsalig sa unod. 

(Filipos 3: 3) 

 

ANG ESPIRITU NAGGIYA SA MGA KALIHOKAN SA MISYONARYO: 

 

Kini makita diha sa rekord sa mga kalihokan sa misyonaryo sa unang Iglesia: 

 

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

calesa. (Buhat 8:29) 

 

Ug unya didto sila mangagi sa kayutaan sa Frigia ug sa Galacia, sanglit gidid-an 

man sila sa Espiritu Santo sa pagmantala sa pulong didto sa Asia, 

 

Ug sa pag-abot nila sa Misia, sila mangadto na unta sa Bitinia; apan wala sila 

tugoti sa Espiritu. 

  

Ug sa pagkakita niya sa panan-awon, dihadiha nanglimbasug kami sa paggikan 

paingon sa Macedonia, sa nasabot namo nga ang Ginoo nagtawag kanamo sa 

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

 

Samtang sila nagsimba sa Ginoo, ug nagpuasa, ang Balaang Espiritu  miingon, 

Igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buluhaton nga niini gitawag ko 

sila. 

 

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

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

 

ANG ESPIRITU MOPILI UG MGA MINISTRO: 

 

Ang ubang mga denominasyon motudlo o mopili sa mga ministro nga moalagad diha sa Igle- 

sia. Daghang mga tawo moadto sa kolehiyo o sa seminaryo aron mabansay ingon nga mga 

ministro. Apan ang kinahanglanon nga gitakda sa Kasulatan mao nga ang mga ministro gita 

wag ug gipili sa Espiritu Santo: 

 

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

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

ninyo ang iglesia sa Dios, nga gipalit sa iyang kaugalingong dugo. (Buhat 20:28) 

 

ANG ESPIRITU NAGDIHOG SA MGA MAGWAWALI: 

 

Si Pablo misulat: 

 

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

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

(I Mga Taga Corinto 2: 4) 
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ANG ESPIRITU NAGGIYA SA MGA DESISYON: 

 

Mga Buhat kapitulo 15 nagtala sa usa ka espesyal nga panagtigom sa mga lider sa paghisgot 

sa nagkalain-laing mga problema sa Iglesia. Ang ilang katapusan nga desisyon gigiyahan sa 

Balaan nga Espiritu: 

 

Kay nahimut-an sa Espiritu Santo ug kanamo, nga dili kamo padat-ugan sa labi 

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

 

ANG ESPIRITU NAGBAUTISMO SA IGLESIA UG GAHUM: 

 

Ang libro sa Mga Buhat nag-abli sa talaan niining dako nga panghitabo: 

 

Ug sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nagkatigom sa usa ka 

dapit. 

 

Ug sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog 

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

 

Ug dihay mipakita kanila nga daw mga dila sama sa kalayo, nga nagtinagsaay sa 

pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. 

 

Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa nagkala 

inlaing pinulongan, sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu. (Buhat 2: 1-4) 

 

Kini nga bautismo mao ang gamhanan nga pwersa luyo sa sulodnon, paglapad, pagdako, ug 

pagsumpay nga mga pagtubo sa Iglesia nga girekord diha sa nahibilin sa libro sa Mga Buhat. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Kang kinsa nalangkob ang tinuod nga Iglesia? 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Giunsa sa Iglesia pagsugod? 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Adunay mga pipila ka mga ilustrasyon nga gigamit diha sa Biblia aron sa paghulag 

way sa Iglesia. Makahinumdom ba kamo bisan sa labing menos tulo ka kanila? 

 

_____________________  _____________________ _____________________ 

 

5. Unsa ang upat ka mga katuyoan sa Iglesia nga gihisgutan niini nga leksyon? 

__________________    __________________ 

__________________    __________________ 

 

6. Nganli ug sa hamubo ipatin-aw ang upat ka matang sa pagtubo sa iglesia. 

__________________    __________________ 

__________________    __________________ 

 

7. Kini nga kapitulo naghisgot sa pito ka mga katuyoan sa Espiritu Santo nga may 

kalabutan sa pagtubo sa iglesia ug sa paglambo. Pila ka daghan ang mahimo ninyong 

ilista? 

 

__________________    __________________ 

__________________    __________________ 

__________________    __________________ 

__________________ 

 

 

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

 

1.  Ania ang pipila ka mga sumbanan alang sa pag-ila sa tinuod nga Iglesia. Kini mao ang 

Iglesia nga: 

 

-Husto ang mga pagtulun-an: Ang tanan nga mga pagtulun-an gibasi sa sinulat nga  

 Pulong sa Dios. 

 

-Gilangkuban sa mga naluwas nga mga miyembro: Ang mga kinabuhi sa mga miyem  

  bro nausab pinaagi sa gahum sa Dios. 

 

-Masimbahon: Nagasimba sa usa ka matuod nga Dios nga Amahan, Dios nga Anak,   

  ug Dios nga Balaang Espiritu. 

 

-Nag-ebanghelyo: Aktibo nga nalambigit sa misyon sa pag-abot sa kalibutan sa 

  Ebanghelyo ni Jesu-Kristo. 

 

2.  Ania ang pipila ka mga sumbanan alang sa pag-ila sa mini nga Iglesia. Kini mao ang igle- 

sia nga: 

 

-Sayop ang pagtulun-an: Sila nagpasiugda sa pinili nga mga bahin sa Pulong sa Dios 

ug nagwagtang sa ubang mga bahin. Sila wala modala sa Pulong sa Dios sa literal. 

Sila modawat sa pagtulun-an sa tawo nga mosumpaki sa Pulong sa Dios. 

 

-Mobahinbahin: Adunay pagbahinbahin sa sulod sa iglesia ug nangitag hinungdan sa 

pagbahinbahin sa sulod sa Lawas ni Kristo sa kinatibuk-an. Tan-awa ang Roma 16: 

17-18; Buhat 20: 29, 30; Efeso 4. 

 

-Nagapugong: Ang usa ka mini nga iglesia mosulay sa pagpugong sa mga kinabuhi 

  ug mga buhat sa mga miyembro sa mamandoon nga paagi. 

 

-Gilangkuban sa wala matawo pag-usab nga mga sakop: Ang mga tawo padayon nga 

  nagapuyo sa daan ug makasasala nga estilo sa kinabuhi. 
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KAPITULO 6 
 

SULODNON NGA PAGTUBO 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pagpasabot kon unsa ang gipasabot sa "sulodnon" nga pagtubo sa iglesia. 

 Pagpatin-aw sa "espirituhanon nga pagtubo.” 

 Pag-ila sa mga ebidensiya sa espirituhanon nga pagtubo. 

 Pagpasabot sa ministeryo sa Balaang Espiritu nga may kalabutan sa sulodnon nga 

pagtubo sa Iglesisa. 

 Pag-ila sa pagtubo nga kahimtang sa natural nga kalibutan nga susama niadtong anaa 

sa espirituhanon nga kalibutan. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Ug ... siya mao ang ulo, nga gikan kaniya ang tibook nga lawas pinaagi sa mga 

lutahan, ug sa kaugatan nga may pagkaon nag-alagad, ug nasumpay, nga naga 

tubo sa pagtubo sa Dios. (Colosas 1:18) 

 

PASIUNA 

 

Sa miagi nga kapitulo kamo nakakat-on nga adunay upat ka matang sa pagtubo sa plano sa 

Dios alang sa pagpadaghan sa Iglesia. Ang Iglesia mopadaghan pinaagi sa sulodnon, pagla 

pad, pagdako, ug pagsumpay nga pagtubo. Kini nga leksyon nagtumbok sa sulodnon nga 

pagtubo sa Iglesia. 

 

SULODNON NGA PAGTUBO 

 

Sa diha nga kita mohisgot sa "sulodnon nga pagtubo" sa Iglesia, kita nagtumong sa espiri 

tuhanon nga pagtubo ug paglambo sa mga miyembro. Ang Iglesia motubo sa espirituhanon 

nga paagi sumala sa pagtubo sa iyang indibiduwal nga mga miyembro. 

 

Ang Iglesia kinahanglan nga dili lamang motubo diha sa gidaghanon pinaagi sa pagdako, pag 

lapad, ug pagsumpay nga mga pagtubo, kinahanglan usab kini motubo sa kalidad. Ang pagtu 

bo diha sa kalidad maoy sulodnon o espirituhanon nga pagtubo. Si Pablo naghisgot niini nga 

proseso, nagatandi niini ngadto sa sulodnon nga pagtubo diha sa natural nga lawas: 

 

Ug ... siya mao ang ulo, nga gikan kaniya ang tibook nga lawas pinaagi sa mga 

lutahan, ug sa kaugatan nga may pagkaon nag-alagad, ug nasumpay, nga naga 

tubo sa pagtubo sa Dios. (Colosas 1:18) 
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Ang "pagtubo sa Dios" nagpasabot sa espirituhanon nga pagtubo. Samtang ang mga miyem 

bro motubo sa espirituhanon nga paagi, ang Iglesia nakasinati sa sulodnon nga pagtubo. Ang 

tibook Lawas gipakaon ug nagtubo sa pagtubo sa Dios. 

 

Ang espirituhanon nga pagtubo mao ang pag-usbaw sa espirituhanon nga pagkahamtong nga 

moresulta sa kalamboan sa kinabuhi nga ang sentro mao si Kristo diha sa mga magtotoo. Kini 

mao ang pagtubo diha sa kahibalo ni Jesus: 

 

Apan managtubo kamo diha sa grasya, ug sa kahibalo sa atong Ginoo ug Manlu 

luwas nga si Kristo ... (II Pedro 3:18) 

 

Kini mao ang pagtubo diha kang Jesus: 

 

Apan managsulti kita sa kamatuoran uban sa gugma, managtubo kita ngadto 

kaniya sa tanan nga mga butang, nga mao ang ulo, si Kristo. (Efeso 4:15) 

 

Ang espirituhanon nga pagtubo nagpasabot sa pagkunhod sa kaugalingon ug pagtubo sa 

kinabuhi ni Kristo diha kaninyo: 

 

Siya kinahanglan motubo, apan ako kinahanglan magakubos. (Juan 3:30) 

 

Ang espirituhanon nga pagtubo dili awtomatikong moabot ingon nga resulta sa gitas-on sa 

panahon nga nahimong magtotoo. Kini mao ang resulta sa pagpalambo sa kinabuhi ni Kristo 

diha sa magtotoo. 

 

Mga ebidensiya sa espirituhanong pagtubo naglakip sa: 

 

1. Pag-usbaw sa espirituhanong kahibalo. 

2. Husto nga paggamit sa maong kahibalo sa kinabuhi ug ministeryo. 

3. Mas lawom nga kalipay sa espirituhanon nga mga butang. 

4. Mas dako nga gugma alang sa Dios ug sa uban. 

5. Paglambo sama ni Kristo sa espirituhanong nga mga hiyas (espirituhanong bunga). 

6. Pag-usbaw sa tinguha ug abilidad sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo ngadto sa uban. 

7. Paglambo ug epektibo nga paggamit sa espirituhanon nga mga gasa. 

 

Ang pagtubo mao ang natural nga resulta sa kinabuhi. Kon adunay espirituhanong kinabuhi 

sa iglesia, ang sulodnon nga pagtubo moresulta ingon man usab ang paglapad, pagdako, ug 

pagsumpay nga mga pagtubo. 

 

ANG BALAANG ESPIRITU UG ANG SULODNON NGA PAGTUBO 

 

Sa miagi nga kapitulo inyong nakat-unan ang ministeryo sa Balaang Espiritu ngadto sa mga 

iglesia. Ang Balaan nga Espiritu: 

 

-Nagtukod sa Iglesia. 

-Nagdasig sa pagsimba. 

-Naggiya sa mga kalihokan sa misyonaryo. 

-Nagpili sa iyang mga ministro. 
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-Nagdihog sa iyang mga magwawali. 

-Naggiya sa mga desisyon. 

-Nagbautismo uban sa gahum. 

 

Dugang pa niini nga mga ministeryo sa Iglesia, ang Espiritu Santo adunay importante nga 

gimbuhaton nga may kalabutan sa sulodnon nga pagtubo sa Iglesia. Kini naglakip sa: 

 

PAGBADLONG SA SALA: 

 

Ang espirituhanon nga pagtubo mapugngan sa sala. Ang Balaan nga Espiritu mokonbiktar sa 

mga magtotoo sa sala: 

 

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

pagkamatarung, ug sa paghukom: 

 

Sa sala, tungod kay sila wala man motoo kanako; 

 

Mahitungod sa pagkamatarung, kay ako moadto sa akong Amahan ug kamo dili 

na makakita kanako; 

 

Sa paghukom, tungod kay ang principe niining kalibutana ginahukman na. 

(Juan 16: 8-11) 

 

Sa diha nga ang Espiritu Santo mobadlong sa sala, kita unya makasunod sa sugo... 

 

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

mopasaylo kanato sa atong mga sala, ug mohinlo kanato gikan sa tanang 

pagkadili makatarunganon. (Juan 1: 9) 

 

BAG-O NGA PAGKATAWO: 

 

Ang "bag-o nga pagkatawo" nagpasabot sa kausaban. Ang Balaan nga Espiritu mousab sa 

mga kinabuhi sa mga magtotoo. Ang maong kausaban nagdala ug sulodnon nga pagtubo: 

 

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

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

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

 

PAGBALAAN: 

 

Ang pagbalaan nagpasabot sa "paggahin ngadto sa Dios” Kini nga paggahin moresulta sa 

espirituhanon nga pagtubo: 

 

Apan kinahanglan gayud nga sa kanunay kami magahatag ug mga pagpasala 

mat ngadto sa Dios tungod kaninyo, mga igsoon, mga hinigugma sa Ginoo, kay 

ang Dios gikan sa sinugdan mipili kaninyo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa 

pagbalaan sa Espiritu, ug pagtoo sa kamatuoran ... (II Tesalonica 2:13) 
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PAGPUYO: 

Ang Balaan nga Espiritu nagpuyo o mopuyo sa kinabuhi sa mga magtotoo. Ang katuyoan sa 

pagpuyo mao ang paglig-on sa bag-ong nga kinaiya nga nadawat pinaagi sa kaluwasan: 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

(II Mga Taga Corinto 5:17) 

 

Busa giingon ko, maggawi kamo sumala sa Espiritu, ug dili kamo magatuman sa 

kailibgon sa unod. 

 

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

kay kini sila nagasupakay ang usa ngadto sa usa; aron dili ninyo pagabuhaton 

ang mga butang nga buot ninyo. 

 

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

(Galacia 5: 16-18) 

 

PAGLIG-ON: 

Ang kalig-on ug pagtubo may kalabutan. Kamo mahimong lig-on sa diha nga kamo motubo. 

Nagkinahanglan ug kalig-on sa pagtubo. Ang sulodnon nga pagtubo moabot pinaagi sa pag 

lig-on sa Balaang Espiritu: 

 

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

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

anaa sa sulod. (Efeso 3:16) 

 

PANAGHIUSA: 

Ang panaghiusa nagdala ug sulodnon nga pagtubo sa Iglesia: 

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

(I Mga Taga Corinto 6:17) 

 

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

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

maingon man usab niana si Kristo. 

 

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

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

non; ug nga ang tanan gipa-inom sa usa ka Espiritu. (I Corinto 12: 12-13) 
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PAGPANGAMUYO: 

 

Ang pagpangamuyo sa Espiritu Santo nagpalig-on sa magtotoo sa espirituwal nga paagi: 

 

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

kay kita dili mahibalong moampo ingon nga atong gikinahanglan apan ang Espi 

ritu sa iyang kaugalingon nagapangamuyo alang kanato uban sa pag-agulo nga 

dili arang malitok sa pulong. (Roma 8:26) 

 

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

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

 

Pag-ampo kanunay uban sa tanan nga pag-ampo ug pagpangamuyo diha sa Espi 

ritu, ug managtukaw uban sa bug-os nga pagpadayon ug pagpakilooy alang sa 

tanang mga balaan. (Efeso 6:18) 

 

PAGGIYA: 

 

Ang Espiritu Santo mogiya sa mga magtotoo ngadto sa kamatuoran sa Pulong sa Dios nga 

nagdala sa espirituhanon nga pagtubo: 

 

Apan sa diha nga siya, ang Espiritu sa kamatuoran, moabot, siya ang magatultol 

kaninyo ngadto sa tibook nga kamatuoran; kay siya dili magasulti sa iyang kau 

galingon; apan sa bisan unsa nga iyang hingdunggan, mao ang iyang igasulti; ug 

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

 

Kay ang tanan nga gimandoan sa Espiritu sa Dios, sila mga anak sa Dios.  

(Roma 8:14) 

 

PAGPADAYAG: 

 

Ang Balaan nga Espiritu nagpadayag sa kamatuoran sa Pulong sa Dios ngadto sa magtotoo 

nga moresulta sa espirituhanon nga pagtubo: 

 

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

nagasusi sa tanan nga mga butang, oo, ang halalum nga mga butang sa Dios.  

(I Mga Taga Corinto 2:10) 

 

GUGMA: 

 

Ang mga tawo motubo sa espirituwal diha sa palibot sa gugma: 

 

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

atong mga kasingkasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato.  

(Roma 5: 5) 
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PAGPAHIUYON: 

 

Ang Balaan nga Espiritu nagapamuhat sa sulod aron sa pagpahiuyon sa mga magtotoo ngadto 

sa larawan ni Jesus: 

 

Apan kitang tanan, uban sa nawong nga dili tinaptapan  ingon sa usa ka salamin 

sa himaya sa Ginoo, nausab ngadto sa mao gihapon nga dagway gikan sa himaya 

ngadto sa himaya, ingon nga kini nagagikan sa Espiritu sa Ginoo.  

(II Mga Taga Corinto 3:18) 

 

PAGTUDLO: 

 

Kita motubo sa espirituwal samtang kita motubo diha sa kahibalo sa Dios. Ang Espiritu Santo 

mao ang atong magtutudlo nga nagapuyo sa sulod: 

 

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

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

maingon nga ang mao nga dihog nagatudlo kaninyo mahitungod sa tanan nga 

mga butang, ang kamatuoran, ug dili bakak, ug bisan sa ingon kini nagatudlo 

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

 

KASIGUROHAN: 

 

Ang pagduha-duha makababag sa espirituhanon nga pagtubo. Ang Espiritu Santo mitangtang 

sa pagduha-duha pinaagi sa paghatag sa kasigurohan sa kaluwasan: 

 

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

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

 

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

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

nga gihatag niya kanato. (Juan 3:24) 

 

KAGAWASAN: 

 

Ang pagdili naglimita sa pagtubo. Ang Balaan nga Espiritu naghatag ug kagawasan gikan sa 

sala ug mga tradisyon sa tawo: 

 

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

kanako gikan sa kasugoan sa sala ug sa kamatayon. (Roma 8: 2) 

 

Karon ang Ginoo mao ang Espiritu, ug kong hain ang Espiritu sa Ginoo, atua 

ang kagawasan. (II Mga Taga Corinto 3:17) 

 

PAGLIPAY: 

 

Ang kaguol ug kawalay-kadasig makababag sa espirituwal nga pagtubo. Ang Espiritu Santo 

naghatag ug kahupayan: 
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... ug sa nagagawi sa kahadlok sa Ginoo, ug sa kalipay sa Espiritu 

Santo ... (Buhat 9:31) 

 

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

kay dili niya makita siya, ni makaila kaniya; apan kamo nakaila kaniya; kay siya 

nagapuyo uban kaninyo, ug anha kaninyo... 

 

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

ngalan, siya magatudlo kaninyo sa tanang mga butang ug modala sa tanan nga 

mga butang ngadto sa inyong handumanan, bisan unsa nga akong giingon 

nganha kaninyo. (Juan 14:17, 26) 

 

PAGHATAG UG KINABUHI: 

 

Usa sa mga ministeryo sa Espiritu Santo diha sa kinabuhi ni Jesus mao ang pagbanhaw 

kaniya gikan sa mga patay. 

 

Ang sama nga Espiritu Santo nga nagbanhaw kang Kristo gikan sa mga patay 

nagapuyo kaninyo. ang Espiritu makahimo sa paghatag ug kinabuhi (mohatag 

ug gahum, mohatag ug bag-ong kinabuhi, mobanhaw) sa inyong mga lawas: 

 

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

nagpuyo sa sulod ninyo, siya nga nagbanhaw kang Kristo gikan sa mga patay 

magahatag usab ug kinabuhi sa inyong mga lawas nga may kamatayon pinaagi 

sa iyang Espiritu nga nagapuyo sa sulod ninyo. (Roma 8:11) 

 

Kon kamo dili hamtong sa espirituwal, kamo mahimong "patay” sa espirituwal.  Ang proseso 

sa pagtubo mohunong. Kini mao ang gahum sa Espiritu Santo nga naghatag ug kinabuhi pag-

usab kaninyo ngadto sa espirituhanong kinabuhi. 

 

PAGPASUNDAYAG SA GAHUM: 

 

Si Pablo miingon: 

 

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

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

 

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

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

 

Ang pagpasundayag sa gahum sa Espiritu Santo nagdugang sa inyong pagtoo sa Dios. 

 

PAGHATAG UG GAHUM SA PAGSANGYAW: 

 

Ang espesyal nga gahum sa pagsaksi mao ang tinuod nga ebidensiya nga ang usa nabautis 

mohan sa Espiritu Santo: 
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Apan kamo magadawat ug gahum sa diha nga  kakunsaran na kamo sa Espiritu 

Santo; ug kamo mao unya ang akong mga saksi sa Jerusalem, ug sa tibook Judea 

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

 

Ang hamtong sa espirituwal nga mga magtotoo mahimong mosanay nga mga saksi sa Ebang 

helyo. 

 

PAGBAUTISMO: 

 

Ang Iglesia nakasinati sa sulodnon nga pagtubo pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo: 

 

Ug silang tanan napuno sa Balaang Espiritu ug nanagsugod pagsulti sa nagka 

lainlaing mga pinulongan, sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu. (Buhat 2: 4) 

 

Ang bautismo sa Balaang Espiritu moresulta sa paglambo sa espirituhanong mga gasa ug 

mga bunga diha sa mga kinabuhi sa mga magtotoo. 

 

PAGHATAG UG ESPIRITUHANONG MGA GASA: 

 

Ang espirituhanon nga mga gasa importante sa sulodnon nga pagtubo sa Iglesia tungod kay 

sila "makahatag ug kaayohan" sa mga magtotoo.Ang "paghatag ug kaayohan" nagpasabot sa 

"pagtukod ug pagpalambo sa espirituhanong pagtubo.” Kamo makakat-on ug dugang mahitu 

ngod sa espirituhanon nga mga gasa sa sunod nga leksyon.) 

 

PAGPALAMBO SA ESPIRITUHANONG BUNGA: 

 

Ang espirituhanong bunga mao ang kinaiya sa Espiritu nga gipadayag diha sa kinabuhi sa 

magtotoo. Kini nagtumong sa espirituhanong mga hiyas nga kinahanglan makita diha sa mga 

kinabuhi sa tanan nga mga magtotoo. 

 

Ang espirituhanong bunga mao ang ebidensya sa espirituhanong pagtubo. Sama sa bunga sa 

natural nga kalibutan, kini produkto nga resulta gikan sa proseso sa kinabuhi. Maingon nga 

ang bunga nagkinahanglan ug panahon sa pagpalambo sa natural nga kalibutan, ang espiritu 

hanong bunga nagkinahanglan ug panahon sa pag-ugmad. Kini mao ang produkto sa sulod- 

non nga pagtubo diha sa kinabuhi sa mga magtotoo. 

 

Ania ang listahan sa espirituhanon nga mga bunga sa Espiritu Santo: 

 

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

pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagtoo, 

 

Pagkaaghup, pagpugong sa kaugalingon; nga sa maong mga butang walay 

kasugoan nga kabatok. (Galacia 5: 22-23) 

 

Ang Dios gusto nga kamo motubo sa: 

Gugma: Lawom nga pagbati, pag-atiman, ug pagtagad 

Kalipay: kasadya, kahimuot, ug kamaya nga dili nagdepende sa mga sirkumstansya sa 

kinabuhi. 
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Kalinaw: Hilum, kalma, panag-uyon; walay panag-away, kabalaka, ug kahingawa. 

Pailub: Mapailubon - ang abilidad sa malipayong pagpas-an sa dili maantus nga kahimtang; 

paglahutay. 

 

Pagkamapuangoron: Malumo nga pamatasan; dili mapig-ot, mapintas o makusog; hilum, 

matinahuron, maayo sa uban. 

 

Pagkamaayo: Buhat sa pagkabalaan ug pagkamatarung. 

Pagtoo: Kinaiya sa pagsalig ngadto sa Dios. 

Pagkaaghup: Kontrolado nga kusog. 

Pagpugong sa kaugalingon: Kasarangan sa emosyon, mga hunahuna, ug mga aksyon 

pagkontrolar sa kaugalingon. * 

 

MGA KAHIMTANG SA PAGTUBO 

 

Sa natural nga kalibutan adunay mga pipila ka mga kahimtang nga gikinahanglan alang sa 

pagtubo ug paglambo sa mga bunga. Kining mga natural nga mga kahimtang maoy susama sa 

espirituhanong mga butang nga gikinahanglan alang sa pagtubo sa bunga sa espirituhanong 

pagkahamtong. Ania ang pipila sa mga kaparehas: 

 

KINABUHI: 

 

Ang pagtubo imposible kon walay kinabuhi. Ang paglambo sa bunga nagsugod diha sa binhi. 

Kinahanglan adunay kinabuhi sa binhi, o kini dili motubo. Sa sambingay mahitungod sa mag 

pupugas, ang “binhi” mao ang Pulong sa Dios. Ang pagtubo moabot pinaagi sa binhi sa 

Pulong: 

 

Ingon sa bag-ong natawo nga mga bata, tinguhaa ninyo ang gatas nga walay 

sambog sa pulong, aron kamo motubo pinaagi niini. (I Pedro 2: 2) 

 

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) 

 

Kay ingon nga ang Amahan may kinabuhi diha sa iyang kaugalingon; sa maong 

pagkaagi nagahatag usab siya sa Anak aron siya makabaton ug kinabuhi diha sa 

iyang kaugalingon. (Juan 5:26) 

 

 

 

__________ 

* Ang Harvestime International Institute nga kurso nga nag-ulohang "Ministeryo sa Balaang 

Espiritu" naghisgot sa matag usa niini nga espirituhanong mga hiyas sa detalyado. 

 

 

77 



Si Jesus mianhi aron sa pagtanom niini nga liso sa kinabuhi diha kanato aron makahimo kita 

pagtubo sa espirituhanon: 

 

Ako mianhi aron sila makabaton ug kinabuhi, ug nga sila unta makabaton niini 

nga mas madagayaon gayud. (Juan 10:10) 

 

HUSTONG YUTA: 

 

Ang binhi sa Pulong sa Dios nagkinahanglan nga adunay maayong yuta aron molambo sa 

husto nga paagi. Basaha ang sambingay sa magpupugas sa Marcos 4. Ang binhi lamang nga 

nahulog sa maayong yuta ang nagdala sa espirituhanon nga pagtubo: 

 

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) 

 

Kamo kinahanglan gayud nga moandam sa "yuta" sa inyong kasingkasing ug hunahuna sa 

pagdawat sa binhi sa Pulong sa Dios. 

 

TUBIG: 

 

Ang tubig gikinahanglan alang sa pagtubo sa natural nga kalibutan. Ang Dios misaad: 

 

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

mamala nga yuta. (Isaias 44: 3) 

 

Kini nga pagbubo mao ang dihog sa Espiritu Santo diin ang tubig maoy 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 hinungdan sa binhi sa Pulong sa Dios nga mogamot diha 

sa mga kasingkasing sa mga lalaki ug mga babaye nga mga patay sa espirituwal: 

 

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) 
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KAHAYAG: 

 

Ang pagsanong ngadto sa kahayag maoy hinungdan sa pagtubo sa natural nga kalibutan. Ang 

espirituhanong pagtubo mahitabo sa pagtubag sa espirituhanon nga kahayag. Kana nga kaha 

yag mao si Jesus: 

 

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) 

 

HANGIN: 

 

Ang hangin gipagawas sa natural nga mga tanom nga gikan sa kahanginan nga naglibot niini. 

Ang hangin gikinahanglan sa pagtubo. Diha sa Biblia ang Espiritu Santo gitandi sa hangin: 

 

Ang hangin nagahuros ngadto sa buot niyang padulngan ug ikaw nakabati sa 

iyang kinanaas: Apan dili mo mahibaloan kong diin kini gikan ug asa siya  

padulong. Ingon niana ang tawo nga gipanganak sa gininhawa sa espiritu. 

(Juan 3: 8, Knox Translation) 
 

Ang Balaan nga Espiritu nagaginhawa ug kinabuhi ngadto sa binhi sa Pulong sa Dios.  Ang 

espirituhnaon nga pagtubo ug pagpalambo sa bunga moresulta. 

 

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 maka 

pugong sa espirituhanon nga pagtubo. 

 

PAHULAY: 

 

Ang yugto sa panahon sa pagpahulay (gitawag nga pagkawalay-lihok) miokupar sa piho nga 

panahon sa liyok sa pagpalambo sa mga tanom sa natural nga kalibutan. Kini mao ang pana 

hon sa pagpahulay alang sa mga tanom ug mao ang panahon nga nag-una sa tingpamulak, ug 

sa kusog nga pagtubo. Atol sa pagkawalay-lihok, ang tanom kon tan-awon sama sa patay. 

Apan kini dili patay. Ang binhi sa kinabuhi sa gihapon buhi pa sa sulod. 

 

Usahay ang tawo o simbahan mahimong makita nga daw wala nagtubo sa espirituwal. Apan 

kon ang binhi sa Pulong sa Dios gitanom sa hustong paagi, ang sulodnon nga pagtubo mahi 

tabo sa hustong panahon (Salmo l). 
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Sama sa natural nga kalibutan, ang espirituhanong pagkawalay-lihok nag-una sa panahon sa 

paspas nga pagtubo ug paglambo. Paghulat nga mapailubon alang sa proseso sa sulodnon nga 

pagtubo sa pagdaghan sa espirituhanong bunga: 

 

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) 

 

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) 

 

KAMATAYON: 

 

Sa matag higayon nga kamo motanom sa binhi arom mamunga, kini dili mabuhi gawas kon 

kini unang mamatay: 

 

Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, gawas kon ang usa ka 

lugas sa trigo mahulog sa yuta ug mamatay, kini magapabilin nga mag-inusara; 

apan kon kini mamatay, kini magabunga ug daghan. (Juan 12:24) 

 

Sa matag higayon nga kamo motanom sa binhi, kamo nagpugas sa usa ka butang 

nga dili mabuhi (nagaturok, nagagitib, ug nagatubo) gawas kon kini unang 

mamatay. (I Corinto 15:36 Ang Amplified Version) 

 

Ang espirituhanon nga kinabuhi nag-agad sa kamatayon sa mga butang niini nga kalibutan. 

Kini nagkinahanglan sa kamatayon ngadto sa sala, sa kalibutanon nga tinguha, ug sa mga 

kalipayan. Ang kamatayon ngadto sa kalibutan moresulta sa pagpalambo sa bunga sa pagka 

sama sa dagway ni Kristo sa inyong kinabuhi. 

 

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. 
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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.  

 

Ako mao ang punoan sa parras, kamo mao ang mga sanga, siya nga magapabilin 

kanako, ug ako kaniya, kini magapamunga ug daghan, kay kon wala ako, wala 

kamoy arang mahimo.  (Juan 15: 1-5) 

 

PAGPUL-ONG: 

 

Ang pagpul-ong gikinahanglan sa natural nga kalibutan kon ang usa ka tanom magpabilin 

nga modaghan ug mamunga. Sa diha nga ang mag-uuma mopul-ong sa tanom siya moputol 

sa dili mabungahon nga mga sanga aron ang tanom magapamunga ug dugang nga bunga. 

Siya motangtang sa tanang butang nga makababag sa pagtubo sa mga tanom. 

 

Ang pagpul-ong usab gikinahanglan sa espirituhanon nga kalibutan. Ang espirituhanong pag 

pul-ong mao ang pagtul-id sa Dios. Ang Biblia nagtawag usab niini sa hampak. Sa diha nga 

ang Dios mopul-ong, Siya motangtang gikan sa inyong kinabuhi sa tanang butang nga maka 

babag 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 moani sa mga benepisyo sa pagpul-ong, tungod kay kamo mibasol kang 

Satanas sa diha nga ang Dios sa tinuod lang mao ang nagpadala sa mga panghitabo sa inyong 

kinabuhi aron sa pagtul-id ug 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 moresulta sa pagbalik ngadto sa Dios. Pinaagi lamang sa pagba 

lik ngadto kaniya nga kamo modaghan sa espirituwal ug mamunga sa bunga sa Balaang 

Espiritu. 
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KLIMA: 

 

Ang klima importante sa pagpalambo sa bunga. Sa natural nga kalibutan daghan nga mga 

matang sa bunga ang gipalambo sa mga dapit nga labing kontrolado. Sila gipatubo sa mga 

bilding nga gitawag ug "mainit nga mga balay "nga adunay piho nga mga temperatura. Sila 

gipanalipdan gikan sa tinuod nga kahimtang sa kalibutan sa gawas. 

 

Kon kamo modala sa tanom gikan sa "mainit nga balay" ug ibalhin kini sa gawas, kini sa dili 

madugay mamatay tungod kay kini nagpuyo lamang sa usa ka kontrolado nga palibot. Kini 

dili makaharong sa palibot sa tinuod nga kalibutan. Sa espirituhanon nga pagkasulti, kamo 

dili gusto sa kristohanon nga gikan sa "init nga balay" nga maayong tan-awon sa kontrolado 

nga lugar apan molurag o malaya kon anaa sa tinuod nga kalibutan. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Unsay buot natong ipasabot kon kita mosulti sa sulodnon nga pagtubo sa Iglesia? 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Unsa ang espirituhanon nga pagtubo? 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Ilista ang pito ka mga ebidensiya sa espirituhanon nga pagtubo. 

______________________________  ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 

______________________________ 

 

5. Kini nga leksyon naghisgot sa daghang mga paagi nga ang Espiritu Santo nakaapekto 

sa sulodnon nga pagtubo sa simbahan. Ilista ang inyong mahinumdoman: 

 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

6. Kini nga leksyon naghisgot sa mga kahimtang alang sa espirituhanon nga pagtubo nga 

susama sa mga gikinahanglan sa pagtubo sa natural nga kalibutan. Ilista ang inyong 

mahinumdoman. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

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

 

1.  Sa diha nga ang usa ka tanom duol nang mamatay sa natural nga kalibutan, kini pagabu 

hion pag-usab. Sa diha nga ang Iglesia haduol na sa espirituhanong kamatayon, ang kapu 

kawan gikinahanglan usab. Ang pagbuhi mao ang "pag-angkon pag-usab sa kinabuhi ug 

mopalambo pag-usab.” Tun-i ang mosunod nga mga pakisayran: 

 

Pagtu-aw alang sa kapukawan: Salmo 85: 6  Plano sa Dios alang sa kapukawan:  

II Cronicas 7:14 

 

Tun-i ang mosunod nga mga asoy sa kapukawan sa Daang Tugon. Unsa ang mga butang nga 

nagdala ug kapukawan? Unsa ang mga resulta sa matag kapukawan? 

 

Ang kapukawan sa Sinai:   Exodo 32: 1-35; 33: 1: 23 

Ang kapukawan ilalum ni Samuel:  I Samuel 7: 1-17 

Ang kapukawan sa Bukid sa Carmelo: I Mga Hari 18: 1-46 

Ang kapukawan sa Ninevah:   Ang libro ni Jonas 

Kapukawan ilalum ni Asa:   II Mga Cronicas 15 

Kapukawan ilalum ni Ezechias:  II Cronicas 29: 1-36; 30: 1-27; 31: 1-21 

Kapukawan ilalum ni Josias:   II Chronicles 34: 1-33; 35: 1-19 

Human sa pagkabihag nga kapukawan: Nehemias 8: 1-18 

 

2. Sa miagi nga kapitulo inyong nakat-onan nga ang Iglesia gitandi sa espirituhanon nga 

bilding nga gitukod ibabaw sa pundasyon ni Jesu-Kristo. Ang sulodnon nga espirituhanong 

pagtubo mao ang proseso sa pagtukod niana nga pundasyon. Tun-i ang mosunod nga latid: 

 

PAGTUBO PINAAGI SA PAGTUKOD 

 

BATAKANG MGA PRINSIPYO: 

 

A. Unsay inyong gitukod sa espirituwal? 

 

1. Kamo tinukod: 

 

Kamo usab, ingon nga mga buhi nga bato, ipahimo ninyong espirituha 

non nga balay ... (I Pedro 2: 5) 

 

2. Kamo tinukod sa walay katapusan nga estruktura: 

 

Kay kita nasayud nga kon ang atong yutan-ong balay sa balong-ba 

long, mabungkag, kita adunay usa ka tinukod sa Dios, usa ka balay 

nga dili binuhat sa mga kamot, walay katapusan didto sa mga langit. 

(II Mga Taga Corinto 5: 1) 

 

3. Ang Iglesia usa ka tinukod: 
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... Kamo mga tinukod ibabaw sa patukoranan sa mga apostoles sa 

mga manalagna, nga si Jesu-Kristo sa iyang kaugalingon mao ang 

pangulo nga bato sa pamag-ang; Sa kang kinsa ang tanan nga mga 

tinukod, gipahaum aron mabalay nagatubo ngadto sa usa ka tem- 

plo nga balaan diha sa Ginoo; nga diha kaniya usab kamo mga 

tinukod sa tingob sa usa ka puloy-anan sa Dios pinaagi sa Espiritu. 

(Efeso 2: 20-22) 

 

B. Adunay duha nga nalambigit sa proseso: 

 

1. Dios: 

 

... Siya nga nagtukod sa tanang mga butang mao ang Dios.  

(Hebreohanon 3: 4) 

 

Gawas kon si Jehova ang magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago sa 

mga nagtukod niini ... (Salmo 127: 1) 

 

... Ako magatukod sa akong iglesia, ug ang mga ganghaan sa Hades dili maka 

buntog niini. (Mateo 16:18) 

 

2. Tawo: Ang tawo, nga nahiusa sa Dios, mao ang magtukod: 

 

Kay kami mga masigkamagbubuhat uban sa Dios.. kamo ang balay sa Dios. 

(I Mga Taga Corinto 3: 9) 

 

... Nagatukod sa inyong kaugalingon diha sa inyong labing balaan nga pagtoo 

... (Judas 20) 

 

Ikaw ... ug sila nga mahaanha kanimo mopatindog sa karaang mga dapit nga 

biniyaan ... ikaw mopatindog sa mga patukoranan ... ikaw pagatawgon nga 

mag-aayo sa nangatumpag, ang mag-uuli sa mga alagianan aron pagapuy- 

an.  (Isaias 58:12) 

 

SA DILI PA KAMO MOSUGOD SA PAGTUKOD: 

 

Sa dili pa kamo mosugod sa pagtukod kamo kinahanglan nga: 

 

1.   Moihap sa Bili: 

 

Kay kinsa ba kaninyo, nga sa magatinguha sa pagtukod sa usa ka torre, dili una 

molingkod, ug mokuwenta sa galastohan, kon aduna ba siyay igong ikapahuman 

niini? Tingali unya hinoon, sa diha nga ikabutang na niya ang patukoranan, ug 

unya dili na siya makahimo sa pagpahuman niini, ang tanang makakita niini 

mosugod sa pagbiaybiay kaniya. nga manag-ingon, Kining tawhana igo rang 

misugod sa pagtukod, ug wala makapahuman. (Lucas 14: 28-30) 
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2.   Magmatinguhaon: 

 

Ug gitinguha ni Salomon ang pagtukod sa usa ka balay alang sa ngalan ni 

Jehova ... (II Cronicas 2: 1) 

 

3.   Magbaton sa hustong Motibo: 

 

Ania karon, ako buot na nga magatukod ug usa ka balay alang sa ngalan ni 

Jehova nga akong Dios, aron kini ihalad kaniya, ug sa pagsunog sa atubangan 

niya sa mahumot nga incienso ... tinapay nga igabutang sa atubangan sa Dios sa 

kanunay, ... halad nga sinunog..Tinudlong mga fiesta ... (II Cronicas 2: 4) 

 

4.   Mangandam: 

 

Kay gibutang ni Esdras ang iyang kasingkasing sa pagpangita sa Kasugoan ni 

Jehova, ug sa pagbuhat niini, ug sa pagtudlo niini ... (Esdras 7:10) 

 

Ug ang ulipon nga nasayud sa pagbuot sa iyang agalon, ug wala mangandam sa 

iyang kaugalingon, ni magbuhat sumala sa iyang kabubut-on ... (Lucas 12:47) 

 

UNSAON SA PAGTUKOD: 

 

1.   Pagtukod sa Husto nga Pundasyon: 

 

Ang maalamon nga tawo nagtukod sa pundasyon diha sa Pulong ... kini wala 

mapukan, kay kini gitukod ibabaw sa usa ka bato. (Mateo 7: 24-27) 

 

Ang husto nga pundasyon mao si Jesus ug ang iyang Pulong: 

 

.. Kamo mga tinukod ibabaw sa patukoranan sa mga apostoles ug sa manalag 

na, nga si Jesu-Kristo sa iyang kaugalingon mao ang pangulo nga bato sa 

pamag-ang; (Efeso 2:20) 

 

Pinatukod diha kaniya ... linig-on sa pagtoo ingon nga kamo gitudloan.... 

(Colosas 2: 7) 

 

Pagbantay sa unsa nga paagi kamo magtukod niini nga pundasyon: 

 

Kay wala nay lain nga patukoranan nga ikapahimutang pa ni bisan kinsa gawas 

sa gikapahimutang na, nga mao si Jesu-Kristo. 

 

Karon kon sa ibabaw niining maong patukoranan adunay magabalay ug bula 

wan, salapi, mga bato nga hamili, kahoy, dagami, tuod sa balili; 

 

Ang binuhatan sa tagsatagsa igapadayag, kay ang adlaw sa paghukom magapa 

hayag niini, tungod kay kini ipadayag pinaagi sa kalayo, ug ang kalayo magasu 

lay sa binuhatan sa tagsatagsa kon unsa nga matang kini.  

(I Mga Taga Corinto 3: 10-13) 
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2.   Pagtukod Sumala Sa Plano: 

 

Sa matag Bibliyanhong proyekto sa bilding, adunay plano nga gihatag ang Dios. Tan-awa sa 

Genesis 6: Exodus 25: 1 Cronicas 22. Ang mga tawo misunod sa plano sa Dios: 

 

Ug kini gibuhat ni Noe, gibuhat niya sumala sa tanan nga gisugo sa Dios kaniya. 

(Genesis 6:22) 

 

Ang plano lahi, apan ang mao usab tinuod kang Moises, David, Solomon, Esdras, ug Nehe 

mias ... ang matag usa nagbuhat ingon sa gisugo sa Ginoo. 

 

Kining tanan, nag-ingon si David, ako gipasabot sa sinulat nga gikan sa kamot ni 

Jehova, bisan sa tanang buluhaton niining sulondan ... unya gihatag ni David 

kang Salomon nga iyang anak nga lalaki, ang sulondan ... (1 Cronicas 28:19) 

 

Kon kamo dili mosunod sa plano sa Dios alang sa pagtukod sa inyong kinabuhi diha sa 

Pulong sa Dios, dili kamo molampos: 

 

Kay wala sila managtagad sa mga buhat ni Jehova, ni sa buhat sa iyang kamot, 

siya magabungkag kanila ug sila dili niya pagapatindogon. (Salmo 28: 5) 

 

3. Pagtukod Sumala Sa Inyong Mga Abilidad: 

 

Sa pagtukod sa mga proyekto sa mga panahon sa Daang Tugon, ang mga tawo mihatag suma 

la sa ilang kaugalingon nga abilidad o kakayahan: 

 

Sila minghatag sumala sa ilang mahimo.... (Esdras 2:69) 

 

4. Pagtukod sa kinabubut-on: 

 

Nga sa kinabubut-on motubo kamo sa espirituwal: 

 

Sila minghalad sa kinabubut-on alang sa balay sa Dios aron sa pagpatindog 

niana sa iyang dapit ... (Esdras 2:68) 

 

5. Pagtukod Diha Sa Kalig-on Sa Ginoo: 

 

Ug ako gipalig-on sumala sa pagmando sa kamot ni Jehova nga Dios kanako ... 

(Esdras 7:28) 

 

6. Pagtukod Sa Panaghiusa: 

 

Ang mga tawo may usa ka hunahuna sa pagtrabaho ... (Nehemias 4: 6) 

 

7. Pagtukod nga Maalamon: 

 

Pinaagi sa kaalam matukod ang usa ka balay; Ug pinaagi sa salabutan kini 

nalig-on. (Proverbio 24: 3) 
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Ang tagsatagsa ka manggialamon nga babaye magatukod sa iyang balay; Apan 

ang buangbuang magaguba niana uban sa iyang mga kamot. (Proverbio 14: 1) 

 

Ang kaalam nagtukod sa iyang balay, iyang gihinloan ang iyang pito ka mga 

haligi. (Proverbio 9: 1) 

 

Ang Dios motuga kaninyo sa kaalam: 

 

Ug ang Dios mipuno sa mga magbubuhat uban sa ... kaalam, salabutan, kahibalo 

... aron pagabuhaton nila ang tanan nga akong gisugo ... (Exodo 31: 3,6) 

 

Solomon ... gihatagan sa pagkabuotan ug pagsabot, aron siya magatukod sa 

usa ka balay alang kang Jehova ... (II Cronicas 2:12) 

 

Ang tinubdan sa kaalam mao ang Dios: 

 

Apan kon adunay uban kaninyo nga nakulangan sa kaalam, papangayoa siya sa 

Dios nga magapanghatag sa tanang mga tawo nga madagayaon …ug kini igaha 

tag kaniya. (Santiago 1: 5) 
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KAPITULO 7 
 

PAGLAPAD NGA PAGTUBO 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pagpasabot kon unsa ang ipasabot sa paglapad nga pagtubo. 

 Pagtingob sa paglapad nga pagtubo sa unang iglesia sa Jerusalem. 

 Pagtingob sa Bag-ong Tugon nga mga paagi sa pagpalapad sa iglesia. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Ug ang Pulong sa Dios mikaylap, ug ang gidaghanon sa mga tinun-an misanay 

sa hilabihan gayud  sa Jerusalem... (Buhat 6: 7) 

 

PASIUNA 

 

Sa natural nga lawas, ang nagkalain-laing mga bahin gihan-ay sa ulo. Ang tanang lihok sa la- 

was resulta sa direksyon nga gihatag sa ulo. Si Jesus mao ang Ulo nga naghatag ug direksyon 

alang sa iyang espirituhanon nga Lawas, ang Iglesia. Si Jesus miingon, "Pagatukoron ko ang 

akong iglesia" (Mateo 16:18). Diha sa Biblia, ang iyang mga paagi alang sa pagkab-ot niini 

nga tumong gipadayag. 

 

Ang mga paagi alang sa pagpadaghan sa Iglesia kinahanglan nga basi sa kon unsa ang gitudlo 

ug gipakita sa Pulong sa Dios. Isip mga miyembro sa Lawas ni Kristo, ang mga magtotoo gita 

wag sa paglihok niini nga mga direksyon nga gikan sa Ulo, ang atong Ginoong Jesu-Kristo. 

Kini nga kapitulo mao ang una sa tulo nga nagtagad sa pagtubo sa numero diha sa Iglesia. 

Kini nga leksyon nagtutok sa paglapad nga pagtubo. 

 

PAGLAPAD NGA PAGTUBO 

 

Ang paglapad nga pagtubo mahitabo sa diha nga ang mga magtotoo modala sa bag-ong mga 

kinabig ngadto kang Kristo ug modala kanila ngadto sa pakig-ambitay uban sa ilang kaugali 

ngong lokal nga simbahan. Ang resulta mao ang numerawo nga pagtubo sa lokal nga simba 

han. Ang paglapad nga pagtubo kinahanglan nga itumong sa pagdugang sa gingharian sa 

Dios. 

 

Kon ang Ikaduhang Simbahan midugang ug 100 ka mga miyembro gikan sa Unang Simba 

han pinaagi sa pagbalhin sa mga miyembro, ang Gingharianong pagtubo wala nahitabo. Adu 

nay pag-usbaw sa mga miyembro sa Ikaduhang Simbahan apan walay pagpalapad sa Gingha 

rian sa Dios. Ang Gingharianong pagtubo mahitabo lamang kon ang bag-ong mga kinabig 

madala ngadto kang Jesus ug madisipulo aron mahimong responsable nga mga sakop sa 

Lawas ni Kristo. 

 

 

89 



ANG BAG-ONG TUGON NGA TALAAN 

 

Ang libro sa mga Buhat nagrekord sa paglapad nga pagtubo sa unang iglesia sa Jerusalem. 

Ania ang katingbanan sa maong talaan: 

 

ANG UNANG PAGTUBO NGA MGA SULONDAN: 

 

Ug niadtong mga adlawa si Pedro mitindog sa taliwala sa mga tinun-an ug 

miingon, (ang gidaghanon sa mga tawo mga usa ka gatus ug kaluhaan). 

 (Buhat 1:15) 

 

Ang Iglesia nagsugod sa usa ka lawak sa itaas nga usa ka gamay nga pundok sa mga 120 ka 

mga tinun-an. Sa Adlaw sa Pentecostes 3,000 ang  gidugang ngadto sa iglesia sa Jerusalem: 

 

Unya kadtong mga mingdawat sa iyang pulong gibautismohan; ug sa mao usab 

nga adlaw dihay gidugang ngadto kanila nga may tulo ka libo ka mga kalag. 

(Buhat 2:41) 

 

Human sa Pentecostes, ang paglapad nga pagtubo nahitabo sa adlaw-adlaw nga basihan: 

 

Ug ang Ginoo nagdugang sa simbahan sa adlaw-adlaw sa mga ginaluwas.  

(Buhat 2:47) 

 

Ang gidaghanon sa mga lalaki diha sa iglesia sa Jerusalem mitubo sa 5,000. Kini nga pag-

ihap wala maglakip sa mga babaye ug mga bata nga kabahin sa iglesia: 

 

Apan daghan sa mga nakadungog sa Pulong mitoo; ug ang gidaghanon sa mga 

lalaki mga lima ka libo. (Buhat 4: 4) 

 

Sa katapusan, mga panon sa katawhan ang nadugang sa simbahan: 

 

Ug nadugangan pa gayud ang mga magtotoo ngadto sa Ginoo, mga panon sa 

mga lalaki ug sa mga babaye. (Buhat 5:14) 

 

Bisan ang mga tawo nga supak sa simbahan nahibulong sa iyang paglapad: 

 

Karon sa diha nga ang labawng sacerdote, ug ang kapitan sa templo ug ang mga 

punoang sacerdote nakadungog niini nga mga butang, nangalibug sila mahatu 

ngod kanila kon asa kutob kini motubo. (Buhat 5:24) 

 

Ang pulong nga pagdugang unang gigamit sa paghulagway sa pagpalapad sa simbahan. Sa 

wala madugay ang pagtubo nahimong mas paspas nga ang pulong gipadaghan gigamit: 

 

Ug ang Pulong sa Dios mikaylap, ug ang gidaghanon sa mga tinun-an misanay 

sa hilabihan gayud  sa Jerusalem... (Buhat 6: 7) 
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Gikan niini nga punto, ang libro sa Mga Buhat naghatag ug gibug-aton sa pagpadaghan sa 

mga iglesia ingon man sa mga sakop sa lokal nga simbahan sa Jerusalem. Bag-ong mga 

kasimbahanan ang natukod diha sa matag nasud ingon nga sentro sa kaniadto inila nga kati 

lingban ubos sa 40 ka tuig. Pananglitan, sa Samaria... 

 

... apan sa mingtoo sila kang Felipe nga nagamantala sa mga butang mahitungod 

sa Gingharian sa Dios, ug sa ngalan ni Jesu-Kristo, nanagpabautismo sila nga 

mga lalaki ug mga babaye. (Buhat 8:12) 

 

Ang mga iglesia sa Judea, sa Galilea, Samaria, Lida, Saron, ug sa Jope, ang tanan nakasinati 

sa paglapad nga pagtubo: 

 

Unya ang mga iglesia nakabaton ug pakigdait sa tibook Judea ug Galilea ug 

Samaria, ug nalig-on; ug sa nagagawi sa kahadlok sa Ginoo, ug diha sa pag 

hupay sa Espiritu Santo mingsanay. (Buhat 9:31) 

 

Ug ang tanan nga nagpuyo sa Lida ug sa Saron nakakita kaniya, ug namalik 

ngadto sa Ginoo.  

 

Ug kini nabantug sa tibook Jope; ug daghan ang mitoo sa Ginoo.  

(Buhat 9: 35, 42) 

 

"Daghang mga tawo" ang nadugang ngadto sa iglesia pinaagi sa pangalagad sa usa lang sa 

mga Judio nga nakabig: 

 

Kay siya usa ka maayo nga tawo, ug puno sa Espiritu Santo, ug sa pagtoo; ug 

daghang mga tawo ang gidugang ngadto sa Ginoo. (Buhat 11:24) 

 

Tulo ka mga bersikulo nagrekord sa dakong mga numero nga nadugang ngadto sa simbahan 

sa Antioquia: 

 

Ug ang kamot sa Ginoo nag-uban kanila; ug daghan ang mingtoo, ug nangaka 

big ngadto sa Ginoo. 

 

Ug sa diha nga iyang nakaplagan siya, gidala niya siya sa Antioquia. Ug nahitabo 

nga bisan sa tibook nga usa ka tuig mitipon sila sa iglesia ug nagtudlo sa daghan 

nga katawhan. Ug ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon una sa 

Antioquia. (Buhat 11:21, 26) 

 

Samtang ang Pulong sa Ginoo nagpadayon sa pagtubo ug pagkaylap, bag-ong mga magtotoo 

nahidugang sa iglesia: 

 

Apan ang Pulong sa Dios mitubo ug misanay. (Buhat 12:24) 

 

ANG PAGPADAGHAN NAGPADAYON: 

 

Ang mosunod nga mga tudling mitingob sa pagtubo sa simbahan gawas sa Palestina: 
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Ug sa pagkadungog niini sa mga Gentil, nangalipay sila, ug gihimaya nila ang 

Pulong sa Ginoo; ug mingtoo kadtong tanan nga gipili nga daan alang sa kinabu 

hing walay katapusan. 

 

Ug ang pulong sa Ginoo nasangyaw sa tibook nga kayutaan. (Buhat 13: 48-49) 

 

Busa sa dakong gahum mitubo ang pulong sa Ginoo, ug nakadaug.  

(Buhat 19:20) 

 

PAGTUBO SA ICONIO: 

 

Ug nahitabo sa Iconio, misulod sila pagtingob sa sinagoga sa mga Judio ug nanag 

sulti, ug usa ka dakong panon sa katawhan sa mga Judio ug sa mga Gresyanhon 

mingtoo. (Buhat 14: 1) 

 

PAGTUBO SA DERBE: 

 

Sa Derbe, ang mga tinun-an gipamatud-an, gidasig, ug giorganisar ni Pablo. 

(tan-awa sa Mga Buhat 14: 20-21). 

 

PAGTUBO SA GALATIA: 

 

Ug mao nga ang mga iglesia natukod diha sa pagtoo, ug nagdugang ang gidagha 

non sa adlaw-adlaw. (Buhat 16: 5) 

 

PAGTUBO SA FILIPOS: 

 

Ug usa ka babaye nga ginganlan si Lidia nagabaligya ug purpura, sa ciudad sa 

Tiatira, nga nagasimba sa Dios, nagapatalinghug kanamo; kansang kasingkasing 

gibuksan sa Ginoo, nga siya nagpalinghug gayud sa mga butang nga gisulti ni 

Pablo. (Buhat 16:14 Kini mao ang sinugdanan sa iglesia sa Filipos). 

 

PAGTUBO SA TESALONICA: 

 

Ug ang uban kanila mitoo ug miipon kang Pablo ug kang Silas; ug sa mga ma- 

simbahong Gresyanhon ug usa ka dakong panon sa katawhan ug daghan sa  

inilang mga kababayen-an. (Buhat 17: 4) 

 

PAGTUBO SA BEREA: 

 

Busa daghan kanila ang mingtoo; ingon man usab sa mga dungganang babaye 

nga Gresyanhon, ug sa mga lalaki, dili diutay. (Buhat 17:12) 

 

PAGTUBO SA CORINTO: 

 

Ang Ginoo miingon "Ako adunay daghan nga mga tawo niining ciudara" (tan-awa sa Mga 

Buhat 18: 8-11). Ang libro sa Mga Buhat natapos uban kang Apostol Pablo nga sa gihapon 

nagpalapad sa simbahan, bisan tuod siya usa na ka binilanggo sa Roma: 
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Ug si Pablo mipuyo sa tibook duha ka tuig sa balay nga iyang giabangan, ug 

midawat siya sa tanan nga mga miduaw kaniya. 

 

Nga nagawali sa Gingharian sa Dios, ug nagatudlo sa mga butang mahitungod sa 

Ginoo nga si Jesu-Kristo, uban sa tanan nga pagsalig, ug walay tawo nga nagadi 

li kaniya. (Buhat 28: 30-31) 

 

Si Pablo nagtaho nga daghang linibo sa mga Judio lamang ang namalik ngadto kang Kristo 

ug nahimong kabahin sa lokal nga mga iglesia: 

 

Ug sa pagkadungog nila niini, silang tanan mihimaya sa Ginoo ug miingon 

kaniya: nakita mo, igsoon, kong kapid-an ka libo sa mga Judio ang mitoo, ug 

tanan mga masingkamuton sa Kasugoan. (Buhat 21:20) 

 

GIUNSA SA IGLESIA PAGPALAPAD 

 

Kini mao ang mga paagi diin ang unang iglesia mipalapad. 

 

ESPIRITUHANONG PANAN-AWON: 

 

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

 

Kon walay espirituhanong panan-awon, ang mga tawo mamatay sa espirituwal. Ang unang 

mga Iglesia adunay espirituhanon nga panan-awon. Kini mao ang panan-awon nga gihatag ni 

Jesus sa iyang mga tinun-an sa diha nga siya miingon kanila ... 

 

... Iyahat ang inyong mga mata, ug tan-awa ang kaumahan; kay sila puti na aron 

pagaanihon. (Juan 4:35) 

 

Ang espirituhanong panan-awon naghiusa sa mga tawo sa katuyoan. Ang panan-awon moda 

la ngadto sa pagpalambo ug usa ka estratihiya. Kana nga estratihiya naglakip sa pagsabot sa 

katuyoan, tumong sa pagtuman niana nga katuyoan, ug sa mga paagi sa pagsuta aron sa pag 

siguro nga ang katuyoan matuman. 

 

Ang panan-awon mosangpot sa kalooy. Sa dihang nakita ni Jesus ang panon sa katawhan siya 

mibati ug kalooy. Kini maoy palas-anon basi sa kahibalo sa ilang panginahanglan.Ang panan-

awon maoy batakan sa kalamboan sa Bibliyanhong Panglantaw sa Kalibutan, ang pagtan-aw 

sa kalibutan ingon sa nakita kini sa Dios ug pagsanong basi sa maong panglantaw. 

 

Ang unang simbahan nakakuha sa panan-awon sa pagpalapad gikan sa Jerusalem, sa Judea, 

sa Samaria, ug sa mga kinatumyan sa yuta. Kini maoy panan-awon nga gitudlo sa ilang lider 

(Buhat 1: 8). Sa diha nga ang mga tawo adunay espirituhanon nga panan-awon, ang pagpaa 

bot mopuli sa kalaay ug ang kooperasyon mopuli sa kompetisyon. 

 

MADINAWATON NGA DAPIT UG PANAHON: 

 

Si Jesus nagtudlo nga ang pipila ka mga dapit mahimong mas madinawaton kay sa uban: 
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Dili kamo magalakaw sa dalan sa mga Gentil, ug dii kamo magasulod sa lungsod 

sa mga Samarianhon. 

 

Apan moadto hinoon sa nangawala nga mga karnero sa balay sa Israel. 

 

Ug bisan kinsa nga dili magadawat kaninyo, ug dili magapatalinghug sa inyong 

mga pulong, sa diha nga kamo mobiya gikan sa maong balay o lungsod, itaktak 

ninyo ang mga abog gikan sa inyong mga tiil. (Mateo 10: 5-6, 14) 

 

Pipila ka mga dapit ug mga grupo mas madinawaton sa Ebanghelyo sa pipila ka mga panahon 

kay sa uban. Ang unang iglesia nagtrabaho sa espirituhaong mga kaumahan nga madinawa 

ton. Sa diha nga si Pablo gisalikway sa sinagoga, nagtudlo siya sa laing dapit (Buhat 9: 20-

31). Sa diha nga siya unang gusto nga moadto sa Asia, ang Espiritu mipahunong kaniya 

(Buhat 16: 6). Ug siya miadto sa ulahi sa mas madinawaton nga panahon. 

 

Ang paglapad mahitabo nga labing paspas sa diha nga ang inyong pagtagad itumong ngadto 

sa hinog nga kaumahan. Kini wala magpasabot nga kamo walay pagtagad sa dili masanongon 

nga mga kaumahan. Kamo mopadayon sa pagtanom sa mga Pulong, maghulat, ug mag-ampo 

alang sa Dios sa paghimo kanila nga madinawaton sa Ebanghelyo. 

 

"PAGLAKAW" KAY SA PAGDUOL" NGA MGA METODO: 

 

Ang unang simbahan migamit sa "paglakaw" nga metodo kay sa "pagduol" nga metodo sa 

Israel diha sa Daang Tugon. Sa Daang Tugon nga mga panahon ang mga nasud moduol sa 

Israel sa pagdawat sa pagpadayag sa Dios. Apan diha sa Bag-ong Tugon ang sugo mao ang 

"Panglakaw kamo ngadto sa tibook kalibutan.”  Ang Bag-ong Tugon nga mga magtotoo 

misunod niini nga estratihiya. Sila wala nanagpanglingkod sa palibot ug nanaghulat alang sa 

kalibutan nga moduol kanila. 

 

ANG MATAG MAGTOTOO MISANAY: 

 

Ang matag miyembro sa unang iglesia mipadaghan aron mosanay ang bag-ong mga tinun-an: 

 

Busa sila nga nagkatibulaag nanagpanglangyaw nga nagapangwali sa Pulong.  

(Buhat 8: 4) 

 

Ang tsart sa miagi nga kapitulo nagpakita kon giunsa sa mga magtotoo ang paspas nga pag 

daghan sa diha nga ang matag usa nagtudlo ug usa nga makahimo sa pagtudlo sa uban usab. 

 

Ang mga iglesia kinahanglan nga mopadala sa mga lalaki ug mga babaye ngadto sa natad sa 

matag adlaw nga kinabuhi ... Ang mga tawo nga nagkinabuhi sa ilang mga pagtoo kay sa 

mag-istorya lang mahitungod niini, ang mga tawo kansang mga kinabuhi nausab pinaagi sa 

gahum sa Ebanghelyo. Ang usa ka sundalo dili modaug sa usa ka gubat pinaagi sa pagpabilin 

sa mga baraks. Ang mag-aani dili mopabilin sa bodega, ug ang mangingisda dili maglingkod 

nga magtinapulan sa baybayon. 
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KATILINGBANONG MGA KUTAY: 

 

Sa Bag-ong Tugon nga mga panahon ang Ebanghelyo mikaylap dayon tupad sa kasamta 

ngang katilingbanon nga mga kutay sa pamilya ug mga higala. Pananglitan, gitawag ni Jesus 

si Andres sa pagsunod kaniya. Diha-diha dayon nagsugod si Andres sa pagpakigbahin sa 

Ebanghelyo. Siya misugod pinaagi sa pag-abot sa iyang pamilya. Siya ang nagdala ni Pedro 

ngadto kang Kristo. 

 

Tun-i ang mosunod nga mga tudling nga nagpakita kon sa unsang paagi nga ang Ebanghelyo 

mikaylap sulod sa kasamtangang katilingbanon nga mga kutay: 

 

-Zaccheus ug ang iyang pamilya: Lucas 19 

-Pamilya sa opisyal sa Capernaum: Juan 4:53 

-Mga Paryente  ug mga higala ni Cornelio: Buhat 10: 24,44 

-Duha ka panimalay sa Filipos: Buhat 16:15 ug 27-34 

-Ang pamilya sa usa ka lider sa sinagoga: Buhat 18: 8 

-Si Stephanos ug ang iyang panimalay: I Mga Taga Corinto 1:16 

-Mga panimalay ni Aristobulo ug Narcissus: Roma 16: 10-11 

-Si Onespihorous ug ang iyang pamilya: II Timoteo 1:16 

-Si Filemon ug ang iyang pamilya: Filemon l 

 

MGA METODO NI JESUS: 

 

Sa tibook libro sa Mga Buhat, ang unang Iglesia migamit sa mga paagi nga gitudlo ug gipa 

kita ni Jesus. Sila misangyaw sa Ebanghelyo, mitudlo sa mga Pulong, mibautismo sa bag-ong 

mga magtotoo, ug mibansay sa bag-ong mga tinun-an (Mateo 28: 19-20). 

 

Ang pag-ampo ug pagtuon sa Pulong mga importante sa pagpalapad sa iglesia (Buhat 6: 4). 

Sa paghiusa sa Pulong sa Dios uban sa pagpasundayag sa gahum usab mipalapad sa Iglesia. 

Samtang ang mga tawo gipang-ayo, ang mga milagro gihimo, ug ang yawa gipagula, ang 

panon sa katawhan miduol sa Ginoo. 

 

(Ang pagpasundayag sa gahum hilabihan ka importante nga ang Harvestime International 

Institute adunay usa ka kurso nga gitanyag niini nga hilisgutan nga nag-ulohang "Gahum nga 

mga Prinsipyo"). 

 

BAG-ONG TUGON NGA MGA GRUPO: 

 

Ang mga grupo importante sa Bag-ong Tugon nga pagpalapad. Sa Mga Buhat 6: 1-7 sa diha 

nga ang usa ka problema mitungha, usa ka espesyal nga grupo giorganisar ingon nga solu 

syon. Si Pablo nagtudlo sa espesyal nga grupo sa mga tinun-an sa eskwelahan (Buhat 19: 9). 

Usa ka higayon, nagtudlo si Pablo sa nilain nga mga grupo sa mga Judio ug mga Gentil 

(Buhat 13:42). Gagmay nga mga grupo nagtigom diha sa mga panimalay (Buhat 12). 

 

Daghang mga iglesia miorganisar sa ilang mga miyembro ngadto sa gagmay nga mga grupo 

sa pagkab-ot sa mga katuyoan nga dili makab-ot pag-ayo sa mas dako nga mga panagtigom 

sa tibook simbahan. Ang gagmay nga mga grupo mas suod, naglihok, ug nagpahaum sa pag-

alagad sa personal nga mga panginahanglan.  
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Kini nga diyagrama nagpakita kon sa unsang paagi ang usa ka simbahan mahimong ma-

organisar sa maong mga grupo: 

 

 

3  2  1  2   3 
 

 

1.   Ang Pastor (numero l) mobansay sa yawing mga lider nga mahimong modumala sa gag-

may nga mga grupo nga (gipakita sa mga numero 2). Siya motudlo kanila sa espirituhanong 

katuyoan ug mga kalihokan sa grupo nga kinahanglan maglakip sa pakig-ambitay, pagtuon sa 

Pulong sa Dios, pagpakigbahin sa personal nga mga kasinatian, pag-ampo, pag-atiman sa 

praktikal nga materyal nga mga panginahanglan, ug sa pag-ebanghelyo. Ang gidaghanon sa 

mga lider sa grupo magkalahi sa matag Simbahan depende kon pila ka daghan nga mga grupo 

ang maporma. 

 

2.   Ang matag lider sa grupo nga gipakita sa mga numero 2) moporma ug mangulo sa gamay 

nga grupo nga (gipakita sa mga numero 3). 

 

ANG MATAG PANIMALAY SENTRO SA PAG-EBANGHELYO: 

 

Ang plano sa Dios, gikan pa sa sinugdanan, alang sa panimalay nga mahimong sentro sa 

Kristohanong pagbansay: 

 

Ug kining mga pulonga, nga gisugo ko niining adlawa, magapaibabaw sa imong 

kasingkasing ... Ug igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak, ug 

magasulti ka mahitungod kanila sa diha nga magalingkod ikaw sa imong balay 

... Ug igasulat mo kini sa ibabaw sa haligi sa imong balay ug sa imong mga 

ganghaan. (Deuteronomio 6: 6-9) 

 

Ang matag panimalay ingon nga sentro sa pag-ebanghelyo kabahin sa metodo sa pagpalapad 

sa unang iglesia sama sa gihulagway sa mosunod nga mga pakisayran: 

 

-Mga Buhat 2: Ang Espiritu Santo gihatag atol sa panagtigom sa pag-ampo diha sa lawak sa 

itaas sa usa ka panimalay. 

 

-Mga Buhat 5:42: Ang mga magtotoo nagsimba sa templo ug sa balay, ug miadto sa kabala 

yan sa pagbisita, sa pakig-ambitay, ug sa pagsimba. 

 

-Mga Buhat 8: 3: Sa diha nga misulay si Saul sa paglupig sa Iglesia, siya wala motumong sa 

iyang paningkamot sa mga templo lang nga pagsimba. Misulod siya sa matag panimalay nga 

naningkamot sa pagpahunong sa pagkaylap sa Ebanghelyo. Ang matag panimalay sentro sa 

pag-ebanghelyo. 

 

-Mga Buhat 9:11, 17:Si Pablo gitun-an ni Ananias sa usa ka panimalay. 

 

-Mga Buhat 10: Ang unang panan-awon sa paglatas-sa-kultura nga pagpalapad sa Ebang 

helyo gihatag sa usa ka panimalay samtang nag-ampo si Pedro. 

 

 

96 



-Mga Buhat 10: Ang unang mensahe ngadto sa mga Gentil giwali sa usa ka panimalay. 

-Mga Buhat 12:  Ang pag-ampo sa usa ka panimalay miresulta sa kaluwasan ni Pedro gikan 

sa bilanggoan. 

 

-Mga Buhat 20:20; 28: 30-31: Si Pablo mitudlo sa publiko ug sa kabalayan sa panahon sa 

iyang ministeryo. 

 

-Mga Buhat 20: 7-12: Si Pablo nagwali sa usa ka panimalay sa diha nga Eutico nahulog sa 

bintana. 

 

-Mga Buhat 21: 8-14: Propetikanhon nga pagpadayag nahitabo sa mga panimalay. 

-Ang mga iglesia diha sa panimalay girekord sa I Mga Taga Corinto 16:19; Roma 16: 3-5; 

Colosas 4:15; ug Filemon 1: 2. 

 

ANG MINISTERYO SA BALAANG ESPIRITU: 

 

Ang Balaang Espiritu mao ang gahum nga mobadlong sa makasasala nga mga lalaki ug mga 

babaye ug modani kanila sa pagdawat sa mensahe sa Ebanghelyo. Kini moresulta sa bag-ong 

mga kinabig nga mosangpot ngadto sa paglapad sa simbahan. 

 

Ug sa diha nga siya (ang Balaan nga Espiritu) moabot na, iyang pagabadlongon 

ang kalibutan mahitungod sa sala ug sa pagkamatarung, ug sa paghukom: 

 

Sa sala, tungod kay sila wala man motoo kanako; 

 

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

kanako; 

 

Sa paghukom, tungod kay ang principe niining kalibutana ginahukman 

na. (Juan 16: 8-11) 

 

ESPIRITUHANONG MGA GASA: 

 

Sa tawhanong pagtubo nagkinahanglan sa kalamboan sa estruktura sa mga bukog aron sa pag 

suporta sa pagdaghan sa mga selula. Alang sa Lawas ni Kristo nga pagtubo, ang gambalay 

importante. Si Jesus miingon nga ang anihon hinog na, apan ang mamomoo diriyut ra. Kon 

ang mga mamomoo diriyut ra, nan sila kinahanglan nga i-organisar sa epektibong paagi sa 

pag-ani sa mga anihon. 

 

Tungod niini nga katuyoan, ang Espiritu Santo naghatag sa espirituhanong mga gasa ug mga 

nagkalain-laing mga buhatan diha sa Iglesia. Kini nga mga gasa ug mga opisina alang sa katu 

yoan sa buhat sa pagpangalagad. Ang espirituhanong mga gasa mao ang labaw sa kinaiyahan 

 nga mga abilidad nga gihatag sa Espiritu Santo aron makahimo sa pagbuhat sa ministeryo. 

Kamo makabasa mahitungod sa lain-laing mga espirituhanon nga mga gasa diha sa mosunod 

nga mga tudling: 

-Roma 12: 1-8   -Efeso 4: 1-16 

-I Corinto 12: 1-31  -I Pedro 4: 7-11 
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Ang Dios adunay espesyal nga dapit diha sa Iglesia alang sa matag magtotoo: 

 

Apan karon gibutang sa Dios ang mga bahin sa lawas, ang tagsatagsa kanila, 

diha sa lawas, sumala sa nahimut-an niya. (I Mga Taga Corinto 12:18) 

 

Ang matag miyembro adunay dapit nga gipili sa Dios alang kaniya. Siya gihatagan ug gahum 

sa pagtuman sa iyang espesyal nga katuyoan sa iglesia pinaagi sa mga gasa sa Balaang Espiri 

tu. Sa diha nga ang matag magtotoo nagapuno sa dapit nga gipili sa Dios alang kaniya ug na- 

gagamit sa iyang espirituhanong gasa, ang Simbahan naglihok sa husto nga paagi. Ang Dios 

nagtandi niini ngadto sa pagpadagan sa lawas sa tawo diin ang matag sakop nahibalo ug naga 

buhat sa iyang buluhaton (I Mga Taga Corinto 12: 1-31). 

 

Ang matag tawo importante sa buhat sa ministeryo, sama nga ang matag bahin sa natural nga 

lawas importante: 

 

Ug ang mata dili makaingon sa kamot, wala ako magkinahanglan kanimo, ni ang 

ulo dili usab makaingon sa tiil, wala ako magkinahanglan kanimo. 

 

Dili, apan labi pang kinahanglanon ang mga bahin sa lawas, nga sa atong 

hunahuna labi pang mahuyang.(I Corinto 12: 21-22) 

 

Ang Harvestime International Institute nga kurso nga nag-ulohang "Ministeryo sa Balaang 

Espiritu" naghatag ug detalyado nga pagtuon sa matag espirituhanong gasa. Tungod niini nga 

rason, adunay hamubo lamang nga katingbanan ang gihatag dinhi: 

 

Espesyal nga Pagpangulo nga mga Gasa: 

 

Adunay espesyal nga mga posisyon sa pagpangulo diin ang Dios nagtawag ug nagpahimu 

tang sa pipila diha sa Simbahan: 

 

Ug gihatag niya ang uban aron mahimo nga mga apostoles; ug ang uban mga 

propeta; ug ang uban, mga ebanghelista, ug ang uban mga pastor ug mga mag 

tutudlo. (Efeso 4:11) 

 

Ang espesyal nga mga lider nga gihatag sa Dios naglakip sa mosunod: 

 

Mga Apostoles: 

 

Ang apostoles mao ang may espesyal nga abilidad sa pagpalambo sa bag-o nga simbahan sa 

lain-laing mga dapit ug kultura ug sa pagdumala sa usa ka gidaghanon sa mga simbahan sama 

sa usa ka superbisor. Ang apostoles nagpasabot sa "usa ka delegado, usa nga gipadala uban sa 

bug-os nga gahum ug awtoridad sa paglihok alang sa uban.” Ang apostoles adunay usa ka 

espesyal nga awtoridad o abilidad sa pagpakaylap sa Ebanghelyo sa tibook kalibutan pinaagi 

sa pagpalambo ug pag-organisar sa lawas sa mga magtotoo. 

 

Ang modernong mga termino nga gigamit sa mga simbahan alang sa apostoles mao ang mis- 

yonaryo ug magtutukod sa iglesia. 

 

 

98 



Mga propeta: 

 

Adunay duha ka matagnaong mga gasa. Ang usa mao ang espesyal nga gasa ingon nga usa  

ka propeta. Ang lain mao ang pagsulti nga gasa sa pagtagna. Sa kinatibuk-an, ang tagna nag 

tumong sa pagsulti ilalum sa espesyal nga inspirasyon sa Ginoo. Kini mao ang espesyal nga 

abilidad sa pagdawat ug pagsulti sa diha-diha nga mensahe sa Dios ngadto sa iyang mga ka-

tawhan. Ang usa ka tawo nga manalagna adunay espesyal nga pagpangulo nga gasa sa usa ka 

propeta ingon man sa pagsulti nga gasa sa tagna. 

 

Mga ebanghelista: 

 

Ang mga ebanghelista adunay abilidad sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo sa mga dili-magto 

too sa paagi nga ang mga lalaki ug mga babaye motubag ug mahimong responsable nga mga 

sakop sa Lawas ni Kristo. Ang kahulogan sa pulong nga "Ebanghelista" mao ang "usa nga 

nagadala ug maayong balita.” 

 

Mga pastor: 

 

Ang mga pastor mga lider nga mingdawat sa hataas-nga-termino sa personal nga responsibili 

dad alang sa espirituhanon nga kaayohan sa usa ka grupo sa mga magtotoo. 

 

Mga magtutudlo: 

 

Ang mga magtutudlo adunay katakos sa pagpakigsulti sa Pulong sa Dios sa epektibo nga paa 

gi diin ang uban makat-on ug mogamit sa unsa ang gitudlo. Ang usa ka magtutudlo mao ang 

usa nga adunay gasa sa pagtudlo ug usab nag-alagad sa usa ka pagpangulo nga posisyon diha 

sa Simbahan. 

 

Ang lima ka espesyal nga gasa sa pagpangulo naglihok nga managsama aron sa pagpalapad 

sa Simbahan. Ang apostoles nagpakaylap sa mensahe sa Ebanghelyo ngadto sa mga nagkala 

in-laing mga rehiyon ug nagbangon sa organisadong lawas sa mga magtotoo. Ang Dios nag 

hatag ug mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagtabang sa pagpakaylap sa Ebanghel 

yo. Ang apostoles naghatag ug espesyal nga pagpangulo sa mga iglesia nga iyang gitukod. 

   

Ang propeta naghatag usab ug pagpangulo diha sa Simbahan. Usa sa iyang mga gimbuhaton 

mao ang paghatag ug mga mensahe gikan sa Dios pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu Santo. 

Ang mga Ebanghelista nagpakigbahin sa Ebanghelyo sa usa ka paagi nga ang mga tawo motu 

bag ug mahimong mga magtotoo. Sila magaalagad sa tinagsa o sa dagkong mga grupo, apan 

ang ilang ministeryo sa kanunay mamunga ug bag-ong magtotoo. 

 

Kini nga mga mga magtotoo unya ilalum sa pag-atiman sa mga apostoles, mga propeta, mga 

pastor, ug mga magtutudlo sa simbahan nga mogiya sa ilang espirituhanon nga kalamboan. 

(Pananglitan, si Felipe diha sa Mga Buhat 8- naghulagway niini. 

 

Ug iyang gidala ang mga Samarianhon ngadto kang Kristo, dayon gihatag sa mga apostoles 

alang sa dugang pagtulon-an.) 
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Ang mga pastor mogamit ug taas nga pag-atiman alang sa mga tawo nga mitoo pinaagi sa 

mensahe sa mga apostoles ug mga ebanghelista. Ang ilang ministeryo maoy usa ka hulagway 

sa mahigugmaong pag-atiman sa magbalantay sa karnero alang sa iyang mga karnero. Ang 

mga magtutudlo naghatag ug mga instruksyon nga labaw pa sa mga ebanghelista. Sila nag 

tudlo sa mga magtotoo nga mahimong hamtong sa espirituwal. Sila mobansay sa matinud-

anon nga mga tawo nga makahimo sa pagtudlo sa uban. 

 

Ang nag-unang responsibilidad niadtong adunay espesyal nga gasa sa pagpangulo mao ang 

pagtabang sa ubang mga magtotoo sa pagdiskobre ug paggamit sa ilang espirituhanon nga 

mga gasa (Taga-Efeso 4: 11-16). Ang buhat sa pagpangalagad nagkinahanglan sa aktibo nga 

partisipasyon sa tanang mga miyembro. Sa diha nga kining estruktura sa ministeryo sa Lawas 

wala nagalihok sa husto nga paagi, ang dili aktibo nga mga miyembro daling madala sa bakak 

nga mga doktrina (Efeso 4:14) 

 

Ania ang mubo nga katingbanan sa mga espirituhanong mga gasa nga gihatag sa mga 

magtotoo: 

 

PAGSULTI NGA MGA GASA: 

 

Kini nga mga gasa gitawag sa "pagsulti nga mga gasa" tungod kay silang tanan naglakip sa 

pagsulti nga madungog (sa makusog). 

 

Propesiya: Ang tawo nga adunay gasa sa pagpropesiya mosulti pinaagi sa pagdasig sa Dios 

aron sa pagpakigsulti sa dinalian nga mensahe ngadto sa iyang mga katawhan. 

 

Pagtudlo: Ang mga magtutudlo adunay abilidad nga makigsulti sa Pulong sa Dios sa epekti 

bo nga paagi nga sa ingon ang uban makat-on ug mogamit kon unsa ang gitudlo. 

 

Pagpanambag: Ang abilidad sa pagpakigsuod sa mga indibiduwal sa panahon sa pangina 

hanglan, nagatambag kanila sa husto nga paagi uban sa Pulong sa Dios. 

 

Pulong sa Kaalam: Ang abilidad sa pagdawat sa hait nga salabutan kon sa unsang paagi ang 

kahibalo magamit sa piho nga panginahanglan. 

 

Pulong sa Kahibalo: Ang abilidad sa pagsabot sa mga butang nga ang uban wala mahibalo 

ug dili makasabot ug mopakigbahin niini nga kahibalo uban kanila. 

 

PAG-ALAGAD NGA MGA GASA: 

 

Kini nga mga gasa nag-alagad sa Iglesia pinaagi sa paghatag ug estruktura, organisasyon, ug 

suporta sa parehong espirituhanon ug praktikal nga mga dapit. 

 

Pag-alagad: Ang abilidad sa paghimo sa praktikal nga buluhaton nga may kalabutan sa buhat 

sa Ginoo, nga nagapahigawas sa uban gikan sa rutina apan gikinahanglan nga mga katung 

danan. 

 

Mga Tabang: Ang abilidad sa pagtabang sa uban diha sa buluhaton sa Ginoo nga makata 

bang kanila sa dugang nga pagka-epektibo sa ilang mga kaugalingon nga espirituhanong mga 

gasa. 

100 



Pagpangulo: Ang abilidad sa paghimo ug mga tumong sumala sa katuyoan sa Dios ug mo- 

istorya niini nga mga tumong sa uban. Ang tawo nga aduna niini nga gasa mopalihok ug 

modala sa uban sa pagtuman sa mga tumong alang sa himaya sa Dios. 

 

Pang-administrasyon: Kini nga gasa gitawag usab nga "mga panggobyerno" diha sa Bib 

lia. Ang tawo nga aduna niini nga gasa may abilidad sa paghatag ug direksyon, pag-organi 

sar, ug sa paghimo ug mga desisyon alang sa uban. 

 

Paghatag: Ang espesyal nga abilidad sa paghatag sa materyal nga mga butang ug sa pinan 

syal nga mga kapanguhaan, panahon, kusog, ug talento ngadto sa buluhaton sa Ginoo. 

 

Pagpakita ug kalooy: Espesyal nga kalooy ug abilidad sa pagtabang sa mga nag-antus. 

 

Pagsabot sa Espiritu: Ang katakos sa pagtimbang-timbang sa mga tawo, doktrina, ug mga 

sitwasyon ug motino kon sila iya sa Dios o ni Satanas. 

 

Pagtoo:  Ang tawo nga adunay gasa sa pagtoo may espesyal nga abilidad sa pagtoo uban sa 

talagsaon nga pagkompiyansa ug pagsalig sa Dios sa malisud nga mga kahimtang. 

 

Pagkamaabiabihon: Abilidad sa paghatag ug pagkaon ug abotanan ug pag-alagad sa ubang 

mga kinahanglanon nga materyal sa mga nanginahanglan. 

 

ILHANAN NGA MGA GASA: 

 

Kini mao ang labaw sa kinaiyahan nga mga ilhanan sa gahum sa Dios nga nagapamuhat pina 

agi sa mga magtotoo aron sa pagmatuod sa iyang Pulong. 

 

Mga Sinultihan: Ang abilidad sa pagdawat ug pagsulti sa mensahe sa Dios ngadto sa iyang 

mga katawhan pinaagi sa pinulongan nga wala makat-oni. 

 

Paghubad: Ang abilidad sa pagkahibalo sa pinulongan nga nasabtan ang mensahe sa tawo 

nga nagasulti sa mga pinulongan. 

 

Mga Milagro: Pinaagi sa tawo nga adunay gasa sa mga milagro ang Dios naghimo ug gamha 

nang mga buhat nga walay posibilidad nga mahitabo sa natural nga paagi. 

 

Pag-ayo: Ang tawo nga aduna niini nga gasa may abilidad sa paghimo sa gahum sa Dios nga 

modagayday pinaagi kaniya sa pagpasig-uli sa maayong panglawas nga dili mogamit sa natu 

ral nga mga paagi. 

 

BIBLIYANHONG ORGANISASYON: 

 

Ang mga magtotoo nga may espesyal nga mga gasa dili lamang maoy mga lider sa simbahan 

nga gihisgotan sa Biblia. Ang buhatan sa diakono, mga anciano ug mga obispo gihisgotan 

usab diha sa Bag-ong Tugon. * Kini usab instrumento sa pagtubo sa simbahan. 

______________ 

* Ang ubang mga simbahan nagtagad sa obispo sama sa pastor. Ang uban nagtagad niini nga 

managlahi nga katungdanan. 
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Kini nga mga posisyon sa pagpangulo dili sama sa mga gasa sa pagpangulo nga inyong gitun-

an. Sila mao ang espesyal nga mga buhatan nga gitukod sa unang Iglesia sa pagtabang sa 

iyang paglapad nga pagtubo. Kamo makabasa niini sa Buhat 6: 1-7 kon giunsa sa unang orga- 

nisasyon sa unang simbahan pagresulta ngadto sa pagtubo. 

 

Ang rekord sa unang simbahan gitipigan sa Dios ingon nga panig-ingnan alang kanato sa pag 

sunod sa estruktura. Kini nga mga buhatan kinahanglan usab naglihok sa simbahan karon. 

 

Ang katuyoan niini nga mga buhatan mao ang pagtabang sa mga tawo nga adunay mga espes 

yal nga mga gasa sa pagpangulo ie, ang mga apostoles, mga propeta, mga ebanghelista, mga 

pastor, ug mga magtutudlo. 

 

Gamita ang mosunod nga seksyon sa pagtuon niini nga mga posisyon sa pagpangulo: 

 

 

Mga Opisina sa Simbahan 

 

 

Titulo  Mga pakisayran  Katungdanan 

 

Obispo  1 Timoteo 3: 1-7 Daghan ang nagtagad sa obispo nga sama sa 

Filipos 1: 1  Pastor. Kini nga mga bersikulo nagpamatuod 

Tito 1: 5-9  nga siya nagpakita ug hataas nga termino sa  

   1 Pedro 5:2-3  pag-atiman sa usa ka grupo sa mga magtotoo. 

 

 

Diakono 1 Timoteo 3: 8-13 Kini nga mga bersikulo nagpakita nga ang mga 

Filipos 1: 1  diakono adunay ministeryo sa pag-alagad ug 

Buhat 6: 1-7  pagtabang. 

 

 

Diakonisa 1 Timoteo 3:11 Ang mga Diakonisa wala hisgoti sa piho diha 

Roma 16: 1-2 sa Biblia. Ang ubang mga simbahan misagop 

niini nga termino alang sa mga asawa sa mga 

diakono o sa ubang mga babaye nga nagmi 

 nisteryo diha sa pag-alagad ug pagtabang. 

 

 

Mga Anciano Buhat 20: 17  Kini nga mga bersikulo nagpakita nga ang mga  

Buhat 28-32  anciano naghatag ug pagpangulo sa mga desis- 

Buhat 14: 23; 15 yon sa simbahan, nagministeryo sa mga pangi 

Buhat 16: 4; 11:30 nahanglan sa mga magtotoo, ug motabang sa  

1 Timoteo 5:17 pagpalambo ug pag-atiman sa lokal nga lawas  

1 Pedro 5: 1-4  sa mga magtotoo. 

Tito 1: 5 

Santiago 5:14 
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Pahinumdom: Ang pulong "mga anciano" unang gigamit diha sa Biblia sa Exodo 3:16 sa pag 

hisgot sa mga lider sa Israel. Adunay daghang mga pakisayran sa mga anciano sa Israel sa 

tibook Biblia. Kini nga mga anciano lahi sa posisyon sa pagpangulo nga nailhan ingon nga 

anciano sa unang Iglesia. Ang tanan nga mga bersikulo nga atong gilista dinhi nagtumong 

ngadto sa mga anciano sa simbahan kay sa mga anciano sa Israel. 

 

Ang mga anciano naglihok sa pagpangulo uban sa espesyal nga mga gasa sa pagpangulo nga 

gibutang sa Dios diha sa simbahan. Ang mga anciano dili mopadagan sa simbahan nga inde 

pendete sa mga espesyal nga mga pangulo sa Dios, ie, mga propeta, mga apostoles, mga 

ebanghelista, mga pastor, mga magtutudlo. Ang Dios ang nagbutang sa espesyal nga mga 

lider sa simbahan. Ang tawo ang mopili sa mga anciano. 

 

Ang tanan nga mga lider sa Simbahan kinahanglan nga natawo pag-usab nga mga magtotoo, 

siyempre. Apan ang Biblia usab naghatag sa piho nga mga kwalipikasyon nga kinahanglan 

matagbo sa mga nagapuno niini nga mga katungdanan sa simbahan: 

 

Mga Kwalipikasyon sa mga Obispo ug mga Anciano: 

 

Walay ikasaway: Kinahanglan nga adunay maayo nga reputasyon ug walay paglapas sa 

Pulong sa Dios: 1 Timoteo 3: 2; Tito 1: 6,7 

 

Bana sa usa ka asawa: Kon minyo, kinahanglan nga adunay usa lamang ka kapikas:  

1 Timoteo 3: 2; Tito 1: 6 

 

Mabuot: Kasarangan sa tanang mga butang: Tito 1: 8; 1 Timoteo 3: 2 

Mapugnganon sa kaugalingon: Nagpasundayag ug pagkontrolar sa tanan nga mga dapit sa 

kinabuhi ug panggawi: Tito 1: 8 

 

Maugdang, ug mabinantayon: mabuot, makamatikod, maalamon ug praktikal:  

I Timoteo 3: 2; Tito 1: 8 

 

Maabiabihon: Ang panimalay bukas ngadto sa uban: 1 Timoteo 3: 2; Tito 1: 8 

 

Makahimo sa pagtudlo: Adunay katakos sa pagtudlo sa Pulong sa Dios ngadto sa uban:  

1 Timoteo 3: 2; Tito 1: 9 

 

Dili adik sa vino: 1 Timoteo 3: 3; Tito 1: 7 

 

Mapailubon: Ang kaatbang sa dali masuko: 1 Timoteo 3: 3 

 

Dili gahi’g ulo: Dili nakasentro sa kaugalingon ug sa kanunay gusto ang ilang kaugalingon 

nga dalan: Tito 1: 7 

 

Dili bag-ong kinabig: Kinahanglan adunay kahamtong ug kasinatian ingon nga magtotoo: 

1 Timoteo 3: 6 

 

Nahigugma sa unsay maayo; Nagasuporta sa tanan nga mapuslanon ngadto sa Dios ug sa 

iyang mga katuyoan: Tito 1: 8 
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Matarung: Patas sa pagdumala sa mga tawo: Tito 1: 8 

Lig-on sa Pulong: Tito 1: 9 

Balaan: Tito 1: 8 

Dili mahigugmaon sa hugaw nga ganancia: Wala nailhi nga hakog sa pinansyal nga 

ganancia; Gawasnon gikan sa gugma sa salapi: Tito 1: 7; 1 Timoteo 3: 3 

 

Midumala sa iyang kaugalingong panimalay nga maayo: Kinahanglan mopakita ug katakos 

sa pagpangulo sa iyang kaugalingon nga pamilya: 1 Timoteo 3: 4-5 

 

Adunay mga anak nga mitoo: Kinahanglan nga adunay mga anak nga misanong ngadto sa 

Ginoo ug dili mga masukihon: Tito 1: 6 

 

Maayong reputasyon sa mga tagagawas: Kinahanglan adunay maayo nga pagpamatuod sa 

taliwala sa mga dili-magtotoo: 1 Timoteo 3: 7 

 

Mga Kwalipikasyon sa mga Diakono: 

 

Dignidad: Kinahanglan nga gitahod ug nagpakita sa seryoso nga hunahuna ug kinaiya:  

1 Timoteo 3: 8 

 

Dili duhay sinultihan: Dili mohatag ug nagkasumpaking mga taho: 1 Timoteo 3: 8 

Dili palainum ug vino: 1 Timoteo 3: 8 

Dili mahigugmaoon sa hugaw nga ganancia: Dili hakog sa pinansyal nga ganancia:  

1 Timoteo 3: 8 

 

Mipuyo sa iyang pasalig sa pagtoo:  1 Timoteo 3: 9 

Gisulayan: Tawo nga miagi ug espirituhanon nga mga pagsulay ug mga pagtintal, ug napa 

matud-an nga matinumanon: 1 Timoteo 3:10 

 

Walay ikasaway: Ang pagkawalay bisan unsa nga kalapasan sa panggawi: 1 Timoteo 3:10 

Bana sa usa ka asawa: Kon minyo kinahanglan nga adunay usa ka kapikas: 1 Timoteo 3:12 

Maayong tigdumala sa mga anak ug panimalay: Kinahanglan nagpakitag pagpangulo sa kina 

buhi sa pamilya: 1 Timoteo 3:12 

 

Napamatud-an: Dili bag-ong kinabig, apan napamatud-an ingon nga magtotoo:  

1 Timoteo 3:10 

 

Mga Kwalipikasyon sa mga Diakonesa: 

 

Mga babaye: 1Timoteo 3:11 

Dungganon: Gitahod, tawo sa seryoso nga hunahuna ug kinaiya: 1 Timoteo 3:11 
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Dili malisyosong motabi: Dili moistorya kabahin sa uban sa mapasipalahon nga paagi:  

1 Timoteo 3:11 

 

Mabuot: Kasarangan sa tanan nga mga butang: 1 Timoteo 3:11 

Matinud-anon sa tanan nga mga butang: Kapiyalan ug kasaligan diha sa matag dapit sa 

kinabuhi: 1 Timoteo 3:11 

 

Katabang sa daghan: Kinahanglan nga moministeryo sa uban ug motabang nga matagbo ang 

ilang mga panginahanglan: Roma 16: 2 

 

Ang mosunod nga diyagrama motingob sa organisasyon sa Iglesia: 

 

 

 

 

ANG IGLESIA 

 

 

Espesyal nga Pagpangulo ng mga Gasa: 

Mga Apostoles 

Mga propeta 

Mga ebanghelista 

Mga pastor 

Mga magtutudlo 

(Efeso 2: 20-22) 

 

 

 

(Gitabangan sa espesyal nga mga opisina sa mga obispo, mga diakono, mga anciano, ug sa 

matag sakop sa lawas gamit ang ilang espirituhanong gasa diha sa simbahan sa dapit diin sila 

gipahimutang sa Dios) 

 

 

 

 

Ang Pundasyon nga gibutang sa mga Apostoles ug mga Propeta 

Taga-Efeso 2:20 

 

 

 

 

GITUKOD IBABAW SA BATO- SI JESU-KRISTO 

Mateo 16:18 

I Mga Taga Corinto 3:11 

Taga-Efeso 2:20 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Unsay mahitabo sa diha nga ang Iglesia makasinati sa paglapad nga pagtubo? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3.  Itingob ang paglapad nga pagtubo sa unang Iglesia sa Jerusalem. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Sa ubos mao ang listahan sa Bag-ong Tugon nga mga metodo sa pagpalapad sa 

Iglesia. Sa linain nga palid sa papel itingob kon giunsa paggamit ang matag-usa sa 

unang Iglesia sa Jerusalem. 

 

-Espirituhanon nga panan-awon 

-Madinawaton nga mga dapit ug mga panahon 

- "Paglakaw" kay sa "pagduol” nga metodo 

-Matag magtotoo mosanay 

-Katilingbanon nga kutay 

-Mga metodo ni Jesus 

-Mga grupo 

-Matag panimalay 

-Ministeryo sa Balaang Espiritu 

-Espirituhanong mga gasa ug mga opisina 

 

 

 

 

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

 

 

 

106 



ALANG SA DUGANG PAGTUON 
 

 

1.  Ang mosunod nga mga pagtuon nagpakita sa resulta sa indibiduwal nga mga magtotoo 

nga nagsangyaw sa ilang kaugalingong katilingbanong mga kutay sa mga higala ug mga 

paryente. Usa ka pagtuon sa 4,000 ka bag-o nga mga kinabig ngadto sa nagkalain-laing mga 

simbahan gipahigayon sa pagtino kon sa unsang paagi sila mibisita sa simbahan sa unang 

higayon. 

Ania ang mga resulta: 

 

6 ngadto sa 8%  Misulod lang 

2 ngadto sa 3%  Misulod pinaagi sa usa ka programa sa simbahan 

8 ngadto sa 12%  Misulod pinaagi imbitasyon sa pastor 

3 ngadto sa 4% Misulod tungod sa espesyal nga panginahanglan sa 

ilang mga kinabuhi 

l ngadto sa 2% Misulod ingon nga resulta sa pagduaw sa mga miyem 

bro sa simbahan 

3 ngadto sa 4%  Misulod pinaagi sa klase sa Sunday school 

70 ngadto sa 80%   Gidapit sa mga higala ug mga paryente 

 

Kamo tingali gusto nga motuon sa bag-ong mga kinabig diha sa inyong kaugalingon nga 

simbahan aron sa pagtino nganong ang mga tawo una nga miduaw sa simbahan. Ang impor 

masyon nga inyong maangkon gikan sa pagtuon mohatag ug impormasyon alang sa pag- 

ampo ug paglambo. Himoa nga ang matag tawo mokompleto sa mosunod nga porma: 

_____________________________________________________________________ 

 

Ngalan: __________________________ Pinuy-anan: _______________________________ 

 

Palihug i-tsek ang tanan nga mga butang sa mosunod nga listahan nga midala kaninyo sa 

unang pagbisita niini nga simbahan: 

 

_____Mga higala mirekomendar niini. 

_____Ako misulod sa akong kaugalingon. 

_____Ako nakakita sa pahibalo (ilhanan, mantalaan, radyo, telebisyon). 

_____Tungod sa radyo o telebisyon nga ministeryo sa simbahan. 

_____Kanhing pastor mirekomendar niini. 

_____Ako nakadawat ug sulat, basahon, o uban pa nga mga pinatik nga materyal  

          gikan sa simbahan. 

_____Tungod sa personal nga pagduaw sa pastor. 

_____Tungod sa personal nga pagbisita sa usa ka sakop sa simbahan. 

_____Tungod sa pagkapukaw o krusada. 

_____Tungod kay kini maoy akong napili nga denominasyon. 

_____Tungod kay ako (ug / o akong pamilya) nakadawat ug espirituhanong tabang  

          sa iglesia. 

_____Kini nahimutang duol sa akong balay. 

_____Kini mahigalaon, nagaatiman nga simbahan. 

_____Tungod sa usa ka paryente nga ania dinhi. 

____________________________________________________________________ 
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2.  Ang pag-adto sa kabalayan maoy metodo nga gigamit sa unang Iglesia. Ania ang pipila ka 

mga sugyot alang sa pagbisita sa mga panimalay sa komunidad diin ang inyong Simbahan 

nahimutang: 

 

-Pagsinina ug haum alang sa pagbisita, sa paagi nga madawat alang sa negosyo diha sa 

inyong kultura. Kamo miadto didto sa negosyo sa Dios. 

 

-Pag-ampo sa dili pa moadto sa pagbisita. 

-Isentro ang inyong pagbisita sa mga panginahanglan sa mga tawo. Sila ba nagkinahanglan sa 

kaluwasan?  Sila ba nagkinahanglan ug tambag alang sa uban nga mga panginahanglan sa 

espirituhanon? Sila ba nagkinahanglan sa pisikal nga pagkaayo o materyal nga tabang? 

 

-Ayaw pagdugay.  Ang pakipagkita ni Kristo hamubo apan adunay katuyoan. 

-Planoha ang sunod nga mga pagduaw: Unsa ang inyong punto sa pagbisita pag-usab sa 

balay? Sa laing mga pulong, unsay giingon nga naghatag kaninyo ug kahigayonan sa 

pagbisita pag-usab? (Pananglitan, aron sa pagsusi sa kahimtang sa tawo nga masakiton). 

 

-Bisan unsa nga butang ang moabot kamo kinahanglan nga mosulti sa pastor alang sa iyang 

personal nga pag-atiman ug pagtagad? 

 

3.  Sa tanan nga pagpalapad sa simbahan adunay tulo ka importante nga mga butang: Ang 

Espiritu sa Dios, Ang Pulong sa Dios, ug ang tawo sa Dios. 

 

Ribyuha ang libro sa Mga Buhat pag-usab gamit kini nga latid: 

 

Ang Espiritu sa Dios gihatagan ug pagtagad. Buhat 1-11 

 

Lima ka mga asoy sa bautismo sa Espiritu natala sa kapitulo 2,8,9,10,19. 

 

Ang Pulong sa Dios gihatagan ug pagtagad. Buhat 12:20 

 

Ang iyang mga titulo nagkalain-lain. Kini gitawag nga Pulong (16: 6); Pulong sa Dios 

(17:13); Pulong sa Ginoo (15:35); Ebanghelyo (15: 7); Pulong sa kaluwasan (13:26);  

Pulong sa iyang grasya (14: 3; 20:32) mga pulong sa kinabuhi (5:20) Ang resulta mao nga 

ang Pulong mikaylap (6: 7); mitubo ug midaghan (12:24), ug mitubo ug nakadaug (19:20) 

 

Ang tawo sa Dios gihatagan ug pagtagad. Buhat 21-28 

 

Kini nga mga kapitulo ang Apostol nga si Pablo usa ka panig-ingnan sa tawo sa Dios. 

 

4.  Pipila ka mga pagtuon sa nagtubo nga simbahan gidumala sa Estados Unidos. Ang mosu 

nod maoy katingbanan sa komon nga mga hinungdan nga presente niining paglapad sa sim- 

bahan. Ang listahan wala gihan-ay sa kamahinungdanon. Giunsa sa inyong simbahan 

pagsukod sa? 

 

-Lig-on nga espirituhanong pagpangulo. 

-Maayong pagpalihok sa layko ug tim nga pagministeryo. 
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-Epektibong pag-ebanghelyo. 

-Bibliyanhong mga prayoridad. 

-Pagpasundayag sa gahum (pagpang-ayo, mga milagro, ug uban pa). 

-Mga gasa ug mga bunga sa Espiritu Santo nga gipakita. 

-Mga kapunungan nga midaghan pinaagi sa pagtukod sa bag-ong mga iglesia. 

-Gagmay nga mga grupo sa pagministeryo sa sulod sa simbahan. 

-Dinihogang hiniusa nga pagsimba. 

-Makita (nahimutang sa makita nga dapit diha sa komunidad). 

-Solido nga pinansyal nga mga kapanguhaan. 

-Organisado nga mga programa sa pagdisipulo. 

-Piho nga katuyoan ug tumong. 

-Epektibong relasyon sa komunidad diin kini nahimutang. 

-Si Kristo ang anaa sa sentro. 

-Nakabasi sa Biblia ang (pagwali, pagsimba, doktrina). 

-Maunat (bukas sa pag-usab sa Espiritu Santo). 

-Mahigalaon, mahigugmaong mga miyembro. 

-Sa espirituwal nagtubo, hamtong, ug may pasalig. 

-Naghatag ug pagtagad sa pag-ampo. 

-Daghang mga ministeryo. 

 

5.   Espesyal nga grupo sa pagministeryo maoy usa ka paagi sa pagpalapad sa unang Iglesia. 

Ania ang pipila ka espesyal nga mga grupo sa mga ministeryo nga mahimong inyong iampo 

nga magsugod sa inyong simbahan: 

 

-Pagdisipulo sa bag-ong mga kinabig 

-Bag-o ug mabdos nga mga inahan 

-Mga anak 

-Mga Kabatan-onan 

-Mga tigulang nga mga tawo 

-Bata nga mga magtiayon 

-Ulitawo/dalaga nga mga tawo 

-Pagministeryo niadtong mga ginapus sa pag-abuso, ie, vino, sigarilyo, druga, etc. 

-Pag-ampo 

-Pagtuon sa Biblia 

-Mga grupo sa kasilinganan sa nagkalain-laing mga rehiyon sa ciudad 

-Dili kinasal nga mga inahan 

-Espesyal nga kultura o pinulongan nga mga grupo 

-Kalalakihan nga ministeryo 

-Kababayen-an nga ministeryo 

-Ang may kakulangan sa pisikal ug sa panghunahuna 

-Espesyal nga mga grupo sa mga tawo nga nakasinati ug mga kalisdanan, ie,   

 kamatayon sa kapikas, bata, diborsiyo, ug uban pa. 

 

6.  Ang matag grupo nagkinahanglan sa usa ka lider. Siguroha nga ang lider mohaum sa mga 

kwalipikasyon sa Biblia alang sa simbahan nga pagpangulo. Ania ang pipila ka mga responsi 

bilidad sa usa ka lider sa grupo: 
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-Mahimong responsable sa grupo sa mga pastor ug sa simbahan nga pagpangulo. 

-Sa paggawi sa pagtudlo sa sulod sa mga sumbanan nga gihatag sa pastor. 

-Sa pag-awhag sa pag-apil sa mga miyembro sa grupo sa pagtuon, diskusyon, pag-   

 ampo, pag-ebanghelyo, ug uban pang mga kalihokan. 

-Sa pag-establisar ug usa ka kahimtang sa gugma ug pagsalig diin ang mga tawo   

 gawasnon nga mopagpakigbahin sa ilang mga problema. 

-Sa pagbisita ug sa pakig-ambitay uban sa mga sakop sa grupo sa ilang mga 

  panimalay. 

-Sa pagtabang sa mga sakop sa grupo sa pag-ila sa ilang espirituhanong mga gasa ug  

  pagdasig sa ilang paggamit diha sa grupo, simbahan, ug komunidad. 

-Sa pagbantay ug pagdasig sa espirituhanon nga pagtubo sa mga sakop sa grupo. 

-Diha sa kahimtang sa kasilinganan nga mga grupo, bantayi ang mga panginahanglan  

  sa lugar, nagahimo ug pagkontak sa bag-ong mga silingan, mga nagabisita ug naga- 

  alagad niadtong adunay piho nga mga panginahanglan. 

-Sa pagbansay ug sa pagtabang sa mga lider nga makapuli sa lider sa temporaryo  

  nga kapasidad ug sa katapusan, kon gikinahanglan gayud, modawat sa pagpangulo  

  sa grupo. 

 

7.  Ang mosunod nga mga sampol sa mga sulat mahimong gamiton sa pagpalapad sa 

Simbahan: 

 

Sulat alang sa mga dili tagilungsod nga mga bisita: 

 

Minahal (ngalan sa tawo): 

 

Ako nalipay sa imong pagbisita ug pagsimba uban kanamo sa miaging Domingo. Usa sa mga 

kalipay nga makaalagad sa (ngalan sa ciudad) mao nga makahimamat sa daghang mga mata 

hum nga mga katawhan gikan sa daghang mga dapit. 

 

Ako sinsero nga misalig nga ang among pag-alagad makahuluganon ug adunay espirituhanon 

nga kaayohan alang kanimo ingon man usab nakapahimuot sa atong Ginoong Jesu-Kristo. 

 

Palihug sa pagbisita kanamo pag-usab sa diha nga makaanhi ka niini nga dapit. Kon maka 

himo ako sa pagtabang kanimo sa bisan unsa nga panahon sa espirituhanon nga mga butang, 

palihug ayaw pagmakuli sa pagtawag kanako. 

 

Sa kinasingkasing inyo, 

 

Imong ngalan ug 

Ang imong titulo 

 

Sulat ngadto sa bisita gikan sa komunidad nga mitambong sa laing lokal nga iglesia: 

 

Minahal (ngalan sa tawo): 

 

Kini nakapalipay kanamo sa imong pagbisita bag-ohay lang. Kami misalig nga ikaw naka 

kaplag sa pag-alagad nga makahuloganon ug nga ikaw nakasinati sa presensya sa Ginoo nga 

si Jesu-Kristo. 
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Ako nalipay sa pagkahibalo nga ikaw aktibo sa laing kapunungan sa mga magtotoo, apan kon 

ako makahimo sa pagtabang kanimo, palihug ayaw pagmakuli sa pagtawag kanako. 

 

Unta moanhi ka ug moduaw kanamo pag-usab! 

 

Sa kinasingkasing inyo, 

 

Imong ngalan ug 

Ang imong titulo 

 

Sulat gikan sa pastor ngadto sa bag-ong mga tawo sa komunidad; 

 

Minahal (ngalan sa tawo): 

 

Maayong pag-abot sa (ngalan sa ciudad)!  Ingon nga ikaw nahibalo, nga sa pagbalhin ngadto 

sa usa ka bag-o nga lugar, ang bag-ong mga panaghigalaay importante. Busa akong gihunahu 

na nga kini usa ka tinuod nga pribilehiyo kon ikaw mohunahuna nga ako ug ang among sim- 

bahan ingon nga bag-ong mga higala! 

 

Kon ikaw wala pay simbahan, kami modapit kanimo sa pagtambong sa among mga serbisyo 

sa pagsimba nga gilista diha sa gisukip nga brosyur (o paghatag ug impormasyon sa mga 

serbisyo diha sa sulat). 

 

Kon ako makatabang sa espirituhanon nganha kanimo ug sa imong pamilya palihug ayaw 

pagmakuli sa pagtawag kanako. 

 

Sa kinasingkasing inyo, 

 

Imong ngalan ug 

Ang imong Titulo 

 

 

Sulat gikan sa usa ka sakop sa simbahan ngadto sa bag-ong mga tawo sa komunidad; 

 

Minahal (ngalan sa tawo): 

 

Hello ... Ang akong ngalan mao si (isal-ot ang imong ngalan). Maayong pag-abot sa ciudad 

sa (ngalan sa ciudad). Manghinaut ko nga ikaw nakakaplag niini nga makalingaw sama kana 

ko nga mahimong kabahin niini nga komunidad. 

 

Tingali wala pa kamo nakakaplag ug simbahan. Gusto ko nga dapiton ikaw sa pagsimba 

uban kanamo karong Domingo sa (ngalan sa simbahan, eskedyul, adres). 

 

Ang (ngalan sa simbahan) nahimong usa ka importante nga bahin sa akong kinabuhi niini nga 

komunidad. Sa espirituwal, ako nakakaplag ug mainit, matam-is nga pakig-ambitay, ug usa 

ka ministro nga sa kanunay anaa ingon nga higala ug magtatambag. Sa katilingbanon, ako 

nakahimamat sa daghan sa akong mga higala pinaagi niini nga simbahan. 
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Ang gisukip nga brosyur naghatag ug dugang nga impormasyon mahitungod sa among simba 

han. Palihug sa pagbisita kanamo ... Kami gusto nga mahimong inyong mga higala. 

 

Kon gusto ninyo sa dugang nga impormasyon, palihug ayaw pagmakuli sa pagkontak kanako 

sa (imong ngalan o adres). Ako naglaum nga makita ka sa dili madugay! 

 

Sa kinasingkasing inyo, 

 

Imong ngalan 

 

Sulat ngadto sa gilauman nga kontak sa pagbisita: 

 

Minahal (ngalan sa tawo): 

 

Bag-ohay lang, ang mga miyembro sa among tim sa pagbisita adunay kalipay sa inyong 

panagkita.ug gipaila-ila kanimo ang ministeryo sa (ngalan sa inyong simbahan). Kami sa 

kinasingkasing molaum nga ikaw mobisita ug mosimba uban kanamo sa umaabot. 

 

Ingon nga ministro sa (ngalan sa simbahan) ako mopasalig kanimo nga ako adunay personal 

nga interes sa imong espirituhanon nga kinabuhi ug ako adunay pasalig sa paghimo sa Biblia 

nga may kalabutan sa kalamboan sa mas makahuluganon nga relasyon uban sa Dios. 

 

Kami mopaabot kanimo sa pagpakig-ambit ug sa pagministeryo sa simbahan nganha kanimo 

ug sa imong pamilya, ug ako nagalaum nga makita ka sa dili madugay. 

 

Sa kinasingkasing inyo, 

 

Sa imong ngalan ug 

Ang imong Titulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAPITULO 8 
 

PAGDAKO NGA PAGTUBO 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pagpatin-aw sa "pagdako nga pagtubo.” 

 Pagpasabot kon unsay ipasabot sa "pagtanom ug simbahan.” 

 Pagtingob sa pagdako nga pagtubo sa simbahan sa Bag-ong Tugon. 

 Pagpasabot kon giunsa sa iglesia pagdaghan pinaagi sa pagdako nga pagtubo. 

 Pag-ila sa upat ka mga paagi nga ang usa ka bag-o nga simbahan mahimong sugdan. 

 Pag-ila sa tulo ka matang sa pagdako sa iglesia. 

 Paglista sa prayoridad sa Biblia alang sa pagpili sa mga dapit diin magsugod ug bag-

ong mga iglesia. 

 Pagpasabot sa mensahe nga resulta sa bag-ong mga simbahan. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Tungod niini ang mga iglesia nga nangalig-on sa pagtoo, ug nagdugang ang 

gidaghanon sa adlaw-adlaw. (Buhat 16: 5) 

 

PASIUNA 

 

Ang mga tinun-an gisugo ni Jesus nga mahimong mga saksi sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, 

ug sa mga kinatumyan nga mga bahin sa kalibutan (Mga Buhat 1: 8). 

 

Sama sa inyong natun-an sa miagi nga kapitulo, ang iglesia sa Jerusalem nakasinati ug kusog 

nga pagpadaghan. Ang sunod nga lakang sa plano sa Dios mao ang pagdako nga pagtubo. 

Ang iglesia sa Jerusalem mosugod ug bag-ong mga simbahan sa laing Judiohanong mga 

ciudad. 

 

PAGDAKO NGA PAGTUBO 

 

Ang pagdako nga pagtubo mahitabo sa diha nga ang usa ka simbahan magsugod ug lain nga 

simbahan nga susama ang kultura. Ang bag-o nga simbahan maoy sumpay sa "inahan" nga 

simbahan, sama sa usa ka bata diha sa natural nga kalibutan nga maoy pisikal nga sumpay 

sa mga ginikanan. 

 

Kon ang "inahan" nga simbahan hamtong na sa espirituwal, ang bag-o nga simbahan motubo 

ngadto sa susama nga pagkahamtong. Kon adunay mga problema sa "inahan" nga simbahan, 

ang bag-o nga mga simbahan lagmit nga adunay susama nga mga problema. Mao nga kini 

importante alang sa usa ka simbahan sa pagsinati sa sulodnon nga pagtubo sa espirituwal nga 

pagkahamtong sa dili pa mopadako ug mosugod ug bag-ong mga simbahan. 
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Ang "pagtanom ug Simbahan" maoy termino nga gigamit usab sa paghulagway sa pagdako 

ug sa pagsumpay nga pagtubo sa simbahan. Kini nga termino gigamit tungod kay ang usa nga 

"nagtanom" ug bag-o nga simbahan sama sa usa ka mag-uuma nga nagtanom sa usa ka binhi 

sa natural nga kalibutan. Sa tabunok nga yuta, ang binhi mohatag ug bag-o nga tanom nga 

sama sa "inahan" nga tanom diin nagagikan ang binhi. 

 

Ang termino nga "pagtanom" mao ang gipili tungod kay dili lang igo nga "mo-organisar" sa 

usa ka simbahan nga dili haum ngadto sa lokal nga kultura. Dili lang igo nga "makapundar" 

sa usa ka simbahan ug biyaan kini nga makigbisog. Kini kinahanglan nga "itanom,” nga ang 

buot ipasabot nakagamot, nakatubo ug nakapadayon sa espirituhanon nga liyok sa kinabuhi. 

 

PAGDAKO SA SIMBAHAN SA BAG-ONG TUGON 

 

Sa tawhanong lawas, ang mga selula mabahin aron motubo. Usa ka selula mabahin aron mahi 

mong duha ka mga selula. Kining duha ka mga selula, ang matag usa mabahin aron mahimo 

ang uban pa, ug sa ingon niana ang proseso nagpadayon. Ang pagtubo diha sa Gingharian sa 

Dios susama. Ang pagdaghan mahitabo pinaagi sa dibisyon. Ang dibisyon maoy nag-unang 

paagi sa plano sa Dios alang sa pagtubo. 

 

Kon kita dili boluntaryong mopili sa pagbahin ug pagdaghan, ang Dios motugot sa mga sir- 

kumstansya aron mahimong hinungdan niini. Mga Buhat kapitulo 8 naghisgot sa usa ka da- 

kong paglutos nga nahitabo batok sa mga magtotoo sa Jerusalem. Kining paglutos nagdala ug 

dibisyon sa Simbahan sa Jerusalem diin ang mga tawo napugos sa pagkalagiw sa Jerusalem 

aron mopuyo sa laing mga ciudad. 

 

Samtang ang mga tawo mibiya sa Jerusalem alang sa bag-ong mga dapit sila" nanagpang 

lakaw nga nanagwali sa Pulong" (Mga Buhat 8: 4). Sa diha nga ang bag-ong mga kinabig 

nadala, bag-ong mga simbahan naporma. Kini nga mga simbahan mao ang sumpay sa 

"inahan" nga simbahan sa Jerusalem. 

 

Ang simbahan sa Bag-ong Tugon wala lamang nagpadako sa pagtanom ug mga simbahan sa 

susama nga mga kultura, kini usab nagsumpay sa kultural nga gintang sa pagsugod sa mga 

simbahan sa nagkalainlaing etniko nga mga komunidad. Kamo makakat-on mahitungod 

niining "pagsumpay nga pagtubo" sa mosunod nga kapitulo. (Kini ug ang mosunod nga mga 

kapitulo kinahanglan nga tagdon nga managsama, ingon nga silang duha naghatag ug gibug-

aton sa pagsugod ug bag-ong mga simbahan). 

 

Ang rekord sa pagpadako sa libro sa Mga Buhat nagpadayag diin ang mga simbahan gisug 

dan pinaagi sa Jerusalem nga simbahan sa Judea, sa Galilea, Lida, Saron, ug sa Jope. Kining 

tanan susamang Judiohanong mga kultura. 

 

Sama sa natun-an ninyo sa miagi nga kapitulo, ang matag usa niini nga mga simbahan nakasi 

nati sa paglapad nga pagtubo usab. Ang simbahan sa Jerusalem ug ang mga pakig-ambitay 

nga nahimo pinaagi sa iyang paglapad ang tanan.. 

 

...nalig-on sa pagtoo, ug nagdugang ang gidaghanon sa adlaw-adlaw.  

(Buhat 16: 5) 
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Dili lamang ang tagsa-tagsa nga mga magtotoo nanganak sa espirituwal, apan ang mga Sim- 

bahan mitubo sa gidaghanon ingon nga ang simbahan sa Jerusalem nilapad ug nasaksihan sa 

tibook rehiyon. 

 

 

UNSAON PAGSUGOD ANG PAGDAKO SA SIMBAHAN  

 

Adunay upat ka mga paagi nga ang usa ka bag-o nga Simbahan masugdan: 

 

     1.   Usa ka simbahan magsugod ug lain nga simbahan. 

     2.   Pipila ka mga simbahan mokooperar sa pagsugod ug laing simbahan. 

     3.   Usa ka dako nga simbahan nagbahin sa pagporma sa duha o labaw pa nga lahi nga    

            mga simbahan. 

 

5. Ang usa ka indibiduwal nga magtotoo gihatagan ug direksyon ngadto sa usa ka dapit 

sa pagsugod sa usa ka simbahan. Usa nga adunay espirituhanong gasa sa pagka apos 

toles nga sa kasagaran gigamit kini nga paagi. Kining tawhana usahay gitawag nga 

usa ka "magtatanom ug simbahan.” 

 

Sa matag usa niini, ang pagpadaghan mahitabo pinaagi sa pagpakaylap sa mensahe sa Ebang 

helyo sa pagporma sa bag-o nga Lawas sa mga magtotoo. 

 

MATANG SA PAGDAKO SA MGA SIMBAHAN 

 

Ang bag-ong mga simbahan mahimo nga lain-laing mga matang ang pagdako: 

 

     1.   MGA SIMBAHAN NGA NAGMINISTERYO SA PIHO NGA KATILINGBAN: 

 

Kini mao ang mga simbahan nga gitukod sa pag-alagad ngadto sa piho nga komunidad, bala- 

ngay, o dapit sa usa ka ciudad. Sila mahimong resulta sa pag-ebanghelyo nga mibangon ug 

usa ka grupo sa bag-ong mga magtotoo sa maong dapit. Sila mahimo nga i-establisar sa pag-

alagad sa wala pa nawalihi o masanongon nga mga dapit. 

 

2.   MGA SIMBAHAN NGA NAGMINISTERYO SA PIHO NGA ETNIKONG  

      GRUPO: 

 

Kini nga mga kapunungn nagministeryo sa piho nga etnikong grupo nga mopakigbahin sa 

sama nga kultura, kagikan, ug pinulongan. Pananglitan, ang usa ka simbahan nagsugod sa 

mga tawo nga nagsulti sa Espanyol ug dili makasabot sa Iningles nga pagsulti sa mga ser- 

bisyo sa "inahan" nga Simbahan. Ang ubang mga panig-ingnan mahimo nga usa ka simbahan 

alang sa Asyano sa kampo sa mga lalin o alang sa mga Indiano sa usa ka Amerikano nga 

reserbasyon. 

 

     3.   MGA SIMBAHAN NGA ADUNAY ESPESYAL NGA MGA KATUYUAN: 
 

Ang usa ka simbahan ma-establisar sa usa ka espesyal nga katuyoan: Pananglitan, ang usa ka 

simbahan itanom duol sa usa ka kolehiyo sa pag-alagad ilabi na ngadto sa mga estudyante. 
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MGA PRAYORIDAD SA PAGSUGOD SA PAGPADAKO 

 

Ang Biblia nagtudlo sa pipila ka mga prayoridad sa pagpakaylap sa Ebanghelyo ug pagsugod 

sa bag-ong mga simbahan. Kini mao ang mosunod: 

 

ANG WALA PA NAWALIHI: 

 

Ang unang prayoridad mao ang wala pa nawalihi nga mga katawhan. Si Pablo misulat: 

 

Kay bisan kinsa nga magatawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. 

 

Nan unsaon nila ang pagtawag kaniya nga wala nila pagtuhoi? ug unsaon nila 

pagtoo kaniya nga wala nila hidunggi? ug unsaon nila pagkadungog nga walay 

may magwawali? (Roma 10: 13-14) 

 

Ang mga dapit diin walay kasamtangan nga saksi sa Ebanghelyo kinahanglan nga sa kanunay 

mao ang prayoridad. Basaha ang sambingay sa mga karnero sa Lucas 15: 3-7. Ang prayori 

anaa sa nawala nga karnero, dili sa mga anaa na sa toril. 

 

ANG MASANONGON: 

 

Kamo nakakat-on sa miagi nga leksyon sa kamahinungdanon sa pagtrabaho sa masanongon 

nga espirituhanong mga kaumahan. Si Jesus nagtudlo niini sa (Mateo 10: 13-15; Lucas 8: 5-

15) ug si Pablo nagbuhat niini (Buhat 13: 42-51). Si Jesus ug si Pablo wala mobiya sa mga 

dili masanongon nga mga kaumahan. Sila nagpadayon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto 

kanila ug nagpasidaan sa paghukom sa Dios. Apan ang ilang prayoridad mao ang mga tawo 

nga misanong. 

 

MGA CIUDAD UNA, UNYA SA ILAYA NGA MGA DAPIT: 

 

Kini mao ang paagi nga gigamit ni Pablo nga kamo makakat-on ug dugang pa mahitungod 

niini sa sunod nga kapitulo. Ang mga ciudad adunay labing dako sa populasyon. Daghang 

mga tawo ang mobisita sa ciudad alang sa negosyo ug kalipayan. Samtang kamo mokab-ot sa 

mga panon sa katawhan sa ciudad, sila mobalik ngadto sa ilaya nga mga dapit sa pagpakigba 

hin sa Ebanghelyo ug sa pagtukod ug bag-ong mga simbahan. 

 

Bisan kon kini maoy kausaban sa batasan, estilo, o mga balaod, ang maong kausaban sa kasa 

garan magsugod una sa mga ciudad ug dayon mokaylap sa ilaya nga mga dapit. Sa diha nga 

kamo mowali sa ciudad sa Ebanghelyo, kini mokaylap sa daplin niini nga mga natural nga 

mga linya sa katilingban ngadto sa ilaya nga mga dapit. 

 

ANG MENSAHE 

 

Ang mensahe sa nagtanom ug simbahan kinahanglan nga: 

 

MENSAHE NGA GIBASI SA BIBLIA: 

 

Bag-ong mga simbahan milungtad ingon nga resulta sa mga dili-luwas nga nagpalinghug sa  
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Ebanghelyo ug nidawat ni Jesus ingon nga Manluluwas. Sa diha nga mosangyaw basi sa  

Biblia, kini uban sa awtoridad sa Dios. Ang mga tigpaminaw makaila ug motubag ngadto sa 

gahum sa Pulong sa Dios. 

 

MENSAHE NGA NAKASENTRO KANG KRISTO: 

 

Si Jesus mao ang sentro sa mensahe sa mga nagasanay nga mga Simbahan. Ang mga tawo 

kinahanglan gayud nga masayud kon kinsa siya, ang kamahinungdanon sa iyang yutan-ong 

pagpangalagad, ang iyang kamatayon, ug pagkabanhaw. Sila kinahanglan gayud nga matud 

loan kon unsaon sa pagtubag sa Ebanghelyo ug makadawat sa kaluwasan ug kinabuhi nga 

dayon. 

 

MENSAHE NGA NAKASENTRO SA PANGINAHANGLAN: 

 

Ang mga tawo motubag sa diha nga ang mensahe motagbo sa ilang personal nga mga pangi 

nahanglan. Ang maayo nga panig-ingnan niini nga paagi mao ang si Jesus ug ang babaye 

didto sa atabay (Juan 4). Ang iyang mensahe nakasentro sa iyang panginahanglan alang sa 

natural nga tubig. 

 

UNSAON PAGTANOM SA BAG-ONG SIMBAHAN: 

 

Pipila ka mga kurso gitanyag sa Harvestime Institute naglangkob sa detalye kon sa unsang 

paagi sa tinuod lang magtanom ug bag-ong Simbahan. Kon kamo nagtuon sa Harvestime 

Institute nga mga kurso sa ilang gihan-ay nga pagsunodsunod,  ang kurso nga karon inyong 

gitun-an maoy kabahin sa usa ka grupo sa mga kurso sa Bibliyanhon nga mga Prinsipyo sa 

pagpadaghan. 

 

Kini nga kurso naglakip sa "Pagpalambo sa Bibliyanhong Panglantaw sa Kalibutan," "Pag 

tudlo nga mga Taktika," "Gahum nga mga Prinsipyo" ug kini nga kurso sa "Mga Metodo sa 

pagpadaghan."  Ang matag kurso nagpasabot sa lain-laing mga bahin sa plano sa Dios alang 

sa espirituhanong pagpadaghan. Dugang pa, ang mosunod nga mga kurso nagtutok sa nagka 

lain-laing mga bahin sa pagtanom ug Simbahan: 

 

Bibliyanhong Pagdumala nga mga Prinsipyo mogiya kaninyo sa pagpili ug sa pagpalambo sa 

mga lider alang sa simbahan. 

 

Makakahimtangang Pagtuki makatabang kaninyo sa pagtino sa mga dapit nga masanongon 

sa Ebanghelyo ug andam alang sa pag-ebanghelyo ug sa pagtanom ug simbahan. 

 

Pagdumala Pinaagi sa mga Tumong motudlo kaninyo kon unsaon sa pag-ila sa mga katu 

yoan sa lokal nga kapunungan, paghimo ug mga plano, ug pag-organisar sa simbahan. 

 

Pagpalihok nga ma Metodo makatabang kaninyo sa pagpalihok sa mga miyembro. 

 

Sama sa Levadurang Pag-ebanghelyo nagpresentar sa pagtanom ug simbahan ingon nga  

katapusang tumong sa pag-ebanghelyo. 

 

Aron husto nga paagi ang pagtanom ug pag-organisar sa mga simbahan, kamo kinahanglan 

nga makabaton niini nga mga kurso. Sa dili pa ang panahon, pagsugod sa pag-ampo alang sa  
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direksyon sa Dios diin siya gusto nga kamo motubo. Kon kamo mao ang pastor sa simbahan,  

kamo dili na kinahanglan maghunahuna KON kamo kinahanglan modaghan. Kamo nakakat-

on na nga kini mao ang kabubut-on sa Dios nga mopadaghan. 

 

Ang inyong mga pag-ampo kinahanglan nga motutok sa DIIN kamo kinahanglan nga magta 

nom sa usa ka bag-o nga simbahan ug KANUS-A, tungod kay ang panimpo ug nahimutangan 

importante nga mga yawi sa espirituhanong pagpangani. Kamo gusto nga mopadaghan diha 

sa husto nga dapit sa husto nga panahon. 

 

ANG BAG-ONG MGA SIMBAHAN KINAHANGLAN MOHAMTONG 

 

Sama sa bag-o nga bata sa natural nga kalibutan, ang bag-o nga simbahan mahimong magsa 

lig sa "inahan" nga simbahan sa iyang sayo nga kalamboan. Apan sa diha nga ang bag-ong 

simbahan mohingkod, kinahanglan nga kini ibulag, naglihok nga lawas sa mga magtotoo, nga 

usab makahimo sa pagpadaghan pinaagi sa espirituhanong pagpanganak. Kini mao ang mo-

delo sa mga simbahan nga gitukod  ni Apostol Pablo. 

 

Ang sumpay nga simbahan kinahanglan mopalapad diha sa basihan sa kasulatanhong mga 

prinsipyo nga gitudlo sa kapitulo sa "Paglapad nga Pagtubo" Aron husto ang paghamtong, 

ang matag bag-o nga sumpay nga simbahan kinahanglan.nga: 

 

1.   MAKASABOT SA IYANG MGA KATUYOAN UG MGA TUMONG: 

 

Ang matag programa o grupo gisugdan diha sa simbahan kinahanglan nga uyon sa katuyoan 

ug mga tumong. Ang Harvestime International Institute nga kurso sa "Pagdumala Pinaagi sa 

mga Tumong" nagpatin-aw niini nga detalyado. 

 

2.   MAKASABOT SA BIBLIYANHONG MGA PRINSIPYO SA ORGANISASYON: 

 

Kini naglakip sa espirituhanon nga mga gasa ug mga opisina ug pagbansay sa bag-ong mga 

kinabig aron mahimong espirituhanon nga mga lider nga makahimo sa paggamit sa ilang mga 

gasa. Ang Harvestime International Institute nga kurso sa "Bibliyanhong Pagdumala nga 

mga Prinsipyo" ug " Pagdumala Pinaagi sa mga Tumong " motabang kaninyo sa pagbuhat 

niini. 

 

3.   MAKASABOT SA BIBLIYANHONG KWALIPIKASYON SA MGA LIDER: 

 

Ang Harvestime International Institute nga kurso sa “Bibliyanhong Pagdumala nga mga 

Prinsipyo" nagpasabot niini nga detalyado. 

 

4.   MATUDLOAN SA MGA PUNDASYON SA PAGTOO: 

 

Ang Harvestime nga mga kurso sa "Pagpahimutang" nga modyul sa Harvestime Institute 

makatabang kaninyo sa pagtuman niini nga tumong. 

 

5.   MOLINAW SA PRAKTIKAL NGA MGA PANGUTANA: 

 

Kini naglakip sa mosunod nga mga butang: 
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-Pagpahimutang sa doktrinal nga pahayag, aron ang mga bisita mahibalo sa Bibliyan 

  hong mga gitoohan sa simbahan. 

 

-Subay sa balaod nga mga butang nga gikinahanglan sa gobyerno alang sa bag-o nga  

  simbahan. 

 

-Organisasyon sa simbahan lakip na ang mga lider, mga opisyal, ug ang  alang sa  

  panalapi sa simbahan. 

 

-Lokasyon ug pagpanag-iya sa kabtangan sa simbahan. 

-Ang relasyon sa "inahan" nga simbahan ngadto sa mga bag-o nga mga sumpay. 

 

ANG PAGPADAGHAN NAGPADAYON 

 

Kini mao ang plano sa Dios alang sa matag bag-o nga simbahan nga gibuhat pinaagi sa 

pagdako nga pagtubo sa pagpadayon sa liyok sa pagpadaghan. Ang bag-ong simbahan 

kinahanglan makasinati sa sulodnon nga pagtubo sa espirituhanon nga pagkahamtong. Kini 

kinahanglan mopalapad sa mga numero ug dayon mopadako pinaagi sa pagtanom sa ubang 

mga bag-ong simbahan. 

 

Pinaagi niining Bibliyanhong paagi, ang simbahan magpadayon sa pagtubo ug sa pag-abot sa 

"kinatumyang bahin sa kalibutan ". (Buhat 1: 8) Ania ang usa ka diyagrama nga naghulag 

way niini nga proseso: 

 

 D     C        B   A B    C      D 
 

 

 

A. Ang "inahan" nga simbahan (giila sa "A") nga nagtanom ug bag-ong mga simbahan. 

 

B. Ang bag-ong mga simbahan (giila sa "B" sa diyagrama) nagsugod sa ubang mga  

            pagpadako. 

 

C. Kining mga bag-ong pagpadako, (giila sa "C" sa diyagrama) nagsugod sa ubang mga 

bag-ong mga pagpadako.... 

 

D. Ang proseso nagpadayon. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

1. Unsa ang "pagdako nga pagtubo"? 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Unsay gipasabot sa termino nga "pagtanom ug simbahan"? 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Itingob ang pagdako nga pagtubo sa unang simbahan sa Jerusalem. 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Ilha ang upat ka mga paagi nga ang bag-o nga simbahan mahimong sugdan. 

________________________________  ________________________________ 

________________________________  ________________________________ 

 

5. Ilha ang tulo ka matang sa pagpadako sa simbahan. 

_____________________  ____________________  ___________________ 

 

 

6. Unsa ang Bibliyanhong prayoridad alang sa pagpili sa mga dapit diin magsugod sa 

bag-ong mga simbahan? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Unsa nga matang sa mensahe nga moresulta sa bag-ong mga simbahan? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

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

 
Alang sa dugang nga pagtuon kon sa unsang paagi magtanom ug simbahan kuhaa ang 

mosunod nga mga kurso nga gitanyag sa Harvestime International Institute: 

 

 

Bibliyanhong Pagdumala nga mga Prinsipyo mogiya kaninyo sa pagpili ug sa pagpalambo sa 

mga lider alang sa simbahan. 

 

 

Makakahimtangang Pagtuki makatabang kaninyo sa pagtino sa mga dapit nga masanongon 

sa Ebanghelyo ug andam alang sa pagtanom ug simbahan. 

 

 

Pagdumala Pinaagi sa mga Tumong makatabang kaninyo sa pag-establisar sa katuyoan, 

paghimo sa mga plano, ug pag-organisar sa simbahan. 

 

 

Pagpalihok nga ma Metodo makatabang kaninyo sa pagpalihok sa kapunungan sa simbahan  

alang sa pag-ebanghelyo. 

 

 

Sama sa Levadurang Pag-ebanghelyo magapabangon ug bag-ong mga kinabig alang sa 

simbahan. 
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KAPITULO 9 
 

PAGSUMPAY NGA PAGTUBO 

 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pagpasabot kon unsay ipasabot sa "pagsumpay nga pagtubo" sa simbahan. 

 Paghatag ug usa ka pakisayran sa Biblia nga nagpatin-aw sa plano sa Dios alang sa 

"pagsumpay nga pagtubo" sa simbahan. 

 Pag-ila sa yawing mga lider sa Bag-ong Tugon sa "pagsumpay nga pagtubo." 

 Pagtingob sa mga paagi ni Pablo nga gigamit sa pagpakaylap sa Ebanghelyo ngadto 

sa uban nga mga kultura. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

... Aron sa pagpabuka sa ilang mga mata, aron managbalik sila gikan sa kangit 

ngit ngadto sa kahayag, ug gikan sa kagamhanan ni Satanas ngadto sa Dios, 

aron managpakadawat sila sa kapasayloan sa mga sala, ug panulondon sa tali 

wala kanila nga mga gipakabalaan tungod sa pagtoo kanako. (Buhat 26:18) 

 

PASIUNA 

 

Ang miagi nga kapitulo nagtagad sa pagdako nga pagtubo nga mahitabo sa diha nga ang usa 

ka simbahan nagtanom ug bag-o nga simbahan sa susama nga kultura. Kini kinahanglan nga 

hunahunaon nga kauban niini nga leksyon nga mahitungod sa pagsumpay nga pagtubo. 

 

Ang sama nga mga prinsipyo nga gikinahanglan alang sa pagdako nga pagtubo sa simbahan 

gigamit sa pagsumpay nga pagtubo ug pabalik-balik. Kini nagpasabot nga ang tanang butang 

nga gihisgutan diha sa miagi nga kapitulo mao ang magamit sa pagsumpay nga pagtubo. 

Apan ang pagsumpay nga pagtubo nagkinahanglan usab sa pipila ka mga espesyal nga mga 

paagi ug kini mao ang mga hilisgutan  niini nga kapitulo. 

 

PAGSUMPAY NGA PAGTUBO 

 

Ang pagsumpay nga pagtubo mahitabo sa diha nga ang usa ka simbahan misumpay sa iyang 

kaugalingon latas sa tibook nasud, pinulongan, o etnikong gintang sa pagtanom ug bag-o nga 

simbahan sa lain-laing mga kultura. Ang termino nga "pagsumpay" gigamit tungod kay sa di 

ha nga kini nga proseso mahitabo ang usa ka "tulay" gimugna gikan sa usa ka kultura ngadto 

sa lain aron sa pagpakigsulti sa Ebanghelyo. Ang modernong paagi sa transportasyon ug ko- 

munikasyon sa hilabihan nakapaabante sa potensyal sa simbahan alang sa pagsumpay nga 

pagtubo bisan sa labing hilit nga mga dapit. 
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PAGSUMPAY NGA PAGTUBO  SA BAG-ONG TUGON 

 

Ang pagsumpay nga pagtubo kabahin sa plano ni Ginoong Jesus alang sa pagpakaylap sa 

Ebanghelyo sa tibook kalibutan. Ang mga tinun-an misugod sa ilang pagpamatuod diha sa 

ilang kaugalingon nga kultura sa Jerusalem ug unya mipadako pinaagi sa pagtanom ug mga 

simbahan sa ubang mga dapit sa susama nga kultura. 

 

Sunod, ang mga tinun-an misumpay sa nasud, pinulongan, ug sa rasa nga gintang sa pagsang 

yaw sa Ebanghelyo sa kultura nga lahi sa ilang kaugalingon ngadto sa mga dapit nga sama sa 

Samaria ug sa "kinatumyang bahin sa kalibutan" (Buhat 1: 8). Ang mga tinun-an diha-diha 

dayon mituman sa sugo sa pagdaghan sulod sa ilang kaugalingon nga kultura (Buhat 2). 

 

Ang pagdako ngadto sa ubang mga rehiyon sa susama nga kultura miabot ingon nga resulta 

sa mga paglutos: 

 

... Ug niadto nga panahon adunay dakong paglutos sa iglesia didto sa Jerusa 

lem; ug sila tanan nagkatibulaag sa mga rehiyon sa Judea ... 

 

Busa sila nga nagkatibulaag nanagpanglangyaw nga nanagpangwali sa 

Pulong. (Buhat 8:14) 

 

Si Felipe ang unang nagsumpay sa kulturahanon nga gintang sa kapukawan sa Samaria nga 

natala sa Buhat 8. Si Pedro ug si Juan nagpadayon sa ministeryo sa maong dapit. 

 

Ang Apostol nga si Pedro may kalisud sa pagdawat sa sugo sa pagtrabaho latas sa kultura. 

Siya usa ka deboto nga Judio ug kaniadto limitado ang kaila sa mga Gentil (sa ubang mga dili 

Judiohanong mga nasud). Ang Dios misulti kang Pedro sa usa ka panan-awon nga natala sa 

Mga Buhat 10 ug unya si Pedro midala sa Ebanghelyo ngadto sa mga Gentil sa Cesarea. 

 

Ang pagsumpay nga pagtubo sa Bag-ong Tugon labing maayo nga gihulagway sa ministeryo 

ni Apostol Pablo. Ang Dios nagtawag kang Pablo ilabi na niini nga ministeryo. Si Pablo 

Judio, apan giingnan siya sa Dios nga siya: 

 

.. ang usa ka pinili nga sudlanan alang kanako, aron sa pagdala sa akong ngalan 

sa atubangan sa mga Gentil ug sa mga hari ug sa mga anak sa Israel.  

(Buhat 9:15) 

 

Tungod kay si Pablo gitawag sa Dios sa paglatas sa kulturahanon nga pagministeryo, ang 

iyang mga paagi importante sa pagsabot sa pagsumpay nga pagtubo sa simbahan. Basaha ang 

istorya sa pagkakabig ni Pablo sa Buhat 9. Ang nahibilin nga libro sa Mga Buhat  napuno sa 

talaan sa iyang misyonaryo nga kalihokan diha sa mga nasud sa kalibutan. Daghan sa mga 

libro sa Bag-ong Tugon mao ang pangumusta nga mga sulat nga iyang gisulat ngadto sa mga 

iglesia nga iyang gitanom niining nagkalain-laing mga rehiyon (Roma-Hebreohanon). 

 

MGA PAAGI NI APOSTOL PABLO 

 

Si Pablo gipili sa Dios ingon nga usa ka sulondan o pananglitan: 
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Bisan pa tungod niini nga hinungdan, gikaloy-an ako, aron dinhi kanako si Jesu-

Kristo makapadayag sa iyang bug-os nga pagkamapailubon, alang sa usa ka 

panig-ingnan ngadto kanila nga managtoo unya kaniya ngadto sa kinabuhi nga 

walay katapusan. (1 Timoteo 1:16) 

 

Tungod kay si Pablo gitawag sa Dios sa pagministeryo latas sa kultura, ang iyang mga paagi 

importante sa pagsabot sa pagsumpay nga pagtubo sa Simbahan. Ania ang pipila ka mga prin 

sipyo sa pagsumpay nga pagtubo nga gipadayag diha sa ministeryo ni Pablo: 

 

HUSTONG  MGA MOTIBO: 

 

Si Pablo nadasig sa kahimtang sa mga Gentil nga walay Kristo ( "mga Gentil" nagpasabot sa 

tanan nga mga nasud gawas sa Israel): 

 

Busa, hinumdumi nga kamo kaniadto mga Gentil ... niadtong panahona kamo 

mga walay Kristo, nahilayo gikan sa katilingban sa Israel, ug mga dumuloong sa 

mga tugon sa saad, nga kamo mga walay paglaum ug mga walay Dios dinhi sa 

kalibutan. Efeso 2:11-12 

 

Siya nadasig pinaagi sa usa ka pagbati sa obligasyon: 

 

Utangan ako sa mga Gresyanhon, ingon man sa mga dumuloong; sa mga maki 

naadmanon, ingon man sa mga burong. 

 

Busa kutob sa akong mahimo, andam ako sa pagwali sa Maayong Balita kaninyo 

usab nga anaa sa Roma. (Roma 1: 14-15) 

 

Si Pablo nadasig pinaagi sa usa ka tinguha nga magmasulundon ngadto sa langitnong panan-

awon nga gihatag sa Dios: 

 

... wala ako magmalalison sa langitnon nga panan-awon. (Buhat 26:19) 

 

Siya nadasig sa kasibot ug sa palas-anon alang sa Dios: 

 

Karon samtang si Pablo naghulat kanila didto sa Atenas, ang iyang espiritu 

nasamok  diha kaniya, sa diha nga nakita niya nga ang ciudad napuno sa mga 

larawan. (Buhat 17:16) 

 

Siya nadasig sa putli nga gugma: 

 

Apan sa tanan nga mga butang nagapakita kami sa among kaugalingon ingon 

nga mga ministro sa Dios ... sa gugma tiunay. (II Mga Taga Corinto 6: 4,6) 

 

HUSTONG MGA PRAYORIDAD: 

 

Si Pablo adunay  hustong mga prayoridad. Ang mga butang nga ganansya ngadto  kaniya... 

edukasyon, materyal nga bahandi, posisyon, etc ..... iyang  giisip nga kapildihan sa espirituha 

nong hawanan. Lamang kon unsa ang nakabenepisyo sa kawsa ni Kristo mao ang gipalabi: 
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Apan ang mga butang nga kanako kaniadto pagdaug, kini giisip ko nga kapil 

dihan tungod kang Kristo. 

 

Oo, sa pagkatinuod, giisip ko ang tanang mga butang nga kapildihan tungod sa 

pagkahalangdon gayud sa pag-ila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo; nga 

tungod kaniya giantus ko ang kapildihan sa tanan nga mga butang, ug giisip ko 

sila nga mga sagbut, aron maako si Kristo. (Filipos 3: 7-8) 

 

Ang inyong mga prayoridad kinahanglan sa kanunay mao: 

 

     1.   Ang inyong relasyon ngadto sa Dios. 

 

     2.   Ang inyong relasyon ngadto sa Lawas ni Kristo (lakip na sa inyong pamilya nga 

           usab bahin sa Lawas). 

 

     3.   Sa inyong ministeryo sa Dios. 

 

Ang relasyon mag-una sa ministeryo sa duha ka mga rason: 

 

     1.  Kamo dili makaministeryo sa diha nga ang inyong relasyon dili husto sa Dios. 

 

     2.  Kamo dili makaministeryo sa diha nga ang inyong relasyon dili husto sa uban. Ang  

          mga sakop sa Lawas ni Kristo (lakip ang inyong kaugalingong pamilya) dili modawat   

          sa inyong ministeryo sa diha nga ang inyong relasyon uban kanila dili husto. 

 

ANG PULONG SA DIOS: 

 

Ang ministeryo ni Pablo gibasi sa Pulong sa Dios. Ingon nga ang Pulong sa Dios mikaylap 

ngadto sa ubang kultura, mga simbahan natanom: 

 

Apan ang Pulong sa Dios mitubo ug misanay. (Buhat 12:24) 

 

Busa sa dakung gahum mitubo ang pulong sa Ginoo, ug nakadaug. 

(Buhat 19:20) 

 

Tungod niini ang mga iglesia nalig-on sa pagtoo, ug nagdugang ang gidaghanon 

sa adlaw-adlaw. (Buhat 16: 5) 

 

ANG MENSAHE SA MAAYONG BALITA: 

 

Ang Maayong Balita sa Gingharian sa Dios maoy mensahe ni Pablo. Siya wala mopuli sa ma 

higugmaong misyon sa nanginahanglan nga mga nasud alang sa gahum sa pagsangyaw sa 

Ebanghelyo. Siya wala mogamit sa pagtagad nga laraw sa pagpaduol sa mga panon sa kataw 

han. Ang mga tawo nadani pinaagi sa gahum sa Ebanghelyo: 

 

Kay dili ko igakaulaw ang Maayong  Balita ni Kristo; kay kini mao ang gahum 

sa Dios ngadto sa kaluwasan sa tagsatagsa nga motoo; alang sa Judio, ug usab 

ngadto sa mga Gresyanhon. (Roma 1:16) 
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PAG-AMPO: 

 

Si Pablo nag-ampo alang sa direksyon sa Dios sa pagpakaylap sa Ebanghelyo ngadto sa 

ubang mga kultura: 

 

Ug samtang sila nag-alagad sa Ginoo ug nagpuasa, miingon ang Espiritu Santo, 

igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buhat diin ako nagtawag kanila. 

 

Ug sa diha nga sila nagpuasa ug nag-ampo, ug nagpandong sa ilang mga kamot 

sa ibabaw kanila, gipalakaw sila. (Buhat 13: 2-3) 

 

ANG BALAANG ESPIRITU: 

 

Ang Balaan nga Espiritu mao ang direktor sa mga kalihokan ni Pablo sa misyon. Pananglitan, 

sa usa ka higayon ... 

 

... Sila gidid-an sa Espiritu Santo sa pagmantala sa pulong didto sa Asia. 

(Buhat 16: 6) 

 

PAGWALI, PAGTUDLO, PAGSANGYAW: 

 

Si Pablo misunod sa mga panudlo sa Dakong Sugo sa pagwali, pagtudlo, ug sa pagsangyaw 

sa Ebanghelyo. 

 

Ug sa nahaunang adlaw sa semana, sa diha nga ang mga tinun-an nanagtigom  

sa pagpikaspikas sa tinapay, si Pablo nagwali ngadto kanila ... (Buhat 20: 7) 

 

Nga ako wala magalikay sa pagpahayag sa bisan unsa nga mapuslanon kaninyo, 

apan nagpakita kaninyo, ug nagtudlo kaninyo sa dayag, ug sa kabalayan.  

(Buhat 20: 20-21) 

 

Dili lang igo nga ipakigsulti ang Ebanghelyo. Ang mensahe kinahanglan nga ipaabot sa paagi 

nga kini masabtan sa mga tigpaminaw. Ang bokabularyo, pinulongan, ug estilo sa pagpaabot 

kinahanglan nga ipahaum aron ang Ebanghelyo masabtan. Si Pablo miila ug mibuhat niini 

(tan-awa sa Mga Buhat 21: 37-40 ug 22: 2). Buhat 26:18 naghatag ug usa ka pormula alang 

sa epektibo nga komunikasyon sa Ebanghelyo ngadto sa mga tawo sa laing mga kultura. 

 

Ang  Dios nagpadala ni Pablo ngadto sa mga Gentil ... 

 

... Aron sa pagpabuka sa ilang mga mata, aron managbalik sila gikan sa kangit 

ngit ngadto sa kahayag, ug gikan sa kagamhanan ni Satanas ngadto sa Dios, 

aron managpakadawat sila sa kapasayloan sa mga sala, ug panulondon sa tali 

wala kanila nga mga gipakabalaan tungod sa pagtoo kanako. (Buhat 26:18) 

 

Ang Ebanghelyo kinahanglan nga ipresentar sa ingon niini nga paagi: 

 

1. Aron mopabuka sa mga mata sa mga katawhan. 
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2. Aron sila managbalik gikan sa espirituhanon nga kangitngit ngadto sa kahayag. 

3. Aron sila mobalik gikan sa gahum ni Satanas ngadto sa Dios. 

4. Aron sila makadawat sa kapasayloan sa mga sala pinaagi sa kaluwasan. 

5. Aron  sila makadawat ug espirituhanon nga panulondon pinaagi sa pagbalaan sa   

    pagtoo. 

 

Ang kultura diin ang usa ka tawo gipadako  motino sa lima ka mga dapit: 

 

Iyang pinulongan:                       Giunsa niya pagpahayag ug pagdawat sa komuni   

                                                     kasyon ug mga  ideya. 

 

Iyang kalibutanong panglantaw: Giunsa niya paglantaw ug pagsabot ang kalibutan. 

 

Iyang mga gitoohan:                    Relihiyon, mga pagtoo nga labaw sa kinaiyahan;  

                                                      mga paagi sa  panghunahuna; hunahuna nga    

                                                      pagproseso. 

 

Iyang mga prinsipyo:                   Moral, materyal, katilingbanon nga mga prinsipyo;  

                                                      kadasig, mga paagi sa paghimo ug mga desisyon. 

 

Iyang kinaiya:                               Giunsa niya paglihok, pagbuhat sa katilingbanon ug    

                                                      sa kulturahanong kinaiya nga madawat. 

  

Mga Buhat 26:18 nagtumong sa matag usa niini: 

 

Pinulongan: Ang mensahe nga epektibong gipakigba   

                     hin masabtan ug madawat. 

 

Nagpabuka sa ilang mga mata:           Kalibutanong Panglantaw: Ang Bibliyanhong panglan- 

(Mga bersikulo 1-2)              taw sa Kalibutan ipakigbahin 

 

Mga Gitoohan: Mensahe sa  pagtoo; ang Ebanghelyo sa  

Gingharian, nag-usab sa ilang mga gitoohan. 

 

Kausaban sa mga Prinsipyo 

 

Aron sila managbalik ug makadawat: 

(Mga bersikulo 4-5)                            Mga kinaiya mausab 

 

ANG PAGPASUNDAYAG SA GAHUM: 

 

Si Pablo wala lamang mipakigbahin sa Ebanghelyo, siya mipasundayag niini pinaagi sa 

gahum sa Dios: 

 

Tungod sa gahum sa mga ilhanan ug mga katingalahan, pinaagi sa gahum sa 

Espiritu sa Dios; aron nga gikan sa Jerusalem, ug sa palibot sa Ilirico, ako sa 

hingpit nagwali sa Maayong Balita ni Kristo. (Roma 15:19) 
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PAGTANOM UG MGA SIMBAHAN: 

 

Si Pablo wala lamang mipakigbahin sa Ebanghelyo ug unya mibiya sa bag-ong mga kinabig 

sa walay pagtagad. Siya miporma sa lawas sa mga magtotoo diin ang bag-ong mga kinabig 

mahimong ilakip. Siya nagtanom sa lokal nga mga simbahan. 

 

Ang pag-ebanghelyo nga walay pagtukod sa lokal nga lawas sa mga magtotoo sama sa pagpa 

nganak sa mga bata nganhi sa kalibutan ug unya dili moangkon sa responsibilidad alang sa 

ilang pag-atiman. Ania ang liyok nga gisunod ni Pablo sa matag ciudad diin siya nagpakaylap 

sa Ebanghelyo: 

 

1.   Mga magbubuhat gisugo: Buhat 13: 1-4; 15: 39-40 

 

Ang mga magbubuhat gibansay ug gisugo sa pagkab-ot sa usa ka dapit. Ang mga magtotoo 

diha sa simbahan sa panimalay mitabang sa pag-andam, mipadala, misuporta, ug mikooperar 

niadtong gigahin sa Dios alang sa buluhaton. 

 

2.   Ang mga tawo gikontak: Buhat 13: 14-16; 14: 1; 16: 13-15 

 

Sa kadaghanang mga dapit, si Pablo mihimo sa maayong kabubut-on nga pagkontak uban sa 

kasamtangan nga mga lider sa relihiyon sa mga sinagoga. Siya misulay sa pag-angkon sa pag 

sabot ug pagsuporta sa mga lokal nga mga lider kutob sa mahimo. Grupo ug indibiduwal nga 

mga kontak misunod, ang tumong mao ang pagkuha sa gilapdon sa makadungog kutob sa 

mahimo alang sa mensahe sa Ebanghelyo. 

 

3.   Ang Ebanghelyo gipakigbahin: Buhat 13:17; 16:31 

 

Ang Ebanghelyo gipakigbahin pinaagi sa pagwali, pagtudlo, pagsangyaw, ug sa pagpasunda 

yag sa gahum. Lain-laing mga paagi gigamit ingon sa gikinahanglan aron epektibo nga maipa 

kigbahin ang Ebanghelyo. Ang paagi sa pipila ka mga ciudad mao ang pagtudlo sa sinagoga 

(Mga Buhat 14: 1). Sa uban, madinawaton nga mga tawo gilain ngadto sa espesyal nga mga 

grupo (Buhat 19: 9). Espesyal nga ministeryo sa tagsa-tagsa nga mga grupo sa mga tawo 

nahitabo sa pipila ka mga dapit (Buhat 13:42) ug sa pinulongan ingon man usab sa mga paagi 

gipahaum sa pagseguro sa husto nga komunikasyon sa mensahe sa Ebanghelyo (Buhat 22: 2). 

 

4. Mga tigpaminaw nakabig: Buhat 13:48; 16: 14-15 

 

Ang epektibo nga komunikasyon sa Ebanghelyo miresulta sa pagkakabig, uban sa mga tawo 

nga nagadawat sa mga mensahe sa kaluwasan ug nagahinulsol sa sala. 

 

5.  Mga magtotoo gitigom: Buhat 13:43 

 

Si Pablo wala mohunong sa pag-ebanghelyo ug pagkakabig. Siya nagtigom sa mga magtotoo 

ngadto sa lokal nga simbahan. Ang bag-ong mga magtotoo diha-diha dayon gipaila-ila ngadto 

sa kapunungan, ug disiplina sa lokal nga simbahan. Mga panahon ug mga dapit gipahimutang 

alang sa panagkatigom sa mga bag-o nga lawas sa simbahan. 
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6.   Pagtoo gipamatud-an: Buhat 14:21, 22; 15:41 

 

Ingon sa gipakita sa Dakong Sugo (Mateo 28: 19-20), ang dugang pagtuon misunod sa pag- 

kakabig. Kini nga pagtuon, anaa sa sulod sa konteksto sa mga lokal nga simbahan, nga natu 

kod sa bag-ong mga kinabig aron sila makakat-on sa mga sukaranan sa Kristohanong pagtoo 

ug unsaon sa pagpuyo diha sa Gingharian sa Dios. Ang "Kumpirmasyon sa pagtoo"  gipasiug 

dahan sa espirituhanon nga pagkahamtong, nga nagatabang sa mga magtotoo sa pagdiskobre 

sa ilang espirituhanon nga mga gasa ug mahimong nagalihok nga mga sakop sa Lawas ni 

Kristo. 

 

7.   Mga lider gibalaan: Buhat 14:23 

 

Ingon nga ang mga magtotoo mohamtong, lokal nga mga lider nga gibangon sa Dios kadtong 

mga kwalipikado alang sa pagpangulo sa Simbahan. Mga anciano (mga lider) gipili gikan sa 

lokal nga kongregasyon, wala gikuha gikan sa ubang mga simbahan o mga nasud. Ang matag 

simbahan nagpalambo ug Bibliyanhong organisasyon nga kasulatanhon, nagalihok, ug epek 

tibo. 

 

8.  Ang simbahan gidayeg: Buhat 14:23; 16:40 

 

Sa diha nga ang mga lider napahimutang ug napalihok sa epektibo nga paagi, ang pagsalig sa 

"mga nagtanom" sa simbahan mihunong. Usa ka hapsay nga transisyon gihimo gikan sa mag 

tutukod ngadto sa bag-ong lokal nga mga lider. Ang Simbahan"gidayeg" o gibalik ngadto sa 

Ginoo ingon nga usa ka nagalihok nga lokal nga Lawas sa mga magtotoo. 

 

9.  Ang mga relasyon nagpadayon: Buhat 15:36; 18:23 

 

Ang mga relasyon nagpadayon sa taliwala sa bag-ong kapunungan, ug sa nagtanom sa simba 

han (Pablo), ug sa inahan nga simbahan (Jerusalem). Ang mga relasyon usab nalig-on sa tali 

wala sa bag-ong kapunngan, ug sa ubang mga simbahan sa tibook rehiyon sa pagpalambo sa 

pagkaylap sa Ebanghelyo. 

 

TIBOOK KALIBUTAN NGA PANAN-AWON: 

 

Si Pablo may usa ka tino nga pangtibook-kalibutan nga paagi. Ang rekord sa Biblia nagpada 

yag sa iyang kabalaka alang sa Asia, Galacia, Macedonia, Acaya, ug Espanya, nga mao ang 

tanang mga probinsya niadto nga panahon. 

 

Ang mga dapit diin si Pablo nagtukod ug mga simbahan mga sentro sa Romano nga adminis 

trasyon, ang Gregong sibilisasyon, Judiohanong mga impluwensya, o patigayon  nga impor- 

tansya. 

 

Tun-i kini nga mga dapit diin si Pablo nagtanom ug mga simbahan: 

 

Filipos: (Buhat 16) Kini mao ang nag-unang ciudad sa Macedonia. 

 

Tesalonica: (Buhat 17: 1-10) Kini mao ang dako, impluwensiyadong komersyal  

                         nga  ciudad. 
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Corinto:  (Buhat 18: 1-11) Ang komersyal nga ciudad sa Gresya. 

 

Efeso:   (Buhat 19: 1-10) Diin ang nag-unang mga dalan sa gingharian sa Roma 

sa gitas-on nga gikan sa Roma ngadto sa silangan. Maayong pantalan 

ug sentro sa pagnegosyo. 

 

Si Pablo nahibalo nga siya makakab-ot sa mas dako nga gidaghanon sa mga tawo sa nagka 

guot nga mga ciudad. Siya usab nakaamgo nga ang kausaban kasagaran magsugod sa mga 

ciudad ug unya mongadto sa ilaya nga mga dapit. 

 

Kining dako nga sentro sa patigayon ug turismo usab adunay mga tawo sa daghang mga 

nasud nga moagi sa pagnegosyo o sa kalipayan nga mga katuyoan. Ang mga ciudad anaa  sa 

mga ruta sa pagbiyahe diin ang natural nga kalihokan sa mga tawo nahitabo. Samtang kining 

mga bisita maabot sa Ebanghelyo, sila modala sa mensahe uban kanila sa diha nga sila moba 

lik sa balay. 

 

Si Pablo naglihok sa palapad nga mga liyok nga gikan niini nag-establisar ug mga abotanan 

sa misyon. Human si Pablo mibiya sa Jerusalem iyang gibalhin ang iyang pagtagad ngadto sa 

Asia Minor nagahago una sa Tarso, ug sa Antioquia (Mga Buhat 11: 25-30; 13: 1- 3), unya 

ngadto sa kasadpang Asia-Minor sa Efeso ingon nga iyang sentro (Buhat 19: 1-20; 16: 8). 

Gikan didto, si Pablo mibalhin pakasadpan sa Roma ingon nga sentro ug Espanya ingon nga 

pinakalayo nga bahin nga naabot (Buhat 19:21; 23:11; 28: 14-31; Roma 1: 9-15; 15:24, 28). 

 

MADINAWATONG MGA  KAUMAHAN: 

 

Ang estratihiya ni Pablo sa pagsumpay nga pagtubo apektado sa pagdawat sa mga tawo sa 

Ebanghelyo. Sa Mateo 10, si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an nga dili moadto sa mga 

Samarianhon o mga Gentil apan ngadto sa Israel.  Ang panimpo tukma alang sa Israel. Ang 

uban nga mga grupo modawat sa Ebanghelyo sa ulahi. 

 

Bisan taliwala sa mga Judio, ang mga tinun-an nagministeryo sa  madinawaton. Sila nagpabi 

lin ug nagpakigbahin diin sila nakadawat sa maayo nga tubag ug nagpadayon sa diha nga sila 

nakahimamat sa dili madinawaton nga mga katawhan. Sila mitumong sa ilang mga paning 

kamot sa mga dapit nga labing dako ang pagdawat. 

 

Si Pablo usab misunod niini nga estratihiya. Sa diha nga gisalikway sa mga Judio ang Ebang 

helyo, si Pablo mingadto sa mga Gentil (Buhat 13: 42-51). Sa dihang ang Atenas dili andam, 

si Pablo miadto sa Corinto. Sa Corinto, si Pablo mingadto gikan sa mga Judio ngadto sa mga 

Gentil. Ang madinawatong mga Grego nalipay ug daghan ang mitoo ug nabautismohan 

(Buhat 18: 5-11). Ang Dios miaprobar sa mga buhat ni Pablo pinaagi sa usa ka panan-awon 

nga nagsulti kaniya sa pagpabilin sa Corinto ug sa walay kahadlok nagmantala kang Kristo 

(Buhat 18: 5-11). Sa diha nga ang mga komunidad sa sinagoga misalikway kaniya, nagsugod 

si Pablo sa kongregasyon sa mga tawo nga andam modawat. Sa diha nga ang paglutos mia- 

bog kaniya, siya miadto sa laing ciudad. 
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IYANG KAUGALINGONG KATAWHAN: 

 

Si Pablo nagtagad sa pag-abot sa iyang kaugalingong katawhan sa Ebanghelyo: 

 

Mga igsoon, ang tinguha sa akong kasingkasing ug ang pag-ampo ngadto sa Dios 

alang sa Israel mao, nga unta sila maluwas. (Roma 10: 1) 

 

WALA PA NAWALIHI NGA MGA KATAWHAN: 

 

Si Pablo mihatag ug prayoridad sa mga dapit diin si Kristo wala pa giwali: 

 

Oo, mao nga ang akong paningkamot sa pagwali sa Ebanghelyo, dili sa dapit diin 

nahinganlan na si Kristo, aron dili ako makatukod ibabaw sa patukoranan sa 

laing tawo; 

 

Apan ingon sa nahisulat, Ngadto kang kinsa nga wala siya gihisgutan, sila 

makakita; ug sila nga wala makadungog, makasabot. (Roma 15: 20-21) 

 

MGA GRUPO SA MGA TAWO: 

 

Si Pablo namuhat sa nagkalain-laing "mga grupo sa mga tawo" sulod sa ciudad o rehiyon. Pa 

nanglitan, siya nag-alagad ngadto sa mga Grego ug mga Judio nga mga grupo sa mga tawo sa 

Antioquia (Mga Buhat 13:42). Ang usa ka grupo sa katawhan mao ang usa ka tribo, kasta, o 

sa bisan unsa nga grupo sa mga sama nga kultura, pinulongan, ug etnikong kagikan. Kini   

importante nga tan-awon ang usa ka ciudad o rehiyon sa mga termino sa maong mga grupo 

ug magplano sa pagsumpay nga pagtubo sumala niana. 

 

Pananglitan, sa usa ka ciudad sa Estados Unidos adunay dako nga populasyon sa nagasulti ug  

Espanyol, Iningles, ug Mandarin Chinese nga mga tawo. Ang pagsumpay nga  pagtubo mao 

ang pagtanom ug simbahan niini nga ciudad nga kinahanglan motumbok niining piho nga 

mga grupo sa mga tawo. Ang pagtanom ug simbahan sa Tagalog nga sinultihan niining ciuda 

ra dili mapuslanon. Walay grupo nga nagsulti ug tagalog niini nga ciudad. Kini ang hinung 

dan nganong ang pagsumpay nga pagtubo sa ubang mga kultura kinahanglan kanunay nagtu 

tok sa grupo sa mga tawo sulod sa pipila ka mga dapit, dili lang sa ciudad sa kinatibuk-an. 

 

Ang pagpananom ug mga simbahan sulod sa pipila ka mga grupo sa mga tawo mopaabante sa 

Ebanghelyo sa labing dali. Ang mga sakop sa grupo sa katawhan tanan makasulti sa sama nga 

pinulongan ug sa mao usab nga mga kostumbre. Walay pinulongan o kulturahanon nga mga 

babag nga makapugong sa pagkaylap sa Ebanghelyo. Ingon sa inyong nakat-onan sa miaging 

kapitulo, ang Ebanghelyo mikaylap nga labing paspas pinaagi sa kasamtangan nga linya sa 

katilingban ... mga tawo nga may kalabutan, nagsulti sa sama nga pinulongan, ug adunay 

pareho nga mga kostumbre. 

 

Ang mga tawo nga "sama kanato" mahimong bahinon ngadto sa mas gamay nga mga yunit 

alang sa mga katuyoan sa Ebanghelyo. Pananglitan, kamo mibuhat niini sa diha nga iporma 

ang klase sa Sunday school sumala sa mga grupo sa edad. Kamo mopalapad niining sama nga 

konsepto sa dihang kamo magplano sa pag-abot sa lain-laing mga grupo sa mga tawo. 
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Ang Harvestime International Institute nagtanyag sa usa ka kurso nga nag ulohang  "Makaka 

himtangang Pagtuki" nga motabang kaninyo sa pag-analisar sa usa ka dapit sa dili pa momi 

nisteryo. Kami mosugyot kaninyo sa pagbaton niini nga kurso aron  makatabang sa pagta 

nom ug simbahan. 

 

Ang kurso motabang kaninyo sa mga dapit sama sa: 

 

1.   Pag-ila sa mga tawo nga aboton. Unsay lain-laing mga grupo sa mga tawo nga naghimo 

sa ciudad o rehiyon? Kinsa ba ang inyong giplanohan nga aboton? Unsa ang ilang relihiyon, 

kultura, etniko, ug pinulongan nga kagikan. 

 

2.  Pag-ila sa ilang espirituhanon nga panginahanglan. Pananglitan, ang usa ka simbahan ba 

gikinahanglan taliwala sa mga Espanyol sa usa ka ciudad? Tingali ang ilang mga pangina 

hanglan naalagaran na apan sa nagsulti ug French niana nga dapit napasagdan sa espirituwal. 

 

3.  Pagtino pagkamadinawaton sa Ebanghelyo. 

 

4.  Pagtino sa mga paagi nga inyong gamiton sa pag-abot niini nga mga tawo. Sa unsa nga 

paagi sila sa labing maayo maabot? Kinsa ang kinahanglan nga moabot kanila? Kamo kina 

hanglan gayud nga moabot sa mga tawo sa paagi nga masabtan ug sa kultura madawat. Pa- 

nanglitan, kon ang usa ka grupo dili makabasa, ang literatura nga pag-ebanghelyo dili mahi 

mo nga usa ka mapuslanon nga paagi sa pag-abot kanila. 

 

KAANDAMAN NGA MOPASIBO SA UBANG MGA KULTURA: 

 

Si Pablo andam sa pagpasibo sa mga tawo sa nagkalainlaing mga kultura ug sa tanan nga 

lain-laing mga ang-ang sa katilingban (tan-awa sa 1 Taga-Corinto 9: 16-23). 

 

Ang usa ka tawo apektado kaayo sa kultura diin siya gipadako. Ang mga tawo sa Kultura A 

lahi gikan sa Kultura B: 

 

Kultura A     Kultura B 

               Kultura sa panimaly                     Bag-ong Kultura 

 

 

 

 

Sa diha nga kamo mobiya sa inyong kaugalingong kultura ug mosulod sa lain uban sa Ebang 

helyo, kamo lahi. Kamo tingali dili mohaum: 

 

 

 

 

{Kamo} 
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Apan kamo mahimo nga mopahiangay. Sama ni Pablo, uban sa tabang sa Ginoo, kamo maka 

kat-on sa pagpahiangay. Kamo ba mousab sa sulondan sa inyong kultura alang sa ebanhelyo? 

 

 

                        ? 
 

KULTURAHANONG KALAINAN: 

 

Si Pablo dili lamang andam sa pagpasibo sa ubang mga kultura sa iyang kaugalingon, siya 

wala motugot nga ang kalainan sa kultura makaapekto sa Ebanghelyo. 

 

Sa kasadpan nga mga nasud kon ang usa ka bag-ong kinabig kinahanglan nga mobiya sa 

iyang kaugalingon nga pamilya tungod sa pagkakabig, siya moduyog sa uban nga sama 

kaniya diha sa Simbahan. Silang tanan nagsulti sa mao rang pinulongan ug sa sama nga 

kultura. Apan sa ubang mga nasud diin ang Kristiyanidad nagpasabot sa pagbiya sa usa ka 

pamilya sa pag-apil sa laing grupo, ang Ebanghelyo mikaylap sa hinay-hinay. Ang ubang 

mga kultura mas nagtinabangay diha sa kinaiyahan kay sa kasadpan nga mga nasud. Tribo, 

kasta, pamilya, ug ang grupo importante kaayo. 

 

Sa mga panahon sa Bag-ong Tugon sa dihang ang tawo mahimong Kristohanon kini wala 

magpasabot nga siya mobiya gikan sa mga Judiohanong mga pamatasan. Ni ang Gentil 

mosagop sa mga Judio nga mga kostumbre (sama sa pagtuli). Sa una adunay problema sa 

mga Judio nga buot nga magpahamtang ug kulturahanon nga mga kinahanglanon sa mga 

Gentil nga nakabig. Apan si Pablo miingon nga ang maong mga butang wala kinahanglana 

nga yugo. Kamo makabasa sa panaghisgot ug desisyon sa konseho sa Simbahan niining 

butanga diha sa Mga Buhat 15. 

 

(Pahinumdom: Sa diha nga kita mosulti sa "kultura" kita nag-istorya sa mga paagi sa pang 

gawi nga managlahi gikan sa grupo ngadto sa grupo nga dili molapas sa moral nga mga 

balaod sa Pulong sa Dios. Ang makasasala nga mga buhat mao ang dili gayud madawat). 

 

PANIMPO: 

 

Si Pablo mipahiuyon sa panahon nga gigahin diha sa nagkalain-laing mga kultura, sumala sa 

panginahanglan. Sa pipila ka mga dapit nagpabilin siya sa pipila lamang ka mga adlaw. 

(Buhat 21: 4). Ang ubang mga dapit siya nag-alagad sa "hataas nga panahon" (Buhat 14:28).  

 

Siya naglihok ug ang iyang eskedyul gimandoan sa Espiritu Santo. 

 

PANGMASANG  KOMUNIKASYON: 

 

Si Pablo nagpakigsulti sa Ebanghelyo pinaagi sa mga pangmasang komunikasyon. Siya miku 

ha sa oportunidad sa pagtubag sa dako nga panon sa katawhan: 

 

Ug nahinabo sa Iconio, sila nanagkuyog sa pagsulod sa sinagoga sa mga Judio, 

ug sa ingon misulti, nga dakong panon sa katawhan sa mga Judio ug sa mga 

Gresyanhon. (Buhat 14: 1) 
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PAGKATINUN-AN: 

Si Pablo nagwali sa mga panon sa katawhan apan siya usab nahibalo sa bili sa pagpamuhunan 

sa iyang kinabuhi diha sa pipila ka mga yawi nga mga tawo nga makahimo sa pagtudlo sa 

uban usab. Si Timoteo usa niining mga tawhana ingon man si Tito ug bisan pa si John Mark, 

nga sa makausa midumili sa pagbansay sa pagkadisipulo (Buhat 15: 36-40). Kini si Pablo 

pinaagi sa Espiritu Santo mipadayag sa plano sa Dios alang sa matag magtotoo sa pagdaghan 

sa espirituwal (II Timoteo2: 2). 

 

Ang pagtrabaho kauban ang uban nga mga magtotoo sama kang Bernabe ug Silas, ingon man 

sa mga tinun-an nga iyang gibansay, sa hilabihan gayud mipadaghan sa ministeryo ni Apostol 

Pablo. Sa iyang ikaduha ug ikatulo nga panaw isip misyonaryo, si Pablo miapil sa tabang sa 

mga kauban nga magbubuhat nga mga lumad sa rehiyon diin sila nagplano sa pagtrabaho. 

 

Kini mao ang yawing prinsipyo. Ang mga Aprikano labing maayo nga maabot sa mga Aprika 

no. Ang mga Indiano labing maayo nga maabot sa ilang kaugalingon mga katawhan. Ang 

mga Asyano labing maayo nga motuhop sa ilang kaugalingon nga kontinente sa Ebanghel 

yo. Sila nagsulti sa ilang pinulongan, nakasabot sa mga kostumbre, ug nakapahiangay na sa 

estilo sa kinabuhi. 

 

INDEPENDENTE NGA MGA SIMBAHAN: 

Si Pablo nagtanom ug independenteng mga simbahan. Bisan tuod sila may kalabutan ngadto 

sa inahan nga simbahan sa mga termino sa pakig-ambitay, ug pagpangulo, sila wala mag-

agad sa nag-unang simbahan. Si Pablo wala mokuha ug suporta gikan sa misyon nga mga 

simbahan, ni may bisan unsa nga rekord nga siya  naghatag ug suporta ngadto sa mga bag-o 

nga mga trabaho sa ubang mga kultura. Siya nagtukod ug mga simbahan nga makasuporta sa 

ilang kaugalingon ug makahimo sa pagpadayon sa buluhaton sa Ebanghelyo nga wala nagade 

pende sa pinansyal nga suporta gikan sa gawas. 

 

Ang tanan nga pinansyal nga mga kahikayan nga gihimo alang sa padayon nga paglungtad sa 

bag-o nga simbahan kinahanglan nga ang mga tawo sa ilang kaugalingon makontrolar sa 

ilang kaugalingong negosyo. Kon ang usa ka simbahan makadawat ug suporta gikan sa lain 

nga simbahan, denominasyon, o mga magtotoo sa laing nasud nan kini nagsalig sa kanila.  

Kon ang nagasuporta nga simbahan o denominasyon mapakyas, ang bag-o nga simbahan 

mapakyas usab. Kon ang mga relasyon tali sa mga nasud nagkalisud, ang simbahan makasi 

nati ug mga kalisdanan sa diha nga ang suporta gikan sa ubang mga nasud pagaputlon. 

 

Ang pareho nga Ginoo nga naghimo sa tubig ngadto sa bino, ug nagpadaghan sa pipila ka 

mga tinapay, ug sa mga isda aron sa pagpakaon sa mga panon sa katawhan mao ang maka 

himo sa paglikom sa mga pundo nga gikinahanglan alang sa pagdako sa Ebanghelyo. 

 

Ang awtoridad sa paggamit sa espirituhanong mga gasa kinahanglan nga ihatag ngadto sa 

bag-ong simbahan sa makausa, uban sa pagpangulo nga gibangon gikan sa sulod sa bag-ong 

kongregasyon. Sa diha nga si Pablo mipili sa mga anciano, sila gipili gikan sa sulod nga mga 

tawo, wala gikuha gikan sa ubang mga rehiyon: 

 

Tungod niining hinungdan gibilin ko ikaw sa Creta, aron ikaw mopahimutang sa 

mga butang nga nakulang, ug sa pagtudlo ug mga anciano sa tagsatagsa ka lung- 

sod, ingon sa gisugo ko kanimo. (Tito 1: 5) 
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Si Pablo naglambigit sa bag-ong mga simbahan sa tanang mga dapit  lakip na ang pag-ampo, 

paghatag, ug ingon man mga masigkamagbubuhat sa pagpalapad, pagpadako ug pagsumpay 

nga  pagtubo sa simbahan (tan-awa sa Mga Buhat 20: 4; Efeso 6:19; Filipos 1: 5,7; 4: 14 16). 

 

Ang matag simbahan nga gitanom ni Pablo maoy bag-ong sentro sa espirituhanon nga pagpa 

daghan. 

 

Kay gikan kaninyo milanog ang pulong sa Ginoo, dili lamang sa Macedonia ug 

sa Acaya, kondili sa tanan nga dapit ang inyong pagtoo sa Dios nasangyaw ...  

(1 Tesalonica 1: 8) 

 

Si Pablo nagtukod sa bag-ong mga simbahan diha sa Pulong sa Dios ug sa bato, nga si Kristo 

Jesus. Wala siya nagtukod kanila sa usa ka organisasyon o denominasyon o sa iyang kaugali 

ngon nga personalidad. Ang nagamugna ug pagsalig wala magbansay alang sa pagka-inde 

pendente. 

 

KATINGBANAN SA MGA MATANG SA PAGTUBO SA SIMBAHAN 

 

Sa miagi nga pipila ka mga kapitulo inyong nakat-onan kon giunsa sa simbahan pagpadaghan  

pinaagi sa sulodnon, paglapad, pagdako, ug pagsumpay nga pagtubo. 

 

Tun-i ang mosunod nga mga diyagrama. Kini nga mga diyagrama nagtingob sa mga matang 

sa pagtubo sa simbahan. Ang mga bilog nagrepresentar sa usa ka simbahan diha sa inyong 

kaugalingon nga kultura.  Ang kwadrado nagrepresentar sa usa ka simbahan sa lahi nga mga 

kultura. 

Sulodnon nga Pagtubo: 

Espirituhanon nga pagtubo sa sulod sa simbahan. 

 

 

 

 

Paglapad nga Pagtubo: 

Pagtubo sa gidaghanon. 

 

 

 

 

Pagdako nga Pagtubo: 

Nagatanom ug bag-o nga simbahan sa susama nga kultura. 

 

 

 

 

Pagsumpay nga Pagtubo: 

Pagtanom ug bag-o nga simbahan sa lahi nga kultura. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2.  Unsa ang gipasabot sa "pagsumpay nga pagtubo" sa simbahan? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Hatagi ug Bibliyanhong reperensiya nga nagpamatuod sa plano ni Kristo alang sa 

"pagsumpay nga pagtubo" sa simbahan. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Kinsa ang yawi nga lider sa Bag-ong Tugon sa "pagsumpay nga pagtubo" sa 

simbahan ngadto sa Gentil nga mga nasud? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Itingob ang mga paagi ni Pablo nga gigamit sa pagpakaylap sa Ebanghelyo ngadto 

sa uban nga mga kultura. 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

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

 

1.   Ang simbahan sa Antioquia natanom pinaagi sa simbahan sa Jerusalem. Human sa paglu 

tos kang Esteban, daghang mga magtotoo mibiya sa Jerusalem. Ang uban miadto sa ciudad sa 

Antioquia sa Siria, ang ikatulo nga kinadak-ang ciudad sa Imperyo sa Roma. Didto sila nag-

tukod ug simbahan (Buhat 11: 19-21). 

 

Ang mga tinun-an unang gitawag nga mga Kristohanon didto sa Antioquia. Kini mao ang 

unang iglesia diin ang "Mga dili-Judio" maoy prominente sa kapunungan. Ang mga Grego 

(Gentil) mao ang nag-unang mga tawo sa simbahan. Ang Antioquia sa wala madugay nahimo 

nga bag-ong sentro sa Bag-ong Tugon nga mga simbahan. Ang ministeryo nga atong nadawat 

karon nagdala sa timaan sa Antioquia, dili sa Jerusalem uban sa iyang pig-ot nga mga konsep 

to sa pagkab-ot lamang sa mga Judiohanong kultura. 

 

2.  Ang pagkaylap sa Ebanghelyo ni Pablo ngadto sa uban nga mga kultura sa kasagaran giti- 

ngob diha sa porma sa tulo ka misyonaryo nga mga panaw: 

 

Ang unang panaw:     Buhat 13: 1-14: 28 

Ang ikaduha nga panaw:    Buhat 15: 36-18: 22 

Ang ikatulo nga panaw:    Buhat 18: 23-21: 14 

 

3. Basaha ang personal nga pagpamatuod ni Pablo sa Buhat 22: 

 

Sa wala pa nakabig ngadto kang Kristo:  Buhat 22: 3-5 

Pagkakabig:      Buhat 22: 6-11 

Ang iyang kinatibuk-ang ministeryo:   Buhat 22: 12-16 

Ang iyang espesyal nga misyon:   Buhat 22: 17-21 

 

4.  Pagtuon ug dugang pa bahin sa liyok nga gisunod ni Pablo sa matag ciudad pinaagi sa 

pagribyu sa mga panghitabo sa Efeso: 

 

Ang mga tawo gikontak:    Buhat 18:19; 19: 1,8,9 

Ang Ebanghelyo gipakigbahin:   Buhat 19: 4,9,10 

Mga tigpaminaw nakabig:    Buhat 19: 5,18 

Mga magtotoo nagtigom:    Buhat 19: 9-10 

Pagtoo gipamatud-an:     Buhat 20:20, 27 

Mga Lider gibalaan:     Buhat 20: 17,28:  

1 Timoteo 1: 3,4; 

Simbahan gidayeg:     Buhat 20:17; Efeso 1: 1-3,15,16 

 

5.   Ang pagsumpay ba nga pagtubo sa simbahan sa Bag-ong Tugon epektibo? Susiha ang 

rekord: 

 

... Adunay daghan nga pagmaya niana nga ciudad (Samaria): Buhat 8: 8 

... Ug ang tanan nga nagpuyo sa Lida ug sa Saron nakakita kaniya, ug sila nangakabig ngadto 

    sa Ginoo: Buhat 9:35 
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... Ang Pulong sa Ginoo nagpadayon sa pagtubo ug sa pagdaghan: Buhat 12:24 

... Ug ang Pulong sa Ginoo mikaylap sa tibook nga rehiyon: Buhat 13:49 

... Ang mga kaiglesiahan nalig-on sa pagtoo, ug nagadugang sa gidaghanon matag-adlaw: 

    Buhat 16: 5 

 

... Ang tanan nga nagpuyo sa Asia nakadungog sa pulong sa Ginoo, mga Judio ug mga  

    Gresyanhon; Buhat 19:10 

 

... Ang Pulong sa Ginoo mikaylap ug nagmadaugon: Buhat 19:20 

... Gikan sa Jerusalem ug sa libot sa Ilirico si Pablo sa hingpit nagwali sa Ebanghelyo ni 

    Kristo: Roma 15:19 

 

6. Ang katilingbanon ug heyograpikanhong gidak-on sa mga kinabig diha sa Mga Buhat 

nagpadayag kon giunsa sa Bag-ong Tugon nga simbahan sa pagsumpay ang katilingbanon, 

kulturahanon, ug nasudnong mga gintang o kal-ang uban sa Ebanghelyo. Ang dili pa kom  

pleto nga listahan naglakip sa mga tawo sama kang: 

 

-Barnabas, adunahan nga Levihanon gikan sa Cipro (4: 36-37) 

-Esteban, Hellenista, tawong edukado (6: 5, 8-10; 7: 1-53) 

-Ang Etiopiahanon nga eunoco sa dakong awtoridad (8:27) 

-Saul, Pariseo ug eskolar (9: 1) 

-Cornelius, Romanong kapitan sa Cesarea (10: 1-48) 

-Simeon, si Lucio, Manaaen sa Antioquia (13: 1) 

-Sergius Paulo, Romano nga gobernador sa Pafos (13: 6-12) 

-Lydia, negosyante, sa Tiatira (16: 14-15) 

-Magbalantay sa bilanggoan sa Filipos (16: 27-34) 

-Inilang nga mga babaye sa Tesalonica (17: 4) 

-Dionysius sa Atenas (17:34) 

-Aquila ug Priscila sa Ponto (18: 3) 

-Taga Alejandria nga Judio sa awtoridad (18: 24-28) 

-Publius, nag-unang tawo sa Malta (28: 7-10) 

- (Tan-awa usab si Estefanas sa Corinto 1 Taga Corinto 1:16 ug 

-Filemon sa Colosas Filemon l-2) 
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KAPITULO 10 
 

MGA DESISYON O MGA DISIPULO? 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pagpatin-aw sa "kinabig."  

 Pagpatin-aw sa "disipulo". 

 Pagtingob sa tulo ka importante nga mga bahin sa tawag sa pagkadisipulo. 

 Pag-ila sa siyam ka mga prinsipyo sa pagkadisipulo nga gipadayag diha sa pagtuon ni 

Jesus ug sa iyang mga tinun-an. 

 Paglista sa siyam ka mga kinaiya sa tinuod nga tinun-an ni Jesu-Kristo. 

 Pagpasabot sa tinuod nga pagsulay sa pagkadisipulo. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Unya si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kon kinsa ang buot mosunod kana 

ko, magdumili sa iyang kaugalingon, ug magpas-an sa iyang krus, ug mosunod 

kanako. (Mateo 16:24) 

 

PASIUNA 

 

Kamo kanunay nakadungog sa "Dakong Sugo" ni Jesus, apan kamo nakasabot ba gayud sa 

misyon nga gihatag ni Jesus sa iyang mga sumusunod? Ang sugo ba mao lang ang pagdala sa 

bag-ong mga kinabig? Siya ba naghagit kanila sa pagpahigayon ug mga rali sa ciudad ug pag 

tukod sa dako nga mga bilding sa simbahan? Siya ba nagsulti kanila nga ang prayori dad mao 

ang pagpakaon ug pagpabisti sa mga kabus? 

 

Atong basahon ang iyang mga instruksyon pag-usab: 

 

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 managbantay sila sa tanan nga mga butang nga gisugo ko 

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

katapusan sa kalibutan. (Mateo 28: 19-20) 

 

Ang prayoridad mao ang pag-adto sa tanang mga nasud, nga magatudlo kanila sa Ebanghel 

yo, ug magabautismo kanila, ug unya magahatag sa dugang pang panudlo sa tanan nga gisugo 

ni Jesus. 

 

Kini maoy prayoridad. Kini sa gihapon kinahanglan nga maoy prayoridad. Kamo makagahin 

sa inyong kinabuhi diha sa daghang lain-laing mga paagi. Kamo makahimo sa maayo nga  
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mga buhat sama sa pagtabang sa mga kabus. Kamo makahimo sa pagtukod sa dako nga mga  

bilding sa simbahan. Kamo makapahigayon sa dako nga relihiyosong mga rali. 

 

Apan kinahanglan gayud nga inyong buhaton ang usa ka butang kon kamo motuman sa mis 

yon ni Jesus: Kamo kinahanglan gayud nga moapil sa pag-abot sa tanan nga mga nasud sa 

mensahe sa Ebanghelyo. Ang tanan nga uban pang mga kalihokan sama sa pag-alagad sa mga 

kabus, pagtukod sa mga simbahan, etc .-- mga balido lamang sa diha  nga sila makaamot niini 

nga prayoridad. 

 

Apan kining pag-abot sa tanan nga mga nasud labaw pa kay sa pagdala sa mga tawo ngadto 

sa dapit sa pagdesisyon alang kang Jesu-Kristo. Aron makatuman sa Dakong Sugo kamo kina 

hanglan gayud nga mouswag gikan sa mga desisyon ngadto sa pagkadisipulo. 

 

MGA DESISYON O MGA DISIPULO? 

 

Duha ka matang sa pagtulon-an ang nalambigit sa sugo ni Jesus: 

 

UNA: PAGTUDLO SA PAGGIYA SA MGA LALAKI UG MGA BABAYE SA 

KALUWASAN: 

 

Ang mga tawo kinahanglan gayud nga makadungog sa Ebanghelyo aron makatubag niini, 

maghinulsol gikan sa sala, ug matawo pag-usab. Ang maong pagtulon-an gitawag usab nga 

"pag-ebanghelyo": 

 

 

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; 

 (Mateo 28:19) 

 

Ang bag-ong mga magtotoo usahay gitawag nga "mga kinabig." Ang kinabig usa ka magto 

too ni Jesus nga natawo pag-usab pinaagi sa pagtoo ug nahimong kabahin sa Gingharian sa 

Dios. (Ang Harvestime International Institute nga kurso nga nag-ulohang "Sama sa Lebadu 

rang Pag-ebanghelyo" naghatag ug pagbansay-bansay  kon unsaon sa pag-ebanghelyo ug 

sa pagbangon sa bag-ong mga kinabig.) 

 

IKADUHA: PAGTUDLO HUMAN SA PAGKAKABIG: 

 

Human kamo natudloan sa Ebanghelyo ug miduol KANG Jesus, kamo kinahanglan gayud 

nga makakat-on kon unsaon pagsunod kaniya: 

 

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

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

katapusan sa kalibutan. (Mateo 28: 20) 

 

Ang sugo ni Jesus nagpadayag nga ang dugang nga pagtuon mosunod sa pagkakabig ug sa 

pagbautismo. Ang bag-ong mga kinabig matudloan sa tanan nga gitudlo ni Jesus. Kini nga 

proseso usahay gitawag nga "nagasunod sa" o "nagabantay" sa bag-o nga magtotoo. Kini 

gitawag usab nga "pagkadisipulo." 
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KATIN-AWAN SA PAGKADISIPULO 

 

Ang plano ni Jesus mao nga kamo mogiya sa mga kinabig ngadto sa pagkadisipulo. Ang  disi 

pulo  maoy kinabig nga nalig-on diha sa mga sukaranan sa Kristohanong pagtoo ug makahi 

mo sa pagbangon sa bag-ong mga kinabig ug modisipulo kanila. Ang pulong "disipulo o 

tinun-an" nagpasabot sa usa ka tigkat-on, usa ka estudyante, usa ka tawo nga makakat-on 

pinaagi sa pagsunod. Kini labaw pa kay sa kahibalo. Kini maoy pagkat-on nga makapausab 

sa estilo sa kinabuhi sa usa ka tawo. 

 

ANG DESISYON / DISIPULO NGA LIYOK 

 

Ang desisyon mao lamang ang unang lakang sa tinuod nga pagkadisipulo. Ang mga kinabig 

kinahanglan gayud nga mouswag sa unahan sa desisyon ngadto sa pagkahimong responsable 

nga mga sakop sa lawas ni Kristo nga makahimo sa pagpadako sa uban nga mga bag-ong 

magtotoo. Ang pagdaug sa bag-ong mga kinabig importante, apan ang pagbansay sa mga 

lalaki ug mga babaye sa pagsunod ni Jesus ug mahimong mabungahon sa espirituhanon 

parehong importante. Ang matag usa nga inyong nabansay mokabig sa uban, modisipulo 

kanila, ug mobansay kanila sa pag-abot sa uban. 

 

Kini mao ang Bibliyanhong plano sa pagkadisipulo nga gipakita ni Jesus. Siya mipili sa napu 

lo ug duha ka mga tawo, midisipulo kanila, ug mibansay kanila sa pag-abot sa uban. Ingon sa 

inyong nakat-onan sa Kapitulo 4 niini nga kurso, kining "ang matag usa motudlo sa usa" nga 

plano moresulta sa pagpadaghan sa mga magtotoo, mga simbahan, ug mga denominasyon. 

 

Apan sa kanunay himoa ang tumong nga tin-aw: Kamo wala modisipulo aron sa pagtukod sa 

inyong kaugalingon nga ministeryo o denominasyon. Ang katuyoan sa pagdisipulo mao ang 

pag-abot sa tanan nga mga nasud alang kang Jesu-Kristo. 

 

Ang pagkab-ot sa Dakong Sugo wala kaayo nagdepende sa mas maayo nga mga teknik ug 

mas moderno nga teknolohiya, apan hinoon sa pagpalambo sa mapasaligon nga mga disipu 

lo. Ang mosunod nga diyagrama naghulagway sa padayon nga liyok sa pag-ebanghelyo ug sa 

pagkadisipulo: 

Pag-ebanghelyo    Mga kinabig    Pagdisipulo  Mga disipulo  

Pag-ebanghelyo     Mga kinabig    Pagdisipulo  Mga disipulo  

 

Ang pag-ebanghelyo moresulta sa bag-ong mga kinabig. Ang pagdisipulo moresulta sa mga 

disipulo nga makahimo sa pag-ebanghelyo, mohimo ug bag-ong mga kinabig, ug modisipulo 

kanila. Ang liyok nagpadayon sa pagbalik sa mao ra gihapon nga sulondan. 

 

ANG TAWAG SA PAGKADISIPULO 

 

Basaha ang Lucas 9: 57-62 sa inyong Biblia. Niini nga tudling tulo ka mga tawo miduol kang 

Jesus nga nagtinguha nga mahimong mga disipulo. Sa matag usa, nagpadayag si Jesus sa  

lain-laing mga bahin kon unsa ang kalakip sa tawag sa pagkadisipulo: 

 

1.   HUNAHUNAA ANG BILI: (Lucas 9: 57-58) 

 

Ang unang tawo misunod kang Jesus nga wala magahulat tawagon. Siya misulay nga mahi  
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mong tinun-an pinaagi sa kaugalingong paningkamot. Si Jesus nagpasidaan kaniya nga siya 

wala makasabot sa kahulogan sa pagkadisipulo. Ang pagkadisipulo dili usa ka tanyag nga ang 

tawo  mohimo ngadto sa Dios. Kini maoy usa ka tawag sa Dios ngadto sa tawo. 

 

Si Jesus miingon, "Kon kamo mosunod kanako, kini mao ang inyong atubangon." Siya mipa 

sabot nga ang tinuod nga pagkadisipulo mahal  o bililhon. Kini dili makab-ot pinaagi sa kau 

galingon nga paningkamot. 

 

2.   HUSTONG MGA PRAYORIDAD: (Lucas 9: 59-60) 

Ang ikaduha nga tawo gitawag ni Jesus sa "pagsunod." Ang "pagsunod" nagpasabot nga mo- 

duol human sa usa nga nauna na, aron sa pagsundog sa usa ka panig-ingnan. Kini naglakip sa 

parehong pagtoo ug pagkamasulundon. Sa diha nga gitawag ni Jesus ang iyang 12 ka mga 

tinun-an, siya miawhag kanila sa pagduol ug pagsunod. Siya wala naglatid sa usa ka dalan sa 

panginabuhi. Siya wala mohatag sa mga detalye sa programa alang sa kinabuhi. 

 

Ang tinun-an o disipulo kinahanglan nga mobiya sa daan nga kinabuhi tungod sa tawag nga 

mag-inusara. Unsa nga mga desisyon ug mga panagbulag ug mga halad nga kini tingali  nag 

kinahanglan nagpabilin nga wala mailhi. Ang sumusunod mobiya sa kinabuhi nga adunay se- 

guridad alang sa usa nga walay-kasegurohan sa mga mata sa kalibutan. Ang pasalig dili sa 

usa ka programa, apan sa usa ka tawo. Ang tawo nga mao ang Ginoong Jesu-Kristo. 

 

Sa Lucas nga tudling, ang tubag sa tawo ngadto sa tawag sa pagsunod mao ang "tugoti una  

ako ..." Siya gusto nga mosunod ni Jesus, apan kini dili iyang prayoridad. Si Jesus wala ga- 

yud mosugyot nga ang usa ka sumusunod niya mobaliwala sa mga panginahanglan sa iyang 

mga ginikanan (tan-awa sa Juan 19: 25-27). Kini maoy butang sa mga prayoridad nga mao 

ang gitumbok niini nga istorya. Kini nga tawo gusto nga ilubong una ang iyang amahan. Sa 

kritikal nga higayon sa diha nga si Jesus nagtawag sa tawo sa pagsunod kaniya, walay bisan 

unsa nga kinahanglan ibutang una sa tubag sa tawag. 

 

Sa laing tudling, gipatin-aw ni Jesus sa dugang nga detalye kon unsa ang kalakip sa "pagsu 

nod": 

Unya si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kon adunay buot mosunod kana 

ko, modumili sa iyang kaugalingon, ug magpas-an sa iyang krus, ug sumunod 

kanako. (Mateo 16:24) 

 

Ang pagdumili sa kaugalingon una kay sa pagpas-an sa krus. Ang daan nga hakog ug makasa 

sala nga kinaiya dumilian. (Basaha ang Roma 7-8 mahitungod sa pakigbisog ni Pablo niini 

nga dapit). Unya kamo mopas-an sa krus. Ang krus mao ang simbolo sa sakripisyo, kasakit, 

pagsalikway, insulto, ug kalisdanan nga nalambigit sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios. Ang 

krus mahimo pa gani nga magpasabot sa usa ka tawag ngadto sa kamatayon pinaagi sa pagka 

martir tungod sa Ebanghelyo. 

 

"Ang pagpas-an sa krus" wala magtumong sa mga palas-anon sa kinabuhi. Kini  komon sa  

tanang mga tawo. Sila mao ang mga kasakit, mga pagsulay, mga kasagmuyo, ug mga depre 

syon tungod sa kinabuhi sa makasasala nga kalibutan. Ang mga magtotoo apil sa maong mga 

palas-anon sa kinabuhi. Siya nakasinati sa sakit, mga aksidente, ug sunog, ug natural nga kata 

lagman tungod kay siya nagpuyo diha sa kalibutan nga nadaut sa sala. Apan kini nga mga 

palas-anon dili pa maoy "pagpas-an sa krus." Ang pagpas-an sa Krus boluntaryo, dili usa ka  
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butang nga gipahamtang sa mga palas-anon sa kinabuhi. Kini mapadayonon (adlaw-adlaw) 

nga pagpili sa paglimod sa mga tinguha sa kaugalingon aron sa pagbuhat sa kabubut-on sa 

Dios. 

 

Ang pagpas-an sa krus gikinahanglan sa pagkadisipulo. Si Jesus miingon, "Bisan kinsa nga 

dili mopas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili siya mahimong akong tinun-an. "Ang 

pagpas-an sa krus dili makapahimuot tungod kay kini naglakip sa pagdumili sa kaugalingon. 

Apan kini pagabuhaton nga boluntaryo tungod ni Kristo aron mahimong iyang tinun-an. Aron 

makapas-an sa krus, kinahanglan nga hinloan ang inyong mga kamot sa mga butang sa kalibu 

tan. Kon ang inyong kasingkasing napahimutang sa salapi ug sa materyal nga mga butang, 

ang inyong mga kamot sobrang puno na nga mopas-an pa sa krus. Kon ang inyong panahon 

naut-ut sa kalipay ug sa mga butang nga makapahimuot sa unod, ang inyong kamot puno na 

kaayo para makapas-an pa sa krus. Human sa pagdumili sa kaugalingon ug sa pagpas-an sa 

krus, ang sunod nga lakang mao ang pagsunod. Kamo kinahanglan gayud nga mobiya sa daan 

nga estilo sa kinabuhi ug sa daan nga makasasala nga mga relasyon. 

 

Kamo dili makasulod sa pagkadisipulo pinaagi sa paglingkod ug paghulat niini nga mahitabo. 

Kamo molakang sa unang mga lakang: Modumili sa inyong kaugalingon, mopas-an sa in-  

yong krus, ug mosunod. Si Mateo unta nagpabilin sa lamesa sa buhisanan ug si Pedro sa  

iyang mga pukot. Silang duha  makapadayon sa ilang mga patigayon ug nga matinud-anon ug 

lagmit unta nalingaw sa "espirituhanon" nga mga kasinatian. Apan kon gusto sila nga mosu 

nod sa tinuod nga pagkadisipulo, sila mobiya sa daan nga kahimtang ug mosulod sa bag-o. Si 

Mateo kinahanglang mobiya sa mga lamesa sa buhisanan ug si Pedro sa iyang mga pukot. 

 

Kini wala magpasabot nga ang matag tinun-an o disipulo mobiya sa ilang trabaho ug mga 

panimalay. Ang gipasabot niining tanan mao nga kini nagkinahanglan sa pagbag-o sa estilo 

sa kinabuhi. Sa pipila ka mga kaso mahimo usab nga kini magpasabot sa pagbiya sa panima 

lay, trabaho ug mga minahal tungod sa Ebanghelyo. Kamo kinahanglan gayud nga mosunod 

sa bisan asa si Jesus mangulo. Ang pagkadisipulo kinahanglan maoy prayoridad. 

 

3.  Hingpit nga mga tumong: (Lucas 9: 61-62) 

 

Ang ikatulong tawo sa Lucas 9: 57-62 gusto nga mosunod, apan gusto niya nga buhaton kini 

sa iyang kaugalingon nga mga termino: Ang panamilit sa iyang pamilya  maoy kasagaran nga 

butang  nga pagabuhaton, apan si Jesus mitawag kaniya sa pagsunod. Unsa ang iyang tinuod 

nga tumong sa kinabuhi? Pagkadisipulo o pagbuhat sa iyang kaugalingon nga butang?  Ang 

tumong niini nga tawo sa kinabuhi wala pa napahimutang. Siya naghupot taliwala sa daan 

nga kinabuhi ug sa bag-o ngadto sa tawag ni Jesus. 

 

ANG PAAGI UG MENSAHE SA PAGKADISIPULO 

 

Ang tawag sa pagkadisipulo naglakip sa sugo sa pagtudlo sa tanan nga mga nasud. Ang paagi 

sa mga tinun-an mao ang pagsangyaw. Si Jesus miingon, "Kamo mahimong akong mga sak 

si" (Mga Buhat 1: 8). Ang gihatagan ug gibug-aton dili kaayo sa ilang pagabuhaton kondili sa 

mahimong unsa sila. Unsay ilang mabuhat  resulta kon unsa sila. 

 

Sa katapusan, ang mga sumusunod ni Jesus nag-isip sa ilang kaugalingon ingon nga mga 

saksi. Ngadto sa katapusan sa iyang kinabuhi, si Pablo miingon: 
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Busa, sa nakadawat sa panabang sa Dios, ako nakapadayon hangtud niining 

adlawa nga nagsangyaw ngadto sa mga gagmay ug sa mga dagko, nga naga 

    ingon ... 

 

... nga ang Kristo kinahanglan mag-antus, ug nga siya mao ang una nga maban 

haw gikan sa mga patay, ug magamantala sa kahayag ngadto sa mga katawhan, 

ug sa mga Gentil. (Buhat 26: 22-23) 

 

Ang pagsangyaw sa mga tinun-an mao ang pagwali, pagtudlo, sa pagbautismo, ug pagpakita 

sa gahum sa Dios pinaagi sa mga milagro ug mga pagpang-ayo. Ang mensahe sa ilang pagsak 

si mao ang Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios: 

 

Ug kining Maayong Balita sa Gingharian igawali sa tibook kalibutan alang sa 

pagmatuod ngadto sa tanan nga mga nasud; ug unya moabot ang katapusan. 

(Mateo 24:14) 

 

Si Pablo mitingob sa nag-unang mga elemento sa Ebanghelyo: 

 

Kay gitugyan ko kaninyo una sa tanan nga akong nadawat usab, sa unsa nga 

paagi nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala sumala sa mga kasulatan; 

Ug nga siya gilubong ug nga siya nabanhaw pag-usab sa ikatulo ka adlaw, 

sumala sa mga kasulatan ... (I Corinto 15: 3-4) 

 

Kini mao ang gitawag ni Pablo nga "kamatuoran sa Ebanghelyo" (Mga Taga-Galacia 2: 5). 

Ang bisan unsa nga lahi nga mensahe dili madawat (Galacia 1: 8). 

 

SI JESUS UG ANG PAGKADISIPULO 

 

Si Jesus adunay 3 1/2 ka tuig sa pag-alagad diha sa mga buluhaton sa Dios nga mipadala kani 

ya sa pagbuhat. Kini dako kaayo nga buluhaton. Siya nakahimo sa pagbisita sa pipila lamang 

ka mga dapit atol niining hamubong panahon ug mikab-ot sa limitado lamang nga gidagha 

non sa mga tawo. 

 

Sa pagpasalig nga makompleto ang iyang misyon, si Jesus mihimo sa pagdisipulo ingon nga 

usa ka prayoridad. Siya nasayud nga ang  iyang mga tinun-an ug ang ilang mga tinun-an  ma 

kakab-ot sa daghang  mga balangay ug mga ciudad nga siya walay oportunidad sa pagbisita. 

 

Si Jesus mahimong migugol sa tanan niyang panahon sa pagpakaon ug pagpabisti sa mga 

kabus. Siya makahimo sa pagtukod sa dako nga bilding sa simbahan sa Jerusalem. Adunay 

daghang mga paagi unta nga iyang magamit. Apan si Jesus mipili sa labing dako nga yawi sa 

espirituhanong pagpadaghan. Siya nasayud nga pinaagi sa pagpamuhunan sa iyang kinabuhi 

diha sa pipila ka matinud-anon nga mga tawo ang pagpadaghan nga proseso magsugod ug dili 

matapos. Ug ang iyang pagtagad dili sa mga programa sa pagkab-ot sa mga panon sa kataw 

han, apan sa mga tawo nga makahimo sa pagkab-ot sa mga masa. 

 

Bisan unsa nga nasud nga kamo nagpuyo, bisan kon kamo nagpuyo sa dakong ciudad o sa  

hilit nga balangay, kamo nakadungog sa Ebanghelyo tungod sa pagkamatinud-anon sa mga 

tinun-an ni Jesus.  
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Kon kita makasubay sa kasaysayan sa dalan sa pagkaylap sa Ebanghelyo hangtud miabot 

kaninyo, ang dalan mosangko balik sa usa sa mga orihinal nga mga sumusu nod ni Jesus. 

 

Si Jesus mao ang inyong modelo alang sa pagkadisipulo. Kon kamo mosunod sa iyang pag 

modelo, kamo makaamgo nga ang mabungahon nga pagkadisipulo dili resulta sa hamubo 

nga seminar. Si Jesus naghatag ug prayoridad sa panahon sa pagdisipulo. 

 

Sa pagtuon sa relasyon ni Jesus ug sa iyang mga sumusunod, pipila ka mga prinsipyo sa pag 

kadisipulo gipadayag. Kini importante sa proseso sa pagkadisipulo: 

 

1.   PAGPILI: 

 

Ang pagpili sa 12  ka mga tinun-an nasulat sa Mateo 5: 1; 10: 2-4; Marcos 3: 13-19; ug Lucas  

6: 12-16. Ang pagtudlo sa 70 natala diha sa Lucas 10: 1-16. Ang pagpili mao ang unang la- 

kang diha sa proseso sa pagdisipulo. Sa diha nga gipili ni Jesus ang mga tinun-an, gitawag 

niya ang yano nga mga tawo. Ang uban dili edukado ug silang tanan adunay  mga sayop ug 

mga kapakyasan. 

 

Kini gikaingon nga kon ang orihinal nga 12 ka mga tinun-an giribyu sa usa ka konseho sa mis 

yon sa simbahan sa karon nga panahon, sila dili madawat alang sa misyonaryo nga pagserbis 

yo. Apan si Jesus naglihok basi sa potensyal, ug dili sa mga problema. Siya wala mipilig mga 

lalaki ug mga babaye kon kinsa sila, apan sa mahimong unsa sila unya. Siya mitan-aw sa una 

han sa mga problema ngadto sa ilang potensyal. 

 

Ang matag bag-o nga kinabig kinahanglan nga idisipulo sa usa ka tawo, apan kamo  dili ma 

kahimo sa pagdisipulo sa tanan. Kamo pipila lamang ug limitado sa gidaghanon sa inyong 

mahimo sa pagdisipulo sa bisan unsang panahon. Kini mao ang hinungdan kon nganong ang 

pagdisipulo angay nga buhaton sulod sa konteksto sa lokal nga mga simbahan. Ang pastor 

makaseguro nga ang matag bag-o nga kinabig sa husto paagi nadisipulo sa usa ka hamtong 

nga magtotoo. 

 

Giunsa ni Jesus pagdesisyon kon unsaon pagpili ang mga disipulo? 

Una, Pinaagi sa pagdepende sa Dios: 

 

Sa akong kaugalingon dili ako makahimo sa pagbuhat sa bisan unsa ... tungod 

kay wala ako maninguha sa akong kaugalingong kabubut-on, kondili sa kabu 

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

 

Ikaduha, Siya mihimo niini pinaagi sa pag-ampo. Lucas 6: 12-13 nagrekord nga si Jesus 

migugol sa tibook gabii sa pag-ampo sa wala pa mopili sa mga tawo nga iyang bansayon 

ingon nga mga disipulo. 

 

Ikatulo, Si Jesus migamit sa iyang inisyatibo sa pagtawag sa iyang mga tinun-an. Ang mga 

tawo dili moduol kaninyo aron mahimong mga tinun-an ni Jesus. Kamo kinahanglan gayud 

mogamit sa inisyatibo sa pagtawag kanila. Pinaagi sa gahum sa Dios kinahanglan kamo 

"mohimo" ug mga disipulo 
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Ikaupat, Si Jesus tin-aw ug milinaw kon unsa ang nalambigit  sa pagkadisipulo. Ingon sa 

inyong nakat-unan, ang mga disipulo kinahanglan nga mohunahuna sa bili, adunay tukma nga 

mga prayoridad, ug mohimo ug mga pagdisipulo ingon nga ilang tumong sa tibook kinabuhi. 

 

Ang pagkadisipulo naglakip usab sa pagkamatinumanon ug adunay abilidad sa pagtudlo sa 

uban. Si Pablo miiingon kang Timoteo nga mopili ug matinud-anon nga mga tawo ug itugyan 

ngadto kanila ang mga butang nga gikatudlo  kaniya. Kini nga mga matinud-anon nga mga 

tawo kinahanglan adunay abilidad sa pagtudlo sa uban. Kining duha ka mga hiyas gikinahang 

lan sa proseso sa pagpadaghan. Kung ang tawo dili matinud-anon, siya dili makatuman sa 

iyang responsibilidad sa espirituhanong pagpadaghan. Kon siya matinud-anon apan wala ma 

hibalo kon unsaon sa pagtudlo sa uban, siya usab mapakyas. 

 

Si Pablo misulti sa mga magtotoo nga makahimo sa pagtudlo sa uban apan dili pa hamtong 

sa espirituwal aron makahimo sa pagbuhat sa ingon. Kini nga mga tawo dili pa andam alang 

sa tinuod nga pagkadisipulo. Sila kinahanglan pa gayud nga dugang pa nga matudloan sa mga 

sukaranan sa pagtoo. Ang pagdisipulo nanawagan alang sa "matinud-anon nga mga tawo, nga 

makahimo sa pagtudlo sa uban usab." 

 

Ang matinud-anon nga mga tawo dili kinahanglan nga walay ikasaway nga mga tawo. Ayaw 

kalibog sa pagkadisipulo sa kahingpitan. Ayaw pagtutok sa mga problema sa kinabuhi sa 

umaabot nga mga tinun-an. Tan-awa ang ilang potensyal. Ang pagdisipulo usa ka proseso 

nga mosangpot ngadto sa mga "pagkahingpit sa mga balaan" nga gihulagway sa Mga Taga-

Efeso 4. Bisan ang "matinud-anon nga mga tawo" adunay mga problema ug mga kahuyang 

nga pagabuntogon ingon sa gibuhat sa orihinal nga mga tinun-an. 

 

Ang kalibutan nagkinahanglan sa talentado nga mga tawo, ug misulay sa paghatag kanila sa 

kinaiya.  Sila mitutok sa pagmugna ug mga propesyonal. Ang Dios miingon sa pagpili sa 

"matinud-anong mga tawo" sa kinaiya ug siya mohatag kanila ug gahum sa espirituhanong 

mga talento ug mga abilidad. Ang matinud-anon nga mga tawo andam sa pagtuman sa mga 

katuyoan sa Dios. Sa diha nga si Jesus mitawag ni Simon ug ni Andres, sila "dihadiha" mibi 

ya sa ilang mga pukot. Ang pulong "dihadiha" nagpadayag sa ilang pagkaandam. 

 

Sa diha nga kamo mopili sa mga lalaki ug mga babaye aron idisipulo, sila kinahanglan an- 

dam. Sila andam sa paghimo sa pagkadisipulo ingon nga prayoridad sa ilang kinabuhi. Ang 

matinud-anon nga mga tawo gipalihok sa espirituhanon nga panan-awon. Sa dihang gihatag 

ni Jesus kang Pedro ug kang Andres ang panan-awon sa pagpangisda  sa mga lalaki ug mga 

babaye, kini nagdasig kanila nga mobiya sa ilang mga pukot. Ang matinud-anon nga mga 

tawo adunay kagutom sa Pulong sa Dios, ingon sa gibuhat sa mga tinun-an ni Kristo. Ang 

ilang "mga kasingkasing nagdilaab sa ilang sulod" sama sa gipakigbahin niya sa mga Kasu 

latan (Lucas 24: 32,45). Sila andam ug maikagon nga matudloan. 

 

2.  PANAG-UBAN: 

Sa diha nga gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an, gitawag niya sila nga "uban kaniya."  

Siya mipakigbahin sa iyang kinabuhi sa suod gayud uban sa iyang mga tinun-an. Siya miga 

hin ug panahon uban kanila diha sa parehong pormal nga mga sitwasyon sa ministeryo ug 

impormal nga mga kahimtang. Ang pagkadisipulo dili mahitabo pinaagi sa mga miting sa  

komite o pagsimba sa Domingo nga mga serbisyo lamang. Kinahanglan nga adunay suod nga 

pagpakig-uban niadtong inyong gidisipulo. Kamo kinahanglan mopakigbahin sa inyong kina 

buhi uban kanila. 
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3:  PAGBALAAN: 

Gikan sa pagpakig-uban kang Jesus, pagbalaan naugmad. Si Jesus nagtwag sa iyang mga 

tinun-an sa pagbalaan ngadto sa tawo, dili sa denominasyon o organisasyon. Ang maong 

pagpahinungod ngadto sa Dios nagtawag alang sa tibook nga pagkamasulundon sa iyang 

Pulong ug mga katuyoan (tan-awa sa Juan 4:34; 5:30; 15:10; 17: 4; ug Lucas 22:42). 

 

4.   PANAN-AWON: 

Si Jesus nagdasig sa iyang mga sumusunod pinaagi sa paghatag kanila sa espirituhanon nga 

panan-awon. Siya nagtawag kanila sa buluhaton nga mas dako pa kay sa rutina sa adlaw-

adlaw nga pagpuyo. Siya nagtawag sa iyang mga sumusunod nga mahimong mangingisda ug 

mga tawo (Mateo 4:19). Siya mihatag kanila sa panan-awon sa tibook kalibutan nga espiritu 

hanong pagpangani (Juan 4:35). Siya mihagit kanila uban sa pagpadayag sa Gingharian sa 

Dios (Mateo 13). 

 

Kon walay panan-awon, ang mga tawo malaglag (Proverbio 29:18). Sila walay direksyon ug 

walay kadasig. Ang pagdisipulo naglakip sa komunikasyon sa espirituhanon nga panan-awon 

aron sa pagdasig kanila sa misyon. Ang panan-awon mao ang tibook kalibutan nga pagsakop 

sa Ebanghelyo sa Gingharian. Ayaw gayud pabalda sa ubos nga hinungdan. 

 

5.   PANUDLO : 

Si Jesus migugol sa daghan sa iyang panahon sa pagtudlo sa iyang mga tinun-an. Ang iyang 

panudlo sa kanunay may kalabutan sa panan-awon nga iyang gihatag kanila. Kon kamo mo- 

bansay sa mga tinun-an sa pagsunod sa mga paagi ni Jesus, nan, kinahanglan kamo motudlo 

kon unsa ang gitudlo ni Jesus. Kini kabahin sa sugo sa Dakong Sugo (Mateo 28:20). Ang 

pagtagad kinahanglan nga diha sa mga pagtulun-an ni Jesus ug unsa ang gipadayag sa diha 

nga kining mga pagtulun-an pagabuhaton sa unang Simbahan. 

 

Ang Harvestime International Institute nga kurikulum naghatag sa maong pagdisipulo nga 

pagbansay. Sa katapusan nga kapitulo niini nga kurso, kamo makakat-on kon unsaon sa pag 

padaghan pinaagi sa pagtukod sa sumpay nga mga sentro diin igatudlo kini nga mga kurso. 

Ang Harvestime nagtanyag usab sa kurso nga nag-ulohang "Mga Taktika sa Pagtudlo" nga 

mobansay kaninyo sa pagtudlo gamit ang mga paagi ni Jesus. 

 

Samtang magtudlo kamo kon unsa ang gitudlo ni Jesus, kamo motudlo sa tibook pinadayag 

sa Pulong sa Dios tungod kay kini nakabasi sa Daang Tugon. Si Jesus miingon: 

 

... Kini mao ang mga pulong nga akong gipamulong kaninyo, samtang ako uban 

pa kaninyo, nga ang tanan nga mga butang kinahanglan nga matuman, nga na  

hisulat diha sa balaod ni Moises, ug diha sa mga propeta, ug sa mga salmo mahi 

tungod kanako ... 

 

... Sa ingon niini nahisulat, nga si Kristo kinahanglan gayud magaantus,  ug ma 

banhaw gikan sa mga patay sa ikatulo ka adlaw: 

 

Ug nga ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali diha 

sa iyang ngalan taliwala sa tanan nga mga nasud, magsugod sa Jerusalem.  

(Lucas 24: 44,46-47) 
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6.  PAGPAKITA: 

Si Jesus wala magtudlo pinaagi sa binaba nga pahamatngon lamang.  Siya mipakita kon unsa 

ang iyang gitudlo. Siya nagtudlo sa pagpang-ayo ug gipakita kini pinaagi sa pag-ayo sa mga 

masakiton. Siya nagtudlo sa awtoridad sa magtotoo ibabaw kang Satanas ug gipakita kini pi 

naagi sa paghingilin sa mga yawa. Siya nagtudlo sa pagtagad alang sa mga kabus ug gihulag 

way kini pinaagi sa pagpakaon sa mga panon sa katawhan. 

 

Ang mga tinun-an dili lamang mga estudyante, sila mga saksi nga nakakita sa pagpakita sa 

Dios sa gahum. Sila sa ulahi miingon nga sila nagtudlo "Niadtong among nakita ug nadu 

ngog" ingon nga mga saksi nga nakakita." (Juan 1: 1). 

 

Si Jesus nagtudlo pinaagi sa ehemplo. Siya mipakita kon unsa ang iyang gisulti pinaagi sa 

iyang pagpuyo ug pagministeryo. Siya miingon: 

 

Kay gihatag ko kaninyo ang usa ka panig-ingnan nga kamo usab kinahanglan 

magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo. (Juan 13:15) 

 

Ang pagpakita sa gahum sa Dios naghimo sa mga tawo nga maminaw sa inyong mensahe: 

 

Ug ang mga tawo nanaghiusa sa pagpatalinghug gayud sa mga butang nga gii-

ngon ni Felipe, sa pagkadungog ug pagkakita kanila sa mga milagro nga iyang 

gibuhat. (Buhat 8: 6) 

 

Si Pablo misulti dili lamang sa kamatuoran sa Ebanghelyo (Galacia 2: 5) apan sa gahum sa 

Ebanghelyo (Roma 1:16). Siya mipahayag ug mipakita sa Ebanghelyo (I Corinto 2: 1.4). 

 

Tungod sa kamahinungdanon sa pagpakita sa gahum sa proseso sa pagpadaghan, ang Harves- 

time International Institute adunay usa ka kurso nga nag-ulohang "Gahum nga mga Prinsip 

yo" nga gigahin niini nga hilisgutan. 

 

7.   PAG-APIL: 

Ang mas daghan ug kahibalo dili igo. Aron mahimong epektibo, ang kahibalo kinahanglan 

nga gamiton. Adunay moabot nga panahon alang sa aksyon. Ang mga tinun-an wala lamang 

namati sa mga panudlo ni Jesus ug naniid sa pagpasundayag sa gahum, sila usab niapil. Ang 

pagtudlo ug hilisgutan dili igo nga mopasalig sa pagkat-on. Ang pagtudlo sama lamang sa na 

ningkamot pagkat-on sa pag-opera sa utok  pinaagi sa pagbasa sa libro. 

 

Ang mga tinun-an adunay aktuwal nga kasinatian kon unsa ang ilang nakat-onan. Sila kina 

hanglan gayud nga makaangkon ug kasinatian kon unsaon sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo, 

unsaon sa pag-ampo alang sa mga masakiton, unsaon sa paghingilin sa mga yawa, ug uban 

pa. Si Jesus naghatag sa maong mga oportunidad alang sa iyang mga tinun-an. Basaha ang 

Marcos 6: 7-13 ug Lucas 9: 1-6. Si Jesus nagpadala sa iyang mga tinun-an aron sa pagsinati 

kon unsa ang gitudlo kanila. Siguroha nga ang inyong mga tinun-an mahimong mga magtutu 

man sa Pulong ug dili mga tigpaminaw lamang. 

 

8.  PAGBANTAY: 

Sa diha nga ang mga tinun-an ni Jesus mibalik gikan sa ilang biyahe sa ministeryo, si Jesus  
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mitimbang-timbang sa ilang mga paningkamot (Lucas 9:10). Sa tibook proseso sa pagbansay 

si Jesus nagbantay sa iyang mga tinun-an. Sila wala biyai nga nag-inusara sa ilang mga pakig 

bisog. Siya atua didto aron sa pagtul-id, pagbadlong, ug sa pagdasig kanila. 

 

Kamo dili maghunahuna nga ang buluhaton mabuhat lamang tungod kay inyong gipakita sa 

andam nga magbubuhat kon unsaon sa pagbuhat niini, ug mipadala kaniya uban sa nagakali 

pay nga mga pagdahom. Kamo kinahanglan nga mobantay. Samtang ang mga tinun-an naka 

tagbo ug mga kahigawad ug mga babag, kamo motudlo kanila kon unsaon sa pag-atubang 

niini nga mga hagit. 

 

Ang pagbantay usahay gitawag nga "pagsuta" Si Pablo nagbantay  o." nagsuta" sa iyang mga 

tinun-an: 

 

Ug sa nakapabilin siya didto ug diutay nga panahon, siya migikan ug miadto sa 

sa tanan nga mga kayutaan sa Galacia, ug sa Phyrgia sa kahusay, sa pagpalig-on 

sa tanang mga tinun-an. (Buhat 18:23) 

 

Ug nagpalig-on sa mga kalag sa mga tinun-an, ug nanagmaymay kanila sa pag 

padayon diha sa pagtoo, ug nga kinahanglan pinaagi sa atong daghan nga mga 

kagul-anan makasulod sa Gingharian sa Dios. (Buhat 14:22) 

 

9. PAGTUGYAN: 

 

Ang katapusan nga yugto sa proseso sa pagkadisipulo mao ang pagtugyan ni Jesus sa iyang 

mga sumusunod nga mahimong tighimo ug mga tinun-an sa ilang mga kaugalingon. Siya 

mihatag kanila sa tahas sa espirituhanon nga pagpadaghan sa tibook mga nasud sa kalibutan. 

 

KINAIYA SA TINUOD NGA DISIPULO 

 

Ang mga disipulo ni Jesus kinahanglan nga mahimong hamtong nga mga magtotoo uban sa 

bunga sa Balaang Espiritu nga makita sa ilang mga kinabuhi ug sa espirituhanon nga mga 

gasa nga nagapamuhat sa ilang mga ministeryo. 

 

Adunay daghan nga mga kinaiya sa usa ka tinuod nga tinun-an ni Jesus sa dihang inyong 

ikonsiderar ang kinatibuk-ang pagpadayag sa Pulong sa Dios, apan si Jesus naghatag ug  

gibug-aton sa siyam ka piho nga kinaiya. Ang usa ka disipulo maoy usa nga: 

 

1.   MOBIYA SA TANAN: 

 

Siya mobiya sa tanang mga butang aron makasunod kang Jesus: 

 

Busa, bisan kinsa siya diha kaninyo nga dili mobiya sa tanan nga anaa kaniya, 

siya dili mahimong akong tinun-an. (Lucas 14:33) 

 

2.   MODUMILI SA IYANG KAUGALINGON: 

 

Ang tinuod nga disipulo modumili sa iyang kaugalingon pinaagi sa kinabubut-ong pagpas-an 

sa krus sa pagkadisipulo: 
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Unya si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kon adunay buot mosunod kana 

ko, modumili sa iyang kaugalingon, ug magpas-an sa iyang krus, ug magasunod 

kanako. (Mateo 16:24) 

 

Ug bisan kinsa nga dili mopas-an sa iyang krus, ug magsunod kanako, dili siya 

mahimong akong tinun-an. (Lucas 14:27) 

 

3.   MOSUNOD NI JESUS: 

 

Unya si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kon adunay buot mosunod kana 

ko, modumili sa iyang kaugalingon, ug magpas-an sa iyang krus, ug magasunod 

kanako. (Mateo 16:24) 

 

4.   MOHIMO SA GINGHARIAN SA DIOS NGA IYANG PRAYORIDAD: 

 

Busa dili kamo magkaguol sa pag-ingon, unsa ang atong pagakan-on? o unsa ang 

atong paga-imnon? o, unsa ang atong igabisti? ... 

 

Apan pangitaa ninyo una ang gingharian sa Dios, ug ang iyang pagkamatarung; 

ug kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. (Mateo 6: 31,33) 

 

5.   MOPAKITA SA GUGMA DIOS: 

 

Pinaagi niini ang tanang tawo makaila nga kamo akong mga tinun-an, kon kamo 

maghigugmaay ang usa sa usa. (Juan 13: 34-35) 

 

6.   MAGPABILIN SA PULONG: 

 

... Kon kamo magpabilin diha sa akong Pulong, nan kamo akong mga tinun-an 

gayud. (Juan 8:31) 

 

Ang pulong "pabilin" nagpasabot nga magpuyo o magpadayon. Ang tinun-an anaa sa mapa 

dayonon  nga proseso sa pagkat-on ug pagpadapat sa mga kamatuoran sa Pulong sa Dios. 

 

7.   MASINUGTANON: 

 

Ang pagpabilin sa Pulong labaw pa kay sa pagkat-on. Kini mao ang paglihok kon unsa ang 

nakat-onan. Kini mao ang pagkamasulundon. Dili igo ang pagbasa, pagtuon o pagsag-ulo sa 

Pulong. Kini kinahanglan nga  makita sa estilo sa kinabuhi. Ang pagpabilin naglakip sa pagka 

masinugtanon. 

 

8.   MAHIMONG SULUGOON: 

 

Ang tinun-an dili labaw sa iyang magtutudlo, ug ang ulipon dili labaw sa iyang 

agalon. (Mateo 10:25) 

 

Apan dili kini mahitabo kaninyo: hinonoa bisan kinsay gustong magpakadako  

kaninyo, mainyo siyang sulugoon: 
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Ug bisan kinsay  gusting mohawod kaninyo, kinahanglan mainyo siyang ulipon; 

 

Maingon nga ang Anak sa tawo mianhi, dili aron pagaalagaron, kondili sa pag-

alagad, ug sa paghatag sa iyang kinabuhi nga lukat alang sa daghan.  

(Mateo 20: 26-28) 

 

9.   MAGAHIMAYA SA DIOS PINAAGI SA PAGKAMABUNGAHON: 

 

Ang tinun-an mohimaya sa Dios pinaagi sa pagkamabungahon: 

 

Dinhi niini ginahimaya ang akong Amahan, nga kamo mamungag daghan; sa 

ingon kamo mapamatud-an nga akong mga tinun-an. (Juan 15: 8) 

 

Sa diha nga kamo mamungag espirituhanong bunga kamo nagpalambo sa bunga sa Espiritu 

Santo diha sa inyong kinabuhi (Galacia 5: 20- 23). Kamo usab mamunga pinaagi sa pagpanga 

nak sa espirituwal (Juan 15: 1-16). 

 

ANG TINUOD NGA PAGSULAY SA PAGKADISIPULO 

 

Ang tinuod nga pagsulay sa pagkadisipulo mao ang mahitabo sa diha nga kamo dili na karon 

presente sa mga tawo nga inyong gidisipulo. Sila ba nagpadayon nga matinud-anon sa unsay 

inyong gitudlo kanila? Sila ba nagtudlo sa uban nga makahimo sa pagpadayon sa proseso sa 

pagpadaghan? Kon mao, ang inyong proseso sa pagdisipulo malampuson: 

 

Ang tinun-an dili labaw sa iyang magtutudlo, apan ang matag usa sa dihang 

hingpit nga natudloan na mahisama sa iyang magtutudlo.  

(Lucas 6:40 Revised Standard Version) 

 

Sa inyong pagbansay-bansay sa uban, pagdahom ug mga problema sama sa nasinati ni Jesus..  

 

-Sa usa ka higayon, si Pedro, Santiago ug Juan nagpakita sa usa ka dulumtanan nga  

  kinaiya pinaagi sa kagustohan nga motawag ug kalayo gikan sa langit aron sa pag  

  laglag sa dili-madinawaton nga balangay sa Samaria (Lucas 9: 51-55). 

 

-Si Peter milimod sa Ginoo sa tulo ka higayon (Lucas 22: 54-62). 

-Ang tulo nangatulog didto sa Tanaman sa Getsemani sa diha nga sila gisultihan sa 

  pag-ampo (Lucas 22: 45-46). 

 

Apan kining pipila ka mga tawo takos sa bili sa pagpamuhunan sa panahon ug ministeryo ni 

Jesus. Sila napamatud-an nga matinud-anon nga mga tawo, bisan pa sa ilang mga sayop ug 

mga kapakyasan. Sa diha nga si Jesus dili kauban nila nagpadayon sila sa proseso sa pagpa 

daghan ngadto sa mga nasud sa kalibutan. Si Jesus miingon: 

 

Sa pagkatinuod ang anihon madagayaon, apan diriyut ra ang mga mamomoo. 

(Mateo 9:37) 

 

Mangangani ... mga lalaki ug mga babaye nga makahimo sa espirituhanon nga pagpangani ... 

sa gihapon pipila lang. Kamo ba andam sa paghatag sa inyong kinabuhi aron mahimong kaba 

hin sa pipila? 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

 

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

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2.  Unsay kahulogan sa pulong nga "kinabig" ? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3.   Ipatin-aw ang pulong nga "tinun-an." 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4.   Itingob ang tulo ka importante nga bahin sa tawag sa pagkadisipulo. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5.  Ilista ang siyam nga importanting mga prinsipyo sa pagkadisipulo nga gihisgutan 

     diha sa pagtuon ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an. 

 

_____________________________   _______________________________ 

_____________________________   _______________________________ 

_____________________________   _______________________________ 

_____________________________   _______________________________ 

_____________________________ 
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6. Ilista ang siyam ka mga kinaiya sa tinuod nga tinun-an ni Jesu-Kristo. 

 

_____________________________   _______________________________ 

_____________________________  _______________________________ 

_____________________________   _______________________________ 

_____________________________   _______________________________ 

_____________________________ 

 

7. Unsa ang tinuod nga pagsulay sa pagkadisipulo? 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Ang "Pagdisipulo" gitawag usab nga "pagbantay," usa ka termino nga gikuha gikan sa 

Bibliyanhong ilustrasyon kon giunsa sa magbalantay sa carnero sa pag-atiman sa iyang mga 

carnero. 

 

-Ang Dios gitandi sa usa ka magbalantay sa carnero: Hebreohanon 13:20; Salmo 80:  

  1-2;  Ezequiel 34:11 

-Si Jesus gitandi sa usa ka magbalantay sa carnero: Juan 10: 11-18 

 

Ang usa ka magbalantay sa carnero mao ang giya, magbalantay, ug bantay sa mga carnero. 

Siya nagluwas kanila gikan sa kakuyaw, nagbugkos sa ilang mga samad, nahigugma, ug nag 

pakaon kanila. Hunahunaa ang mahitungod niini nga mga katungdanan sa usa ka magbalan 

tay sa mga carnero ug sa unsa nga paagi sila susama sa pag-atiman alang kanila nga inyong 

gidisipulo. Basaha ang mosunod nga mga bersikulo: Mateo 9: 36-38; Marcos 3: 14 15; Juan 

21: 15-17; Buhat 20:28. 

 

2.  Ang balik-balik nga tawag ni Jesu-Kristo mao ang usa ka tawag sa pagsunod. Ang mga 

pulong pagsunod," " sundan ako," ug "sumunod kanako" gigamit ni Jesus labaw pa kay sa 20 

ka beses. Sila gitumong kang: 

 

Simon ug Andres:    Mateo 4:19; Mark 1:17 

Santiago ug Juan:    Mateo 4:21; Marcos 1:20 (nagpasabot) 

Mateo:      Mateo 9: 9; Marcos 2:14; Lucas 5:27 

Felipe:      Juan 1:43 

Pedro:      Juan 21: 19,22 

Ang adunahan nga batan-on:   Mateo 19:21; Marcos 10:21; Lucas 18:22 

Uban niyang  mga tinun-an:   Mateo 8:22 

Sa bisan kinsa nga tawo:   Mateo 16:24; Marcos 8:34;  

Lucas 9:23; Juan 12:26 

 

Si Pablo naghisgot sa iyang kaugalingon ingon nga usa ka sumusunod ni Jesus ug nagtawag 

sa mga taga-Corinto sa pagsunod kaniya (I Mga Taga Corinto 11: 1). Ang susama nga mga 

panudlo ngadto sa mga taga-Efeso (Efeso 5: 1); sa mga taga Filipos (Filipos 3:17); ug sa mga 

taga-Tesalonica (I Mga Taga Tesalonica 1: 6). 

 

3.   Ang pulong "tinun-an o disipulo" wala gigamit diha sa Daang Tugon, apan ang prinsipyo 

sa pagdisipulo dayag: 

 

 

Si Josue disipulo ni Moises:   Deuteronomio 3:28 

Si Eliseo disipulo ni Elias:   II Mga Hari 2 

Ang eskwelahan sa mga propeta ug  

sa gibansay mga disipulo:   II Mga Hari 2: 4 

 

4.   Matikdi kon giunsa ni Apostol Pablo pagsuta sa iyang mga disipulo: 

Uban sa mga sulat:    I Tesalonica 1: 1 

Uban sa pag-ampo:    I Tesalonica 1: 2; 3:10 
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Pinaagi sa pagpadala ug mga representante: I Tesalonica 3: 1-5 

Pinaagi sa personal nga contact:  I Tesalonica 2:18 

 

5.  Ang Apostol nga si Pablo namuhunan sa iyang kinabuhi diha sa pagbansay sa matinud-

anon nga mga lalaki ug mga babaye. Adunay 125 ka mga ngalan diha sa Biblia nga narekord 

nga may kalabutan sa ministeryo ni Pablo. Pagkat-on ug dugang mahitungod sa pagkadisipu 

lo samtang kamo magtuon sa mosunod nga mga pakisayran nga nagtutok sa iyang mga sumu 

sunod: 

 

Apolos:  Buhat 18: 24-28; 19: 1; I Corinto 1:12; 3: 4-6,22; 4: 

6; 16:12; Tito 3:13. 

 

Aquila & Priscila:   Buhat 18: 1-3,18-19,26; Roma 16: 3-5;  

I Corinto 16:19;  II Timoteo 4:19 

 

Bernabe:   Buhat 4: 36-37; 11: 22-30; 13: 1-14: 28; 15: 1-40;  

I Corinto 9: 6; Galacia 2: 1,9,13; Colosas 4:10 

 

Lucas:  Lucas 1: 1-4; Buhat 1: 1; 16: 10-18; 20: 5-21: 18; 27:  

1-28: 16; Colosas 4:14; Filemon 24; II Timoteo 4:11 

 

Marcos:   Buhat 12: 12,25; 13: 5,13; 15: 36-39; Colosas 4:10;  

II Timoteo 4:11; Filemon 24; I Pedro 5:13 

 

Silas:   Buhat 15: 22,27,32-34,40-41; 18: 5; 17:15;  

II Corinto 1:19; I Tesalonica 1: 1;  

II Tesalonica 1: 1; I Pedro 5:12 

 

Filemon:    Filemon 1-25 

Phoebe:    Roma 16: 1-2 

Estefanas:   I  Corinto 1:16; 16: 15-18 

Trofimo:    Buhat 20: 4; 21:29; II Timoteo 4:20 

Tiquico:    Buhat 20: 4; Colosas 4: 7-8; II Timoteo 4:12;  

Efeso 6: 21-22; Tito 3:12 

 

Onesimo:    Colosas 4: 9; Filemon 10-21 

Lydia:     Buhat 16: 13-15,40 

Gauis:     Buhat 19:29; 20: 4; Roma 16:23; I Corinto 1:14 

Euodia Ug Sintique:  Filipos 4: 2-3 

Erasto:    Buhat 19:22; Roma 16:23; II Timoteo 4:20 
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Epaphroditos:    Filipos 2: 25-30; 4:18 

Epafras:   Colosas 1: 7-8; 4: 12-13; Filemon 23 

Demas:    Colosas 4:14; Filemon 23-24; II Timoteo 4:10 

Aristarco:    Buhat 19:29; 20: 4; 27: 2; Colosas 4:10; Filemon 24 

Andronico Ug Junia:    Roma 16: 7 

Ananias:    Buhat 9: 10-19; 22: 12-16 

Tito:  II Corinto 2: 12-13; 7: 6-7,13-14; 8: 6,16-17,23; 12: 17-

18; Galacia 2: 1-3; Tito 1: 5; 

 II Timoteo 4:10 

Timoteo:    Buhat 16: 1-3; 17: 14-15; 18: 5; 19:22; 20: 4;  

Roma 16:21; I  Corinto 4:17; 16: 10-11;  

II Corinto 1: 1,19; Filipos 1: 1; 2: 19-23; Colosas 1: 1;  

I Tesalonica 1: 1; 3: 2, 6;  II Tesalonica 1: 1; 1 Timoteo 

1: 2,18; 6:20;  II Timoteo 1: 2; 4: 9, 21; 

 

Filemon    1; Hebreohanon 13:23 

 

6.   Ang mga titulo nga tawag ni Pablo sa iyang mga sumusunod sa pagpadayag sa pipila sa 

mga responsibilidad sa pagkadisipulo: 

 

Mamomoo:   Filipos 4: 3; Filemon 1:24; I Tesalonica 3: 2 

Mga katabang:   II Corinto 8:23 

Mga magbubuhat:  Roma 16: 3,9,21: Filipos 2:25; Colosas 4:11 

Mga sundalo:   Filipos 2:25 

Mga ulipon:   Colosas 1: 7; 4: 7 

Mga binilanggo:  Roma 16: 7; Filemon 23: Colosas 4:10 

Anak:    I Corinto 4:17; I Pedro 5:13 

Alagad:   Filipos 1: 1 

Igsoong lalaki:   II Corinto 1: 1 

 

7.   Ang pagkadisipulo usahay mahal. Tagda ang gidangatan sa pipila sa unang mga tinun-an 

nga namatay alang sa Ebanghelyo: 

 

Mateo nag-antus sa pagkamartir pinaagi sa espada sa Etiopia. 

Marcos namatay sa Alexandria human giguyod sa mga kadalanan sa ciudad. 

Lucas gibitay sa usa ka kahoy nga olibo sa Gresya. 

Juan gibutang sa usa ka kolon sa nagabukal nga lana, apan nakagawas sa kamatayon 

ug gipapahawa ngadto sa Isla sa Patmos. 
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Pedro gilansang sa krus didto sa Roma nga ang iyang ulo paubos. 

Santiago nga diyutay gipunggotan sa Jerusalem. 

Santiago gitambog gikan sa ibabaw sa templo ug gikulata sa kamatayon pinaagi sa 

panon sa katawhan sa ubos. 

 

Felipe gibitay sa Phyrgia. 

Bartolome gibunalan hangtud sa kamatayon. 

Andres gigapos sa usa ka krus diin siya misangyaw sa iyang mga mamumuno hangtud 

sa iyang kamatayon. 

 

Thomas gidughang ug espada sa India. 

Judas gipana hangtud namatay. 

Matias una gibato, unya gipunggotan. 

Bernabe gibato hangtud sa kamatayon pinaagi sa mga Judio sa Salonica. 

Pablo gipunggotan didto sa Roma pinaagi kang Nero. 

 

8.   Gamita ang mosunod nga latid sa pagtuon ug dugang pa sa pagkadisipulo: 

 

Pagkadisipulo diha sa Ebanghelyo 

 

Ang pagkadisipulo kinahanglan nga usa ka prayoridad: Lucas 9: 57-62. 

 

Ang pagkadisipulo misunod ni Jesus bisan diin siya miadto: Mateo 8:23; 9:19; Marcos 6: 

1; 8:10; 10:46; Lucas 22:39; Juan 1:37; 3:22; 6: 3; 11: 7,54; Juan 18: 1-2. 

 

Si Jesus mihatag sa iyang awtoridad ngadto sa mga disipulo ibabaw kang Satanas: Mateo 10: 

1; Lucas 9: 1. 

 

Ang mga disipulo nahimong mga ulipon: Mateo 10:24; Lucas 6:40; Juan 13: 5-17. 

 

Si Jesus mitawag sa mga disipulo sa hingpit nga pasalig: Mateo 16:24; Marcos 8:34; Lucas 

14: 26-33; Juan 1: 20-23. 

 

Ang mga disipulo sama sa pamilya ni Jesus: Mateo 12:49; Juan 2:12; 19: 26-27. 

 

Ang mga disipulo ug si Jesus nalingaw sa mga panahon sa sosyalan nga managsama:  

Juan 2: 2. 

 

Si Jesus mipakigbahin ug pagkaon uban kanila: Mark 2:15; Juan 4: 31-33. 

 

Ang mga disipulo mibuhat sa gisugo ni Jesus kanila: Mateo 14:19, 22; 15:36; 21: 1, 6; 24: 

3; 26:19; Marcos 6: 41,45; 11: 1; Juan 6:12. 
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Ang mga disipulo miduol kang Jesus uban sa ilang mga problema ug mga pangutana: Mateo 

14:15; 15:12, 33; 17:19; Marcos 5:31; 8: 4; 9:28; Juan 9: 2. 

 

Si Jesus mitul-id sa iyang mga tinun-an sa diha nga sila sayop: Mateo 19: 13-15; 26: 8-

13; Marcos 8:33; 10: 13-16; Lucas 9: 40-42; 9:54; Juan 6:61. 

 

Si Jesus mipasundayag ug gahum sa Dios ngadto sa mga tinun-an: Lucas 19:37;  

Juan 2:11; 20:30. 

 

Ang pagkadisipulo nagkinahanglan ug pagkamasulundon ngadto sa Pulong sa Dios:  

Juan 8:31. 

 

Ang pagkadisipulo nagkinahanglan ug gugma: Juan 13:35. 

 

Ang pagkadisipulo nagkinahanglan ug pagpamunga: Juan 15: 8. 

 

Si Jesus nagpadala ug espesyal nga pulong sa iyang pagkabanhaw ngadto sa iyang mga tinun-

an ug nagpakita kanila: Mateo 28: 7- 8; Marcos 16: 7; Juan 20-21. 

 

Ang mga disipulo mibiya ni Jesus sa iyang labing ngitngit nga takna: Mateo 26: 36 45,58; 

Marcos 14: 32-42; Lucas 22:45; Juan 18: 17,25. 

 

Sa ulahi, napamatud-an sila nga matinud-anon nga mga tawo: Mateo 28:16. 

 

Si Jesus midala sa iyang mga tinun-an alang sa espesyal nga mga panahon sa pagtudlo, sa 

pagpadayag, pag-ampo, ug uban: Marcos 3: 7; 4:34; 7:17; 10:10; 12:43; Mateo 11: 1; 13: 

30,36; 16:13, 21; Marcos 4:34; 7:17; 9:31; 10: 23- 24; Lucas 6: 20-49; 9:18; 10:23; 11: 1; 16: 

1; 17: 1,22; 20:45; Juan 2:22; 16:29. 

 

Ang pagkadisipulo sa libro sa mga Buhat 

 

Ang mga disipulo misanay ingon sa gisugo kanila sa pagbuhat sa: Buhat 6: 1,7 

 

Ang mga disipulo adunay nagkalainlain nga mga responsibilidad. Ang uban nalambigit sa 

pag-alagad nga mga ministeryo. Ang uban (mga Lider) mihatag sa ilang kaugalingon sa pag 

tuon sa Pulong ug sa pag-ampo. Ang tanan nanganak sa espirituwal: Buhat 6 

 

Ang mga disipulo nakasinati ug mga paglutos: Buhat 9: 1 

 

Mga babaye mga disipulo ingon man sa mga lalaki: Buhat 9:36 

 

Ang mga disipulo mipakigbahin sa materyal nga mga butang sa usag usa: Buhat 4: 11:29 

 

Ang mga disipulo malipayong mga tawo, puno sa Espiritu Santo: Buhat 13:52 

 

Ang paglig-on ug pagpamatuod sa mga disipulo usa ka prayoridad ni Pablo:  

Buhat 14:22; 18:23 
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Si Pablo milain sa mga disipulo gikan sa mga panon sa katawhan aron makadawat sa 

espesyal nga pagbansay: Buhat 19: 9 

 

Ang mga disipulo nagpahayag sa ilang gugma alang sa usag usa: Buhat 20: 1 

 

Ang mga disipulo gipasidan-an nga ang uban mosulay sa pagwahing kanila gikan sa tinuod 

nga pagkadisipulo ni Jesus: Buhat 20:30 

 

Ang nagkalainlain nga mga paghisgot sa mga disipulo diha sa libro sa Mga Buhat naglakip 

sa: 9:10, 19, 25-26, 38; 14:20, 28; 15:10; 16: 1; 18:27; 19: 1, 30; 21: 4, 16; 
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KAPITULO 11 
 

NASUMPO NGA PAGTUBO 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pagpatin-aw sa "nasumpo" nga pagtubo. 

 Pag-ila sa mga butang nga makababag sa espirituhanon nga pagtubo ug sa 

pagpadaghan. 

 Paghatag ug Bibliyanhong tambal aron sa pagtul-id sa maong mga problema. 

 

SAG-ULOHONG  BERSIKULO: 

Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatin 

dog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkoranan sa mga 

mayubiton. 

 

Apan ang iyang kalipay anaa sa Kasugoan ni Jehova; ug sa iyang Kasugoan  

nagapalandong siya sa adlaw ug gabii. 

 

Ug siya mahimong sama sa usa ka kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa 

tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon; ang iyang dahon usab dili 

malaya; ug bisan unsa nga ginabuhat niya magmauswagon. (Salmo 1: 1-3) 

 

PASIUNA 

Adunay daghan nga mga hinungdan nga makaapekto sa normal nga pagtubo ug paglambo sa 

tawhanong lawas. Ang kakulang sa husto nga pagkaon mopahinay sa pisikal nga pagtubo. 

Ang nagkalain-lain nga mga sakit usab makaapekto sa kalamboan. Sa diha nga adunay ku 

lang sa pagtubo sa lawas sa tawo, ang tambal kinahanglan nga makita aron sa pagtul-id sa 

problema o kaha ang pagtubo "masumpo." Sa diha nga ang pagtubo" masumpo,"  ang lawas 

dili mapalambo sa husto nga paagi. 

 

Ingon sa inyong nakat-onan, ang Biblia nagtandi sa simbahan sa usa ka pisikal nga lawas. 

Sama sa usa ka pisikal nga lawas, ang iyang pagtubo ug paglambo naapektohan sa daghan 

nga mga butang. Usahay ang mga problema mahitabo diha sa simbahan. Kini nga mga prob 

lema mahimong "makasumpo" sa espirituhanon nga pagtubo. Sa diha nga ang espirituhanon 

nga pagtubo"masumpo" ang simbahan dili makadaghan sa husto nga paagi. Adunay  kaku 

lang sa bag-ong mga kinabig ug mga tinun-an ug ang pagkawalay espirituhanon nga pagka 

hamtong. 

 

Si Jesus miingon "Akong pagatukuron ang akong iglesia." Kita dili makahimo sa pagpadag 

han sa atong mga kaugalingon, apan makahimo kita sa pagtangtang sa kahimtang nga maka 

pugong sa pagtubo. Kon kita mobuhat sa ingon, kita nagahimo sa tukma nga espirituhanon 

nga klima diin ang pagtubo mahitabo. Kini nga kapitulo nagtala sa komon nga problema nga 

nagpugong sa pagpadaghan.  

160 



Alang sa matag problema usa ka solusyon sa Biblia ang gihatag. 

 

NASUMPO NGA PAGTUBO 

 

PROBLEMA:   KULANG SA ESPIRITUHANON NGA PAGKAON. 

Ang tawhanon nga lawas kinahanglan nga adunay natural nga pagkaon ug tubig o kini mama 

tay. Ang espirituhanon nga lawas kinahanglan nga adunay espirituhanon nga pagkaon ug tu- 

big o kini mamatay. Ang ubang mga simbahan wala na nagtudlo sa Pulong sa Dios.  Sila nag 

tudlo sa mga doktrina sa mga tawo. Sila nagsulti kon unsay gusto nga madungog sa mga ta- 

wo. (II Timoteo 4: 3). Ang espirituhanong malnutrisyon mao ang resulta sa kagutom sa Pu- 

long sa Dios (Amos 8: 11-12). Ang uban nagtudlo lamang sa "gatas" sa Pulong ug ang mga 

tawo wala mohamtong sa espirituwal. Ang mga magtotoo nagpasagad sa pagtuon sa Biblia o 

dili gayud moadto sa unahan sa nag-unang mga kamatuoran ngadto sa "kalan-on" sa Pulong 

sa Dios. Ingon nga ang usa ka natural nga lawas mamatay kon walay pagkaon, mao man ang 

espirituhanon nga lawas. 

 

Solusyon: 

 

Bag-oha ang paghataag ug gibug-aton sa Pulong sa Dios (Roma 10:17). Tudloi sa parehong 

mga gatas ug kalan-on sa Pulong (I Corinto 3: 1; I Pedro 2:22; Hebreohanon 5: 12-14). Ang 

tawhanong bata dili mabuhi sa gatas lamang sa walay katapusan. Ang nagatubo nga bata ki- 

nahanglan gayud nga makakat-on sa pagkaon sa lig-on nga mga pagkaon. Ang espirituha 

nong lawas ni Kristo dili mabuhi sa "gatas" lamang sa pulong. Ang nagatubo nga espirituha 

nong lawas kinahanglan gayud nga makakat-on sa pagkaon sa "kalan-on" sa Pulong sa Dios. 

Ang Pulong sa Dios mao "ang tinapay" sa espirituhanon nga kinabuhi. Ang pulong mao ang 

atong espirituhanon nga pagkaon. Ang nag-unang mga kamatuoran dali masabtan ug gitawag 

nga "gatas" sa Pulong. Ang mas abante mga pagtulun-an sa Biblia gitawag nga mga "kalan-

on" sa Pulong. 

 

PROBLEMA: KULANG SA PANAN-AWON: 

Ang Biblia nag-ingon "diin walay panan-awon, ang katawhan malaglag" (Proverbio 29:18). 

Ang espirituhanong panan-awon sa pipila ka mga tawo limitado sa ilang kaugalingong mga 

pamilya ug mga komunidad. Ang uban nabalaka sa lagyong mga dapit uban sa lain nga mga 

pandungog sa mga ngalan, samtang ang mga tawo nga anaa sa gawas sa ilang mga pultahan 

sa simbahan mamatay nga walay Kristo. 

 

Solusyon: 

 

Balanse ang gikinahanglan sa pagkab-ot tali sa lokal ug sa tibook kalibutan nga espirituha 

nong panan-awon. Ang simbahan kinahanglan nga mopalambo ug pangtibook-kalibutan nga 

panan-awon samtang dili mobiya sa iyang kaugalingon nga mga komunidad. Kini mao ang pa 

nan-awon nga gihatag ni Jesus sa iyang mga tinun-an sa espirituhanon nga pag-ani nga  an- 

dam na aron pagaanihon. Ang uma mao ang kalibutan. "Iyahat ang inyong mga mata, ug tan-

awa": Kini mao ang panan-awon nga gipaambit ni Jesus sa iyang mga sumusunod nga nakapa 

usab sa katuyoan ug kapalaran sa ilang mga kinabuhi (Juan 4). 

 

PROBLEMA:  MABAW NGA PAGTUBO. 

Basaha ang sambingay sa magpupugas sa Marcos 4: 1-20. Sa diha nga ang binhi sa Pulong sa  
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Dios dili makagamot sa inyong kinabuhi, ang resulta mabaw nga espirituhanong pagtubo. 

Sa diha nga ang paglutos ug lisud nga mga panahon moabot, kamo mamatay sa espirituwal 

Marcos 4:17). 

 

Solusyon: 

 

Tudloi ang mga katawhan nga ang pagbasa, pagpaminaw, ug pagtudlo sa mga Pulong sa Dios 

dili igo. Sila kinahanglan mahimong mga magtutuman sa Pulong. Kini kinahanglan makapa 

usab sa ilang mga kinabuhi (Santiago 1: 22-25). Ang pagsulod sa Pulong ngadto sa kasing 

kasing ang nagadala sa kausaban (Salmo 119: 130). 

 

PROBLEMA: KULANG SA PAGPUL-ONG. 

Ang mga simbahan sa kanunay adunay dili mabungahon nga mga paagi ug mga programa. Sa 

diha nga ang maong mga kalihokan dili pul-ongan, ang pagpamunga mohunong. Kon walay 

pagpul-ong, ang hinay apan sigurado nga proseso sa kamatayon molaglag kinabuhi. Sa natu 

ral nga kalibutan kon ang usa ka kahoy dili pul-ongan kini magpadayon sa pagtindog sa ma- 

tul-id, apan kini patay. Walay bunga, walay pagtubo ug pagpadaghan. Ang estruktura anaa, 

apan ang kinabuhi wala na. Tinuod usab kini sa espirituhanon nga kalibutan. 

 

Solusyon: 

 

Sa natural nga kalibutan, ang dili mamunga nga mga sanga kinahanglan nga pul-ongan aron 

nga ang tanom mamungag daghan. Sa espirituhanon nga kalibutan, kinahanglan gayud nga 

atong pul-ongan ang dili mabungahon nga mga kalihokan sa atong mga kinabuhi ug mga sim 

bahan. Ang mga paagi ug mga programa nga dili moresulta sa pag-ebanghelyo ug sa pagka 

disipulo kinahanglan nga "pul-ongan." 

 

Ang matag panagtigom, programa, ug kalihokan sa simbahan kinahanglan nga timbangtimba 

ngon. Susiha ang mga dili mabungahong buhat aron madiskobre nganong sila dili makapamu 

nga. Hinumdumi:Ang pagpul-ong dili lang pagputol sa dili mabungahon nga mga sanga. Ang 

katuyoan mao ang pagpangita sa mga paagi nga makapahimo sa mas epektibo nga pagtubo ug 

espirituhanong bunga (tan-awa sa Juan 15). 

 

PROBLEMA:  NAPAKYAS SA PAG-ILA SA MASANONGON NGA MGA DAPIT. 

Diha sa sambingay sa magpupugas sa Marcos 4: 1-20, dihay masanongon  ug dili mosano 

ngon nga yuta. Gamay nga pagtubo nahitabo sa dili masanongon nga mga dapit. 

 

Solusyon: 

 

Adunay dili masanongon nga mga dapit sa kalibutan uban sa gamay nga mga oportunidad 

alang sa pagpadaghan. Adunay ubang mga dapit nga andam alang sa espirituhanon nga pag-

ani nga nagtanyag sa dako nga mga oportunidad alang sa pagpakaylap sa Ebanghelyo. 

 

Ang masanongon nga mga tawo kinahanglan ilhon ug ang mga paningkamot ibutang niini 

nga mga lugar. Sa diha nga si Pablo nakadungog  nga ang Espiritu Santo nagdala sa mga Gen 

til ngadto sa pagkadisipulo sa Antioquia, siya dayon mibiya sa Tarso ug miadto sa Antioquia. 

Sa diha nga ang panimpo dili pa husto alang sa Asya, si Pablo mitumong sa masanongon nga 

mga dapit hangtud ang Dios miabli sa pultahan sa Asya. Itingob ang pagtagad sa masanongon 
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nga mga dapit. Padayon sa pagpugas ug paghulat sa husto nga panimpo sa kaumahan nga dili 

pa hinog sa pag-ani. 

 

PROBLEMA:  SAYOP NGA MGA PRAYORIDAD. 

Ang espirituhanong mga lider adunay sayop nga mga prayoridad sa diha nga sila mas nabala 

ka sa patigayon sa simbahan kay sa pag-ampo ug pagministeryo sa Pulong sa Dios. Ang mga 

prayoridad gihatag ngadto sa ikaduha nga mga proyekto sama sa maayong mga buhat, mga 

proyekto sa pagtukod ug bilding , etc.. Ang paggalam mas importante pa kay sa misyon. 

 

Solusyon: 

 

Si Jesus walay bisan unsa nga giingon mahitungod sa pagtukod sa dagko nga mga bilding,  

Kristoha nong mga sentro nga dalangpanan, ug uban pang mga susamang mga proyekto. 

Samtang kini dili sayop sa ilang kaugalingon, ang pagpadaghan nababagan niining maong 

mga proyekto tungod kay mas gihatagan ug gibug-aton kay sa pag-ebanghelyo ug pagdisipu 

lo. Ang  problema sa mga prayoridad ug sa iyang mga solusyon natala diha sa Buhat 6:1-6. 

Sa diha nga ang espirituhanong mga lider misugod sa paghatag sa ilang panahon sa pag-am 

po ug pagministeryo sa Pulong sa Dios, ang pagpadaghan miresulta (Buhat 6: 7) 

. 

PROBLEMA: PAGMINISTERYO NGA WALAY  KALABUTAN  SA MGA TAWO. 

Ang ubang mga simbahan mihunong sa pagtubo tungod kay ang ministeryo wala may kala 

butan ngadto sa mga tawo. Tingali ang ministro dili usa sa mga tawo. Siya lahi ug kultura ug 

dili makapahiangay ngadto kanila sa husto nga paagi diha sa pinulongan, kostumbre, etc. 

 

Solusyon: 

 

Ang pagpangulo kinahanglan nga bangonon gikan sa lokal nga simbahan  human sa pagta 

nom sa usa ka simbahan (Tito 1: 5). Lokal nga mga lider sa sama nga kultura ug pinulongan 

nga makasulti sa Ebanghelyo sa labing epektibo nga paagi. 

 

PROBLEMA:. "DUOL UG TAN-AWA" KAY SA "LAKAW UG SULTIHI."  

Daghang mga simbahan ang misagop sa "duol" nga paagi kay sa "lakaw" nga paagi nga gisu 

go ni Jesus. Kini nga mga simbahan nagplano sa mga serbisyo ug mga programa ug  misulay 

sa pagkuha sa mga dili-magtotoo sa "pagduol" sa simbahan. Sila wala na gayud "molakaw" 

ngadto sa kalibutan aron sa pag-abot sa mga tawo sa Ebanghelyo ug modala kanila sa sulod. 

Sila miabli sa ilang mga pultahan ug naghulat sa mga tawo, apan walay usa nga miabot. Sa 

maong simbahan, ang mga miyembro mahimong nagkapuliki matag gabii sa semana sa mga 

panagtigom. Kombensiyon, seminar, ug mga paghanas ang mipuli sa pag-ebanghelyo. 

 

Solusyon: 

 

Ang simbahan mao unta ang sukaranan sa kalihokan sa Dios dinhi sa kalibutan. Apan ang 

simbahan nahimong lugar sa kalihokan kay sa sukaranan nga nagpadala ug mga disipulo 

ngadto sa mga kaumahan sa kalibutan sa pagministeryo ug pag-ebanghelyo ug pagdaghan. 

Ang simbahan kinahanglan nga mohunong sa pag-ebanghelyo sa iyang kaugalingon ug mag 

sugod sa pag-ebanghelyo sa kalibutan. Ang simbahan kinahanglan nga usa ka dapit diin ang 

mga magtotoo gibansay ug gisangkapan sap ag-adto sa kalibutan diin ang mga makasasala 
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ug pagdaug kanila ngadto kang Kristo. Ang "paglakaw" nga estratihiya ni Jesus kinahanglan 

nga hatagan ug gibug-aton (Mateo 28:19; Buhat 1: 8). 

 

PROBLEMA:  WALA MASUGID NGA MGA SALA. 

Ang wala masugid nga sala diha sa mga kinabuhi sa mga sakop sa simbahan babag sa espiritu 

hanon nga pagtubo. 

 

Solusyon: 

 

Tun-i ang mga panudlo nga gihatag ni Pablo ngadto sa mga taga-Corinto nga simbahan sa 

pag-atubang sa wala masugid nga sala sa mga sakop (tan-awa sa I Corinto 5: 11-13). Kon ang 

nakasala nga sakop maghinulsol, siya dawaton  pagbalik ngadto sa pakig-ambitay (tan-awa sa 

II Mga Taga Corinto 2: 4-8). 

 

PROBLEMA:  WALA MASULBAD NGA PERSONAL NGA MGA PROBLEMA. 

Ang panagbangi motungha sa diha nga ang mga miyembro sa lawas sa Simbahan adunay 

wala masulbad nga personal nga mga problema tali kanila. Kon kini nga mga panagbangi dili 

husto ang paagi sa pagdumala, dibisyon ang mahimong resulta. Ang wala masulbad nga mga 

problema makapugong sa proseso sa pagpadaghan. 

 

Solusyon: 

 

Ang Mateo 18: 15-17 naghatag sa piho nga mga panudlo alang sa pagtul-id sa mga problema 

tali sa mga miyembro sa lawas ni Kristo. Pagtuon usab sa panig-ingnan ni Pablo ug ni Berna 

be sa Buhat 15: 36-41. Kon ang problema gidumala sa hustong paagi, bisan ang pagkabahin 

mahimong mosangpot sa pagpadaghan nga makabenepisyo ang Gingharian sa Dios. 

 

PROBLEMA:  DILI TAKOS SA ESPIRITUHANONG  LIDERATO. 

Ang pagtubo sa Simbahan apektado sa diha nga ang mga lider dili makatagbo sa espirituha 

nong mga kwalipikasyon nga gilatid diha sa Biblia. Ang mga sumbanan alang sa mga lider sa 

simbahan nga gitukod sa Dios maoy mga espirituhanong mga kwalipikasyon. Siya wala nag 

tagad mahitungod sa edukasyon ug abilidad nga mas labaw pa kay sa tinuod nga espirituha 

nong kahimtang sa tawo (tan-awa sa 1 Samuel 16: 7). 

 

Solusyon: 

 

Ang usa ka pangulo kinahanglan nga mobiya gikan sa iyang posisyon hangtud nga siya maka 

pahimutang sa iyang "kaugalingong panimalay" (sa iyang personal nga espirituhanong kinabu 

hi ug pamilya) diha sa kahusay. Ang mga lider kinahanglan nga motagbo sa mga kwalipika 

syon nga gilista sa I Timoteo 3 ug Tito 1: 5-9. 

 

PROBLEMA:  PAGDUMILI SA KAUSABAN. 

Ang mga tawo lagmit modumili sa kausaban. Daghan ang kontento sa mga butang sa paagi 

nga sila naglungtad sa milabay nga 40 ka tuig. Sila dili daling modawat sa bag-ong mga 

paagi. 
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Solusyon: 

Hinumdumi nga ang katuyoan sa simbahan mao ang pag-ebanghelyo ug pagdaghan sa espi 

rituwal dili gayud mausab. Ang mga paagi sa pagtuman niini nga mga katuyoan mao ang 

mausab. Tinuod nga kita mogamit sa Bibliyanhong mga paagi sa unang simbahan, apan ang 

kalibutan nausab sukad niadto nga panahon. Kita dili makasalikway sa bag-ong mga paagi 

tungod lang kay wala sila gigamit sa kapanahonan sa Biblia. 

 

Pananglitan, dili ka angay nga modumili sa paggamit sa mga butang sama sa pag-imprinta, 

kompyuter, ug mga teyp rekorder sa pagsangyaw sa Ebanghelyo tungod lang kay si Pablo 

wala mogamit kanila. Kini nga mga paagi wala pa naglungtad kaniadto nga panahon. Ilha nga 

ang tradisyon makababag sa plano sa Dios (Marcos 7:13). Tudloi ang mga tawo sa pagdahom 

ug bag-ong mga butang gikan sa Dios (Isaias 43:19). 

 

PROBLEMA: KOMUNIKASYON NGA MGA PROBLEMA. 

Ang pagpadaghan napugngan sa mga paagi diin ang Ebanghelyo gipaambit. Ang mga minis 

tro mosulay sa pagdani sa ilang katawhan uban sa lawom nga mga pulong ug sa pagpasun 

dayag sa teyolohiyanhong kahibalo. Sila wala mosulti sa lebel sa panginahanglan sa tawo.  

Ang ilang mga buhat dili uyon sa ilang mga pulong. 

 

Solusyon: 

Ang Ebanghelyo kinahanglan nga isulti nga masabtan sa mga mamiminaw. Ang mga magwa 

wali, mga magtutudlo, ug mga ebanghelista kinahanglan nga makig-estorya sa lebel sa ilang 

mamiminaw imbis nga mosulay sa pagdani sa lawom nga mga pulong ug sa pagpasundayag 

sa teyolohiyanhong kahibalo. Sa diha nga si Jesus nagtudlo, ang yano nga mga tawo nakadu 

ngog ug nakasabot kaniya (Marcos 12:37). 

 

Ang komunikasyon kinahanglan nga ipahiangay sa tanan nga lebel sa katilingban ug eduka 

syon (Roma 1:14). Ang binaba nga komunikasyon kinahanglan uyon sa paagi sa pagkinabu 

hi. Kita mahimong mga magbubuhat sa Pulong ingon man mga magsusulti. Ang komunika 

syon sa atong pagtoo epektibo lamang kon ang mga butang sa Dios makita sa atong mga 

kinabuhi (Filemon 6). 

 

PROBLEMA:  KULTURAHANON, HEYOGRAPIKANHON, UG SECTA NGA 

PANAGBULAG. 

 

Ang ubang mga simbahan dili moabot sa mga tawo sa ilang komunidad tungod kay "sila dili 

sama kanato." Sila dili moministeryo sa mga tawo nga lain ug kultura, lahi ug rasa, o nagsulti 

sa laing pinulongan. Ang ubang mga simbahan modumili sa pagtabok sa heyograpikanhong 

mga utlanan. Sila dili gusto sa mga tawo gikan sa laing dapit sa lungsod o sa laing rehiyon 

nga moabot sa ilang mga simbahan. Ang ubang mga tawo mosalikway sa pakig-ambitay sa 

mga miyembro sa ubang mga denominasyon. Ang uban gibulag kaayo ang ilang kaugalingon 

gikan sa kalibutan nga sila wala na modaghan tungod kay sila walay kontak sa mga dili-mag 

totoo. 

 

Solusyon: 

Tan-awa ang Mga Taga-Efeso 2:14. Walay mga paril sa panagbulag diha kang Kristo. Ang  
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simbahan nagtukod ug mga kuta sa panagbulag nga kinahanglan pagagun-ubon. Kita kina 

hanglan gayud nga motabok sa kulturahanon, pinulongan, heyograpikanhon, ug sa denomi 

nasyon nga linya sa pag-abot sa mga tawo kon asa sila. 

 

Kita mossalikway niining mga kabug-at ug mga sala, ug motutok sa tahas sa pag-abot sa kali 

butan sa Ebanghelyo (Hebreohanon 12: 1-2). Kita dili molain sa atong mga kaugalingon gi- 

kan sa kalibutan. Kita maanaa sa kalibutan, apan dili mag-aambit sa iyang makasasala nga 

mga paagi (Juan 17:15). Ang pagbulag sa kalibutan wala magpasabot nga  pag-inusara o pag 

lain. 

 

PROBLEMA: TUMATAN-AW IMBIS NGA SUMASALMOT. 

 

Ang mga tumatan-aw mao kadtong mga tawo nga naglantaw apan dili apil sa plano sa Dios. 

Sila wala manganak sa espirituwal. Sila mibiya sa pag-ebanghelyo ug pagdisipulo ngadto sa 

"propesyonal" nga mga ministro. Ang simbahan nga napuno sa mga tumatan-aw dili motubo. 

 

Solusyon: 

 

Ang matag sakop kinahanglan nga makaila sa iyang personal nga responsibilidad sa Dakong 

Sugo (Mateo 28: 19-20).  Ang mga sakop kinahanglan nga mapangulohan sa pagdiskobre ug 

paggamit sa ilang espirituhanong mga gasa aron makahimo ang simbahan nga lawas sa pag 

lihok sa husto nga paagi (II Timoteo 1: 6). 

 

Ang mga ministro kinahanglan mosangkap sa mga miyembro alang sa buhat sa pangalagad 

(Efeso 4:12). Ang matag tawo kinahanglan manganak, ug ang matag balay mahimong sentro 

sa pag-ebanghelyo (II Timoteo 2: 2). 

 

PROBLEMA:  ANG MGA KINABIG WALA MAHIMONG MGA DISIPULO. 

 

Ang bag-ong mga magtotoo wala mapalambo ngadto sa pagkadisipulo. Sila hain lang sa duha  

mibalik sa daan nga kinabuhi sa sala o mipabilin nga espirituhanong mga bata nga dili maka 

himo sa pagpanganak. 

 

Solusyon: 

 

Ang mga kinabig kinahanglan mapalambo ngadto sa pagkadisipulo ug masangkapan alang sa 

ministeryo kon ang pagpadaghan nga proseso magpadayon. Ang pag-ebanghelyo dili hingpit 

hangtud nga ang kinabig mahimong aktibong tinun-an ni Kristo. Ang pagtudlo mosunod sa 

pag-ebanghelyo ingon man usab una niini (Mateo 28: 19-20). 

 

PROBLEMA: KAHADLOK. 

 

Ang kahadlok sa kapakyasan mao ang labing dako nga kaaway sa pagpadaghan. Basaha ang 

sambingay sa mga talento sa Mateo 25: 14-30. Ang sulugoon nga nahadlok walay pulos. Siya 

wala midaghan espirituwal. 

 

Solusyon: 

Mopalambo ug relasyon uban sa Dios basi sa gugma ug dili sa kahadlok  (I Juan 4:18). 
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PROBLEMA:  PAGHATAG UG GIBUG-ATON SA BULUHATON KAY SA 

PAGSIMBA. 

 

Ang mga plano, mga programa, ug ang patigayon sa simbahan makapuli sa matuod nga pag 

simba. Ang serbisyo mahimong mapuno sa mga pahibalo, paglikom ug salapi, espesyal nga 

mga presentasyon, ug giplano nga mga programa. 

 

Solusyon: 

Pag-establisar ug hustong mga prayoridad diha sa simbahan. Ang  paghigugma ug pagsimba 

sa Dios mao ang una. Paghigugma ug pagministeryo sa uban mao ang sunod. Ang tanan nga 

lain nga mga programa mosunod niining duha ka labing dako nga mga responsibilidad 

(Mateo 12: 29-31). 

 

PROBLEMA: PAGLUWAS SA KATILINGBAN  KAY SA PAGLUWAS SA  MGA 

KALAG. 

 

Adunay daghan nga mga katilingbanong mga panginahanglan sa kalibutan karon. Adunay 

mga kabus nga mga tawo nga kinahanglan nga mapakaon, mabistihan, ug mahatagan ug 

puloy-anan. Adunay mga tawo nga nagkinahanglan sa medikal nga pag-atiman ug mga 

trabaho. Adunay mga problema sa edukasyon ug sa politika nga kinahanglan matul-id. Kini  

tinuod nga mga panginahanglan diin ang simbahan makahimo sa pagministeryo sa ngalan ni 

Jesus. Apan sa kasagaran ang gibug-aton sa ministeryo mobalhin sa pagluwas sa katilingban 

kay sa pagluwas sa mga kalag. 

 

Solusyon: 

Ang babaye didto sa atabay adunay pisikal nga panginahanglan sa tubig apan si Jesus nagha 

tag ug prayoridad sa iyang espirituhanon nga panginahanglan (Tan-awa sa Juan 4). Ang la- 

baw nga pagtawag sa simbahan dili pagluwas sa katilingban, kondili aron pagluwas sa mga 

kalag sa masulob-on sa espirituwal nga mga lalaki ug mga babaye. Ang katilingbanong pag- 

apil ug intelektwal nga mga kalihokan dili makatagbaw sa gigutom nga mga tawo nga nagti 

nguha sa Tinapay sa Kinabuhi. 

 

PROBLEMA: PAGKAWALAY PAGTOO. 

Basaha ang istorya sa Israel didto sa utlanan sa yuta nga gisaad sa Dios kanila (Numeros 13).  

Ang Israel wala makasulod sa gisaad nga yuta tungod sa pagkawalay pagtoo. Sila mingbalik 

sa pagsuroysuroy sa kamingawan diin ang tibook nga kaliwatan namatay sa panahon sa 

sunod nga 40 ka mga tuig. 

 

Ang matag magtotoo ug ang tanan nga simbahan makaabot sa espirituhanon nga "Cades" sa 

pipila ka mga punto diha sa ilang espirituhanon nga kasinatian. Sila bisan hain sa duha, mopa 

dayon diha sa pagtoo sa pag-angkon sa saad sa Dios, o moatras sa pagkawalay pagtoo ug ma 

matay sa espirituwal. 

 

Solusyon: 

Ang pagkawalay pagtoo babag sa espirituhanon nga pagtubo ug pagpadaghan. Ang simbahan  

kinahanglan nga motoo nga ang kalampusan sa iyang katuyoan sa pag-ebanghelyo ug pagdi  
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sipulo posible pinaagi sa pagtoo (Marcos 6:15). Ang pagkawalay pagtoo kinahanglan nga 

mapulihan sa pagtoo.  Ang pagtoo mapalambo pinaagi sa nabag-o nga pagtagad sa Pulong sa 

Dios. Ang mga tawo kinahanglan magsugod sa paglihok sa pagtoo.  Ang pagtoo kinahanglan 

nga inubanan sa mga buhat aron mahimong epektibo (Santiago 2:26). 

 

PROBLEMA: GIDAGHANON KAY SA KALIDAD. 

Ang paghatag ug gibug-aton sa gidaghanon kay sa kalidad nanganak ugdili hamtong sa  espiri 

tuwal nga mga magtotoo. Adunay dako nga mga numero, apan napakyas sa pagdisipulo ug sa 

paghamtong sa mga miyembro. 

 

Solusyon: 

 

Ribyuha  ang kapitulo sais niini nga kurso. Gamita ang mga prinsipyo alang sa espirituhanon 

nga pagtubo nga gitudlo niini nga leksyon. 

 

PROBLEMA: ANG  INDIBIDUWAL NAWALA SA PANON. 

Samtang ang mga simbahan motubo, ang mga indibiduwal "mawala diha sa panon sa kataw 

han." Sila magsugod nga mobati ingon nga sila kabahin sa gidaghanon lamang. Walay perso 

nal nga kontak, pag-atiman, ug pagtagad. Ang paghatag ug gibug-aton sa masa nga pag-e 

banghelyo mopuli sa personal nga pag-ebanghelyo. 

 

Solusyon: 

 

Ang usa ka kalag adunay bili nga labaw pa kay sa tibook nga kalibutan (Mateo 16:26). 

Samtang ang pagtagad alang sa tibook kalibutan husto, kita dili mawad-an ug indibiduwal 

diha  sa mga panon sa katawhan. Ang mga tawo natawo sa espirituhanon nga indibiduwal 

sa usa ka panahon ug mawala nga tinagsa. 

 

Walay butang sama sa masa nga pagkakabig. Bisan sa dihang mosanong ang usa ka dako nga 

grupo sa usa ka ebanghelyo nga paghangyo, ang matag tawo natawo pag-usab nga indibidu 

wal. Kita kinahanglan nga dili kaayo mabalaka sa mga panon sa katawhan nga atong mapa 

sagdan ang indibiduwal nga panginahanglan. Si Jesus mitawag sa mga indibiduwal gikan sa 

mga panon sa katawhan aron makaministeryo ngadto kanila. Ang pagpalambo sa gagmay nga 

grupo nga mga ministeryo mao ang usa ka paagi aron sa pagbantay sa ministeryo ngadto sa 

indibiduwal sa dako ug paspas nga pagdaghan sa kongregasyon. 

 

PROBLEMA:  MGA PUNDOK SA SIMBAHAN. 

Usahay ang mga "pundok" molambo ngadto sa mga simbahan. Ang pundok maoy grupo sa 

mga tawo nga nanagtigom ingon nga nalain nga grupo ug modumili sa pagdawat sa uban sa 

ilang mga pakig-ambitay. Kini nga grupo tipik sa pipila ka mga tawo ug midawat kanila diha 

sa pundok, apan misalikway sa uban. 

 

Solusyon: 

 

Ang Biblia nagtudlo nga ang maong pagtahod sa mga tawo sayop. Basaha ang Santiago 2:  

1-10. Ang maong kinaiya nagkinahanglan sa paghinulsol tungod kay kini sala. 
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PROBLEMA: ANG ORGANISASYON BUHI, ANG ORGANISMO NANGAMATAY. 

 

Ang organisasyon importante, apan ang espirituhanong pagtubo mababagan sa diha nga ang 

organisasyon gihatagn ug gibug-aton kay sa pagdagayday sa kinabuhi sa Dios. Tradisyon, 

legalismo, ug rituwal magsugod sa pag-ilis sa matuod nga espirituwalidad (Marcos 7:13).  

Ang organisasyon sa simbahan mahimong buhi ug maayo, apan ang organismo - ang tinuod 

nga espirituhanong lawas - mamatay kon walay espirituhanong kinabuhi. 

 

Ang maong mga simbahan maayo ang pag-organisar ug adunay "ngalan nga sila buhi" apan 

sa espirituhanon sila patay (Pinadayag 3: 1). Ang patay sa espirituhanon mihunong sa pagtu 

bo. Sila adunay matang sa pagka-diosnon, apan milimod sa gahum sa Dios (II Timoteo 3: 5). 

 

Solusyon: 

 

Ang simbahan gitandi ngadto sa lawas. Ang lawas usa ka buhi nga organismo, dili lang usa 

ka organisasyon sa nagkalain-lain nga mga bahin. Ang usa ka organisasyon dili makapatung 

hag kinabuhi. Ang buhi nga organismo makahimo. Ang kinabuhi sa lawas sa simbahan kina 

hanglan nga tudloan ug ang ministeryo sa lawas hatagan ug kabug-aton (I Corinto 12). 

 

PROBLEMA:  PAGKAWALAY GUGMA. 

 

Ang simbahan mahimo nga daghan ang mga maayong espirituhanon nga mga kalihokan, 

apan walay gugma. Ang mga tawo dili mahigalaon. Sila wala mahigugma sa usa ug usa. Adu 

nay kapaitan, pagdumot, ug mga kinaiya sa pagkawalay pagtagad. 

 

Solusyon: 

 

Ang matag ministeryo, matag gasa, matag kalihokan sa usa ka tawo o sa lawas sa simbahan 

walay pulos kon walay gugma. Tun-i ug gamita ang  1 Corinto 13. 

 

PROBLEMA: KULANG SA KAPANGUHAAN. 

 

Ang mga tawo ug salapi mao ang duha ka importante nga mga kapanguhaan nga gikinahang 

lan alang sa pagpadaghan. Ang pagtubo mahimong masawot sa diha nga adunay kakulang sa 

mga lalaki ug mga babaye nga may pasalig ngadto sa panan-awon. Ang kakulang sa pundo 

mahimo usab nga makaapekto sa pagtubo ug paglambo sa simbahan. 

 

Solusyon: 

 

Ipasabot ug maayo ang Gingharian sa Dios kay sa pagtukod sa personal nga ministeryo. Si 

Jesus misaad nga ang tanang butang nga atong gikinahanglan igahatag sa diha nga buhaton 

nato kini (Mateo 6:33). Pag-ampo alang sa tawhanong mga kapanguhaan, ang mga lalaki ug 

ang mga babaye nga makahimo sa pag-ani sa espirituhanon nga mga kaumahan  

(Mateo 9: 37-38). 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2.  Ipatin-aw ang  "nasumpo" nga pagtubo. 

_____________________________________________________________________ 

 

3.   Basaha ang mosunod nga mga panig-ingnan sa komon nga mga sitwasyon sa  

      simbahan. Ilha ang problema ug gamita ang inyong Biblia sa paghatag sa usa ka  

      solusyon diha sa Biblia. 

 

      Panig-ingnan A:  Duha ka babaye diha sa simbahan wala magtingganay. Si igso- 

      ong babaye A miingon nga usa ka butang ang nakapasuko ni igsoong babaye B.  

      Unsa ang solusyon? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

     Panig-ingnan B: Kada gabii sa semana napuno sa mga kalihokan ang simbahan, 

     apan diyutay ra kaayo ang bag-ong mga kinabig nga nadala sa Ginoo. Unsa kaha  

     ang problema? Unsa ang solusyon? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

     Panig-ingnan C: Ang pipila sa bag-ong mga kinabig mitambong sa simbahan sa 

     makadiyot, unya mibalik ngadto sa ilang daan nga estilo sa makasasala nga kina    

     buhi. Ang uban nagpabilin sa simbahan, apan sa gihapon mga bata sa espirituha 

                 non. Unsa kaha ang problema? Unsa ang solusyon? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

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

1.  Ribyuha ang espirituhanon nga mga problema sa pagtubo nga giila niini nga kapitulo. Pag 

himo ug listahan  sa mga butang sa inyong kaugalingon nga simbahan nga nakababag sa pag 

tubo ug pagpadaghan. Unsaon niining mga problemaha sa pagtul-id? 

 

2.  Ribyuha ang leksyon pag-usab ug ilha ang mga butang nga nakababag sa inyong kaugali 

ngon nga pagtubo ug paglambo.. Unsaon ninyo pagtul-id kini nga mga problema? 

 

3.   Susiha ang inyong simbahan ug ang inyong kaugalingon nga espirituhanong kinabuhi.  

Aduna bay mga butang nga nakababag  espirituhanong  pagtubo gawas niadtong mga nahis 

gotan niini nga kapitulo? Kon mao, paghimo ug listahan niini nga mga problema ug mangita 

sa Bibliyanhong solusyon alang sa matag-usa. 

 

4.  Basaha ang mga sulat ngadto sa pito ka mga iglesia sa Pinadayag kapitulo 2-3. Paghimo 

ug listahan sa mga problema nga naglungtad niini nga mga simbahan ug ang mga solusyon 

nga gihatag sa Espiritu Santo. 
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KAPITULO 12 
 

ANG PAGPADAKO NGA SENTRO SA PAGBANSAY 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 Pag-ila sa mga paagi nga gigamit ni Pablo sa pagtudlo sa mga magtotoo sa Efeso. 

 Paghulagway sa sentro sa pagbanssay sa Efeso. 

 Pagpasabot sa katuyoan sa pagpadako nga sentro sa pagbansay. 

 Pagtingob sa mga panudlo alang sa pagsugod sa pagpadako nga sentro sa pagbansay.  

 Pagsugod sa pagpadako nga sentro sa pagbansay. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Apan sa diha nga ang  pipila ka tawo nagpatig-a man gayud, ug wala motoo, nga 

nanagsulti ug dautan mahitungod sa Dalan sa atubangan sa panon sa katawhan, 

siya mipahawa gikan kanila, ug gipihig niya ang mga tinun-an, ug nagsaysay sa 

matag adlaw sa tulonghaan ni Tirano. 

 

Ug kini nagpadayon sulod sa duha ka tuig; sa pagkaagi nga ang tanan nga nag 

puyo sa Asia nakadungog sa pulong ni Ginoong Jesu-Kristo, mga Judio ug mga 

Gresyanhon. (Buhat 19: 9-10) 

 

PASIUNA 

 

Sa dili pa tun-an kini nga kapitulo, basaha Buhat 19: 1-20. Kini nga tudling nagtala sa minis- 

teryo ni Apostol Pablo sa ciudad sa Efeso. Sa Efeso si Pablo migamit ug espesyal nga paagi 

sa espirituhanon nga pagpadaghan. Siya nagtukod ug sumpay nga pagbansay sa eskwelahan. 

Niini nga kapitulo kamo makakat-on kon unsaon sa pagpadaghan pinaagi sa ministeryo sa 

sumpay nga sentro sa pagbansay. 

 

ANG PAAGI SA EFESO 

 

Sa diha nga si Pablo unang miabot sa Efeso, siya nangita sa mga tinun-an nga nagpuyo didto. 

Kini nga mga lalaki ug mga babaye midawat na sa Ebanghelyo ug nahimong sumusunod ni 

Jesus (Mga Buhat 19: 1). 

 

Kining mga bag-ong magtotoo nagkinahanglan sa dugang nga pagbansay aron sa pag-alagad 

nga epektibo diha sa ilang ciudad. Ang unang pagtagad ni Pablo mao ang pagtudlo niini nga 

mga tinun-an ug dugang pa mahitungod sa Gingharian sa Dios. 

 

Si Pablo nagtudlo kanila pinaagi sa kasinatian. Ang unang butang nga iyang gihimo mao ang 

paggiya kanila ngadto sa usa ka bag-o nga espirituhanong kasinatian, ang bautismo sa Bala 

ang Espiritu (tan-awa sa Mga Buhat 19: 2-8). 
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Pinaagi sa pagpasundayag sa gahum sa Dios sa iyang kaugalingong kinabuhi, Si Pablo nag 

tudlo kanila pinaagi sa ehemplo. Sila nakasaksi sa daghang mga milagro nga gibuhat sa 

ngalan sa Ginoo (Mga Buhat 19: 11-12). Kadtong dili tinuod nga mga sumusunod ni Jesus 

nabutyag ug naghinulsol (Buhat 19: 13-17). Bag-ong mga kinabig nadala ngadto ni Ginoong 

Jesu-Kristo (Mga Buhat 19: 17-20). 

 

Sa diha nga ang pagsupak sa Ebanghelyo mitungha gikan sa tradisyonal nga mga lider, si 

Pablo nagtukod ug sentro sa pagbansay  alang sa mga tinun-an sa Efeso: 

 

Apan sa diha nga ang  pipila ka tawo nagpatig-a man gayud, ug wala motoo, nga 

nanagsulti ug dautan mahitungod sa Dalan sa atubangan sa panon sa katawhan, 

siya mipahawa gikan kanila, ug gipihig niya ang mga tinun-an, ug nagsaysay sa 

matag adlaw sa tulonghaan ni Tirano. Buhat 19:9 

 

Ang sentro nga gitukod ni Pablo nagtanyag sa duha ka-tuig nga kurso sa pagbansay alang sa 

mga tinun-an. Ang katuyoan sa eskwelahan mao ang pagpadaghan sa mga tinun-an nga mopa 

kaylap sa mensahe sa Ebanghelyo: 

 

Ug kini nagpadayon sulod sa duha ka tuig; sa pagkaagi nga ang tanan nga nag 

puyo sa Asia nakadungog sa pulong ni Ginoong Jesu-Kristo, mga Judio ug mga 

Gresyanhon. (Buhat 19: 10) 

 

Kini nga sentro sa pagbansay walay giila nga mga linya sa kultura. Ang mga estudyante nag 

ministeryo sa prehong mga Judio ug mga Gentil (uban nga mga dili-Judiohanong mga nasud 

sa kalibutan). Ang eskwelahan walay heyograpikanhong mga utlanan. Ang mga estudyante 

dili  lamang mialagad sa ilang kaugalingong lungsod sa Efeso, sila nakaabot sa tibook  konti 

nente sa Asia. Ang sentro sa pagbansay nga gitukod ni Pablo nakatuman sa iyang katuyoan: 

 

... Busa ang tanan nga nagpuyo sa Asia nakadungog sa pulong ni Ginoong Jesu-

Kristo, mga Judio ug mga Gresyanhon. (Buhat 19:10) 

 

Busa sa dakung gahum mitubo ang pulong sa Ginoo, ug nagmadaugon.  

(Buhat 19:20) 

 

Ang eskwelahan sa Efeso mibansay sa mga magtotoo nga mahimong epektibo nga mga minis 

tro sa Ebanghelyo. Kini nga mga tinun-an mipadaghan sa espirituwal sa pag-abot sa tibook 

Asia sa Pulong sa Dios. Pinaagi sa pagtukod sa maong sentro, si Pablo mipadaghan sa iyang 

kaugalingong ministeryo. 

 

NAGPADAYON NGA PROSESO 

 

Basaha ang Buhat 19: 23-41 ug 20: 1. Ang produksyon ug pagbaligya sa espiritismo nga mga 

butang, mga libro, ug uban pa, usa ka dako nga negosyo sa Efeso. sa diha nga ang mga tawo 

mihinulsol sa sala ug misunod sa dalan sa Ebanghelyo, sila wala na mipalit niini nga mga bu- 

tanga nga gigamit sa pagsimba sa mga dios-dios. Sila misunog sa maong mga butang nga kan 

hi ilang gipalit. 

 

Ang mga magpapatigayon nga nanginabuhi gikan sa pagbaligya niini nga mga butang  nasu 

ko kaayo.  

173 



Usa ka kagubot ang miresulta ug sa katapusan, si Pablo kinahanglan mobiya sa ciudad.  

Apan sa diha nga si Pablo mipahawa, siya nagbiln sa usa ka butang nga importante kaayo sa 

Efeso. Siya nagbilin sa usa ka grupo sa mga binansay nga mga tinun-an nga mopadayon sa 

buluhaton sa  Ebanghelyo. Siya nagbilin sa usa ka lig-on nga sentro sa pagbansay nga nagpa 

dayon sa paggiya sa bag-ong mga kinabig ngadto sa pagkadisipulo. Ang sentro nga gitukod 

ni Pablo nagpadayon sa proseso sa pagpadaghan sa diha nga siya dili na makahimo sa pagpa 

bilin sa ciudad. 

ANG PANGINAHANGLAN KARON 

 

Ang panginahanglan alang sa susama nga mga sentro sa pagbansay naglungtad gihapon 

karon. Ingon nga ang mga kinabig modaghan, importante nga sila mabansay isip mga tinun-

an. Ang mga tinun-an kinahanglan mahagit sa ilang responsibilidad sa pag-abot sa kalibutan 

sa Ebanghelyo. 

 

Ingon nga ang mga nasud makasinati sa politikanhon nga kausaban, daghang mga misyonar 

yo ang napugos sa pagbiya sa nasud diin sila nangalagad. Kon ang proseso sa espirituhanong 

pagdaghan magpadayon bisan wala sila, sila nagbilin ug mga sentro sa pagbansay nga susama 

sa Efeso. 

 

Ang nahibilin niini nga kapitulo naghatag ug mga panudlo alang sa pagtukod sa maong  sen- 

tro. Kini mahimo nga sugdan sa grupo sa mga simbahan o kini magsugod sa usa ka tawo 

kinsa, sama ni Pablo, miangkon sa panan-awon alang niini nga paagi sa pagpadaghan. 

 

UNSAON SA PAGTUKOD SA SENTRO SA PAGPADAKO 

 

Sa pagsugod sa usa ka sentro sa pagdako: 

 

1. PANGITAA ANG PLANO SA DIOS: 

 

Bisan tuod gibansay ni Pablo ang mga tinun-an bisan diin siya nagministeryo, siya wala 

motukod sa usa ka sentro sa pagbansay sa matag dapit. Kamo nakakat-on sa daghang mga 

paagi sa espirituhanong pagpadaghan niini nga kurso. Ang katuyoan sa Dios sa pagpadaghan 

sa mga tinun-an aron sa pagsangyaw sa Ebanghelyo nagpabiling mao ra gihapon. Ang mga 

paagi diin ang katuyoan makab-ot managlahi. 

 

Ang unang lakang sa pagtukod sa usa ka pagpadako nga sentro sa pagbansay mao ang  pagpa 

ngita sa kabubut-on sa Dios. Ang Harvestime International Institute nagtanyag sa kurso nga 

nag-ulohang "Pag-ila sa Tingog sa Dios" makatabang kaninyo sa pagsabot kon giunsa sa 

Dios pagpadayag sa iyang kabubut-on sa tawo. Tungod kay ang plano sa Dios managlahi sa 

nagkalain-laing mga dapit, ug tungod kay ang mga kultura managlahi, ang panginahanglan ug 

mga paagi alang sa pag-orgnisar sa pagpadako nga mga sentro magkalahi. 

 

2.  SABTA ANG KATUYOAN: 

 

Kamo kinahanglan adunay tin-aw nga pagsabot sa katuyoan sa sentro sa pagbansay nga gisu 

nod sa Efeso nga modelo. Ang katuyoan sa maong eskwelahan dili sa pagbansay sa mga lala 

ki ug mga babaye alang sa mga trabaho sa negosyo, industriya, pagpanguma, ug uban pa.  

Ang mga kolehiyo ug panginabuhi nga mga eskwelahan nag-alagad alang niini nga katuyoan. 
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Ang eskwelahan sa Efeso nagbansay sa mga tinun-an ug nagsangkap kanila alang sa buhat sa 

pagpangalagad. Ang katuyoan mao ang pagsangyaw sa Ebanghelyo sa heyograpikanhon (sa 

tibook Asia) ug kulturahanon (sa parehong mga Judio ug sa mga Gentil). Ang bag-ong mga 

kinabig nga nabansay isip mga tinun-an anaa sa mapadayonon nga proseso sa pagpadaghan. 

 

Ang pipila niini nga mga tinun-an tingali negosyante o mga mag-uuma. Apan ang eskwela 

han sa Efeso wala mobansay kanila niini nga mga propesyon. Kini mibansay sa mga magto 

too nga mahimong mabungahong mga tinun-an, bisan kon sila nagtrabaho sa dapit sa merka 

do o sa tibook-panahon mga ministro sa Ebanghelyo. 

 

Ang sentro sa pagbansay wala mopuli sa ministeryo sa simbahan. Ang mga magtotoo nagpa 

dayon sa panagtigom sa sinagoga, nga mao ang dapit sa panagtigom sa unang simbahan. Ang 

mga magtotoo usab nagpadayon  sa panagtigom sa mga simbahan ug sa ilang mga panimalay. 

 

Ang eskwelahan sa Efeso mao ang sumpay sa simbahan. Ang eskwelahan wala mopuli sa 

ministeryo sa simbahan, apan mipadako niini. Ang katuyoan sa maong programa sa pagban 

say dili sa pag-ilis sa bisan unsa nga kasamtangan nga institusyon nga aktibong nagpakaylap 

sa Ebanghelyo. 

 

Maayo nga isulat ang katuyoan sa eskwelahan. Kini mao ang gitawag nga "Pahayag Sa Katu 

yoan." Kini makatabang kaninyo sa pagpabilin nga tinuod sa katuyoan alang sa sentro sa pag 

bansay. (Ang Harvestime International Institute nga kurso "Pagdumala Pinaagi sa mga 

Tumong" nagpatin-aw kon unsaon sa pagsulat sa maong pahayag.) 

 

3.   IPAHIMUTANG ANG BADYET: 

 

Ang badyet maoy banabana kon pila ang magasto sa usa ka butang. Ang pasilidad nga inyong 

gamiton alang sa eskwelahan, unsaon ninyo pagpahibalo niini, ug ang mga kurikulum na in- 

yong pilion mahimo nga makaapektado sa kantidad sa kwarta nga inyong igahin. 

 

Kon kamo adunay mga pundo nga magamit sa pagsugod sa usa ka eskwelahan, kamo kina 

hanglan nga mobadyet niini nga mga pundo. Kana nagpasabot nga kamo mosulat sa piho nga 

kantidad nga inyong giplano nga gastohon alang sa mga nagkalain-laing mga butang sama sa 

gasto alang sa mga pasilidad, publisidad, kurikulum, ug uban pa. 

 

Kon kamo wala pay pundo aron mosugod sa usa ka sentro, pag-ampo sa Dios nga mohatag sa 

pinansyal nga mga panginahanglan. Kon ang grupo sa mga simbahan mokooperar sa pagsu 

god sa sentro, tingali ang matag simbahan makatampo ngadto sa proyekto. Tingali ang mga 

estudyante sa eskwelahan makahatag ug mga halad. 

 

Ang kakulang sa pundo kinahanglan dili mopugong kaninyo sa pagsugod sa usa ka sentro sa 

pagpadako. Gamita ang Harvestime International Institute nga kurikulum ug magsugod sa 

eskwelahan diha sa panimalay o sa susama nga pasilidad diin kamo dili suktan ug abang. Ang 

mga magtutudlo ug mga kawani mahimong moboluntaryo sa pagbansay sa mga estudyante. 

 

4.    PAGPILI UG LOKASYON: 

 

Ang ciudad sa Efeso nga gipili ni Pablo ingon nga lokasyon alang sa iyang eskwelahan sa  
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mga tinun-an nagkapuliki nga baligyaanan sa pantalan. Kini usab sentro sa turismo ug sa 

punoang mga buhatan alang sa kulto sa mini nga diosa nga si Diana. 

 

Ang tanan niini nga mga butang miresulta sa daghang mga tawo nga mipuyo ug mibisita sa 

ciudad sa Efeso. Ang pag-abot sa dako nga populasyon sa Efeso sa Ebanghelyo naghatag ug 

dakong oportunidad alang sa pagbansay sa mga estudyante. Dili lamang nga ang Ebanghelyo 

maisangyaw ngadto sa mga masa nga nagpuyo sa ciudad,  apan adunay kahigayonan sa pag-

abot sa mga linibo nga mibisita sa ciudad sama sa mga turista o sa negosyante. Sa diha nga 

kini nga mga bisita nga midawat sa Ebanghelyo mipauli, ilang gidala ang mensahe uban 

kanila. Sila namalik ngadto sa gatusan ka laing mga ciudad ug mga balangay sa pagsangyaw 

sa Ebanghelyo. 

 

Tungod kay ang Efeso mao ang sentro sa kulto sa mini nga diosa nga si Diana, kini naghatag 

ug mga oportunidad alang sa pagbansay-bansay kon unsaon pag-atubang ang gipanag-iya sa 

demonyo ug sa espiritismo. Kon ang mga estudyante makakat-on sa pag-atubang sa mga de- 

monyohanong mga pwersa nga namuhat niining dautan nga ciudad,  sila sa pagkatinuod ma- 

kahimo sa pag-alagad sa ubang mga dapit nga mas ubos ang impluwensya ni Satanas. 

 

Si Pablo wala mikuha sa mga tinun-an gikan sa ilang lumad nga palibot sa pagdawat sa pag 

bansay. Siya mibansay kanila sa palibot nga natural sa kanila. Sila nagpabilin sa ilang kaugali 

ngon nga komunidad ug nakat-on sa ilang kaugalingong pinulongan. Si Pablo mipili  sa estra 

tehikong lokasyon alang sa eskwelahan sa pagbansay sa mga tinun-an. Hangyoa ang Dios sa 

paggiya kaninyo sa mahimutangan sa inyong sentro sa pagbansay. 

 

Samtang kamo maghunahuna sa dapit alang sa sentro, mangutana niini nga mga pangutana: 

 

Una:  Kini ba nga nahimutangan dali matultulan sa mga tawo nga ibansay? 

 

Ang mga tawo kinahanglan nga makahimo sa pag-adto sa eskwelahan aron mabansay. Kon 

kamo nagpuyo sa baryo, ang balay bansayanan kinahanglan anaa sa sulod sa paglakaw nga 

gilay-on sa mga tawo nga ibansay. Diha sa ciudad, kini kinahanglan nga dali ra maabot sa  

pangpublikong transportasyon. Pangita ug sentro nga dapit nga dali rang maabot sa kadag 

hanan sa mga tawo nga inyong giplanohan nga bansayon. 

 

Ikaduha:  Kini ba anaa sa estratehikong lokasyon? 

 

Ang Efeso adunay estratehikong lokasyon tungod kay kini dunggoanang ciudad sa natural 

nga mga ruta sa negosyo. Kon mahimo, ipahimutang ang tunghaan sa maong dapit. Pilia ang 

dapit diin ang mga tawo sa natural nga paagi motigom, mobisita, o kung diin ang labing dako 

nga populasyon anaa. 

 

Ayaw kahadlok sa pagpahimutang sa sentro sa pagbansay sa malig-ong salipdanan ni Sata 

nas. Kini makahatag ug dako nga oportunidad alang sa mga estudyante sa pagsinati kon unsa 

ang gitudlo kanila. Ang Efeso anaa sa ingon nga dapit tungod sa lig-on nga impluwensya sa 

kulto ni Diana. 
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Ikatulo: Unsay pasilidad nga gamiton? 

 

Kini dili kinahanglan nga motukod ug espesyal nga bilding alang sa sentro sa pagbansay.  

Si Pablo migamit sa kasamtangan nga pasilidad nga iya sa usa ka tawo nga ginganlag si 

Tirano. Kamo mahimo nga mosugod sa sentro sa pagpadako sa kasamtangan nga simbahan, 

bilding sa eskwelahan, balay, o sa pampubliko nga luna sa panagtigom. 

 

Kon mahimo, labing maayo nga ipahimutang ang eskwelahan sa neyutral nga pasilidad - sa 

bilding nga dili iya sa usa ka piho nga denominasyon sa simbahan. Kini nagtugot sa mga 

tawo gikan sa daghan nga mga simbahan sa pag-apil sa walay pagsalikway sa pipila ka mga 

grupo tungod kay ang pasilidad sa laing denominasyon ang gigamit. 

 

Ang ubang mga pastor mahadlok nga sila mawad-an sa ilang mga tawo kon motambong sila 

sa laing simbahan. Ang ubang mga denominasyon dili motugot sa ilang mga sakop nga mosu 

lod sa ubang mga simbahan. Ang maong mga kinaiya dili husto, apan sila naglungtad. Ang 

pagpili sa neyutral nga pasilidad mitangtang sa daghan niini nga mga problema. Kamo maka 

himo sa paggamit sa pasilidad nga gipanag-iya sa gobyerno o ciudad. Tingali kamo mahimo 

nga mogamit sa usa ka panimalay, sa publiko nga luna sa panagtigom, kampohanan, o kasam 

tangang bilding sa sekular nga eskwelahan. 

 

Sulayi sa pag-angkon sa usa ka pasilidad nga angay alang sa gidaghanon sa mga estudyante 

nga inyong gidahum nga mabansay. Pagpili ug usa ka pasilidad nga modani ngadto sa sosyal 

nga klase sa mga tawo nga inyong giplanohan sa pag-abot. Pananglitan, kon kamo gusto nga  

mobansay sa mga tawo gikan sa kabus nga baryo sa ciudad, sila dili mobati nga komportable 

nga moadto sa primera klase nga hotel aron mabansay. 

 

5.   PAGPILI UG TUKMANG KURIKULUM: 

 

Ang Kurikulum mao ang usa ka organisadong kurso sa pagtuon. Siguroha sa pagpili ang kuri 

kulum nga makab-ot ang katuyoan sa sentro sa pagpadako  nga mao ang pagbansay ug pag 

sangkap sa mga tinun-an. Pananglitan, ang usa ka kurso nga unsaon sa Pag-ila sa Tingog sa 

Dios mas importante sa pagkab-ot sa katuyoan sa eskwelahan kay sa usa ka kurso sa kasay 

sayan sa inyong denominasyon. 

 

Ang Kurikulum sa sentro sa pagpadako kinahanglan nagtutok sa unsay gitudlo ni Jesus nga 

mikuha sa komon nga mga layko ug miusab kanila ngadto sa mga tinun-an nga makahimo sa 

pag-abot sa kalibutan uban sa Ebanghelyo. Kinahanglan nga kini nakabasi sa Biblia nga ku- 

rikulum. Ang maong kurikulum anaa sa Harvestime International Institute. Sulat sa Harves- 

time alang sa "Pagsinati Ug Pagdumala nga Giya" nga naghatag ug dugang nga detalye sa 

kurikulum nga among gitanyag. 

 

Sa pagpili sa kurikulum kinahanglan kamo usab motagad sa lebel sa edukasyon sa mga tawo 

nga inyong gustong bansayon. Sila ba makabasa ug makasulat? Sa unsa nga mga pinulongan, 

sila nagsulti, nagbasa o nagsulat? Kon adunay pipila ka mga lokal nga mga diyalekto, aduna 

bay komon nga pinulongan nga mahimong gamiton sa tunghaan?  Kamo ba kinahanglan nga  

magtudlo sa duha ka pinulongan, na nagagamit sa usa ka maghuhubad? 
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6.   PAGPILI SA MGA MAGTUTUDLO UG KAWANIHAN: 

 

Hangyoa ang Dios sa paggiya kaninyo diha sa pagpili sa mga magtutudlo alang sa sentro sa 

pagpadako. Siguroha nga sila mouyon sa katuyoan sa eskwelahan ug sa mga kurikulum nga 

itudlo. Ang lebel sa edukasyon sa mga magtutudlo kinahanglan isipon. Sila kinahanglan nga 

makahimo sa pagpakigsulti sa lebel nga angay sa mga estudyante nga bansayon. Apan mas 

importante kay sa ilang edukasyon mao ang ilang espirituhanon nga kasinatian ug espirituha 

non nga mga gasa. 

 

Pagpili ug mga magtutudlo nga makagiya sa mga estudyante sa pagsinati kon unsa ang ilang 

makat-onan. Pagpili ug mga magtutudlo nga ipahimutang ang tukma nga panig-ingnan pina 

agi sa pagpasundayag sa gahum sa Dios diha sa ilang kaugalingon nga kinabuhi ug minister 

yo. Hinumdumi nga sa Efeso ang mga estudyante nakakat-on dili lamang sa mga sesyon sa 

klase. Sila nakakat-on pinaagi sa kasinatian ug pinaagi sa panig-ingnan sa ilang magtutudlo, 

si Pablo. 

 

Pagpili sa mga magtotoo nga adunay espirituhanong gasa sa pagtudlo. Paghatag ug dugang 

nga pagbansay aron sa pagtabang kanila sa pagpalambo sa ilang gasa. Ang Harvestime Ins- 

titute nga kurso nga nag-ulohang "Pagtudlo nga mga Taktika" motabang kaninyo sa pagban 

say sa mga magtutudlo alang sa sentro sa pagpadako. 

 

Kamo magkinahanglan sa pipila ka mga sakop sa kawanihan dugang pa sa mga magtutudlo. 

Kamo nagkinahanglan sa usa ka tawo aron sa paglimpyo ug sa pag-andam sa mga lawak sa 

tunghaan o sa pagkuha sa kurikulum. Adunay usa ka tawo nga kinahanglan anaa sa katungda 

nan sa pagbantay sa pagmantala sa eskwelahan. Hunahunaa ang mahitungod sa eskwelahan 

sa detalye. Unsa nga mga buluhaton ang kinahanglan nga buhaton aron magpabilin ang es- 

kwelahan nga nagalihok? Pagpili sa mga sakop sa kawanihan nga adunay  mga abilidad sa 

pagbuhat sa gikinahanglan nga mga buluhaton. 

 

7.   PAGMANTALA SA SENTRO SA PAGPADAKO 

 

Ang mga tawo dili motambong sa eskwelahan aron mabansay kon sila wala masayud nga kini 

anaa. Kamo kinahanglan mopakaylap sa balita sa sentro sa tibook balangay o ciudad diin ka 

mo nagplano sa pag-alagad. 

 

Kon unsaon ninyo pagmantala ang eskwelahan magkalahi depende sa nahimutangan sa in- 

yong eskwelahan ug pila ang inyong salapi nga magamit alang sa publisidad. Kon ang inyong 

sentro sa pagbansay anaa sa usa ka gamay nga balangay, inyong imantala kini pinaagi sa pag-

adto sa kabalayan ug sa pagbisita sa matag simbahan sa balangay. Ang balita mokaylap pinaa 

gi sa pag-istorya. Kamo makig-istorya sa tagsa-tagsa ka mga pastor bahin sa programa. Kamo 

makigsulti sa personal ngadto sa  mga magtotoo nga may tinguha nga mabansay. Ang tibook 

balangay dali ra nga maabot nga walay pinansyal nga gasto. Diha sa ciudad, ang balita dili 

kaayo dali mokaylap sa mas dako nga populasyon. Kamo mahimong mogamit sa pipila sa 

mga mosunod nga mga paagi sa pagmantala sa eskwelahan: 

 

Pagbisita sa Simbahan: Pagbaton ug listahan sa tanan nga mga iglesia sa ciudad. Kamo ma- 

kabaton sa maong listahan pinaagi sa direktori sa telepono o sa usa ka ahensiya sa gobyerno 
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nga nagrehistro sa mga simbahan. Kontaka ang pastor sa matag simbahan ug ipagpakigbahin 

ang panan-awon sa sentro sa pagpadako. Hangyoa siya nga tugotan kamo nga mopakigbahin 

sa mga sakop sa iyang simbahan sa panahon sa usa ka regular nga serbisyo. 

 

Buletin sa Simbahan: Kon ang mga simbahan sa inyong ciudad nag-apod-apod ug senimana 

nga balita sa mga buletin ngadto sa mga miyembro, pag-andam sa usa ka gamay nga pamplit 

nga isal-ut sa buletin sa simbahan. (Tan-awa ang sampol sa "Alang sa Dugang Pagtuon" 

nga seksyon niini nga kapitulo.) 

 

Balita nga ipagawas: Pag-andam sa usa ka balita nga ipagawas  bahin sa eskwelahan alang 

sa mga lokal nga mga mantalaan. Pakisayud bahin sa gasto sa pagpatik sa pahibalo. (Tan-awa 

ang "Alang sa Dugang Pagtuon" nga seksyon niini nga kapitulo alang sa usa ka sampol sa 

ipagawas nga balita.) 

 

Mga karatula: Pagdesinyo sa usa ka karatula nga magmantala sa eskwelahan.  Pagbutang ug 

mga karatula sa hulatanan nga dapit sa simbahan diin sila mahimong makita sa mga tawo nga 

mosulod ug mogawas. Kon ang simbahan adunay mga pultahan o mga tamboanan nga bildo 

nga nag-atubang sa nagkapuliki nga dalan, ibutang ang karatula aron kini makita gikan sa 

daplin sa dalan sa mga tawo nga moagi sa simbahan. 

 

Pananghid sa lokal nga mga Kristohanong tindahan, ang Kristohanong mga negosyo, kolehi 

yo /nga  mga eskwelahan, ug uban pa, nga magbutang ug karatula sa ilang buletin o sa mga 

tamboanan. Ibutang ang mga karatula sa palitanan nga mga sentro, mga banko-- bisan asa nga 

ang mga panon sa katawhan magtigom. Siguroha nga walay mga balaod sa gobyerno nga nag 

dili sa maong mga karatula. 

 

Kristohanong mga kalihokan: Kon adunay bisan unsa nga rali, konsyerto, o mga komperen 

sya nga giplano sa inyong dapit nga mopatigom sa mga magtotoo, mohangyo sa napangulo 

nga ipahibalo ang sentro sa pagbansay sa panahon sa maong kalihokan. 

 

Mga miyembro sa Simbahan: Hangyoa ang mga sakop sa simbahan sa pag-apod-apod sa 

mga karatula ug imbitasyon. Ang mga imbitasyon mahimo nga sa mao usab nga disenyo nga 

gigamit alang sa isal-ot sa buletin sa  simbahan. 

 

Ministeryal nga kapunungan: Kon adunay ministeryal nga konseho o kapunungan diha sa 

ciudad, kontaka ang mga lider ug hangyo ug panahon sa pagpakigbahin sa usa sa ilang mga 

panagtigom mahitungod sa sentro sa pagbansay. Pagdala ug mga karatula, imbitasyon, ug 

buletin nga isukip sa paghatag sa matag ministro. 

 

Denominasyon nga listahan: Pagpadala ug sulat ngadto sa matag pastor sa simbahan diha sa 

inyong kaugalingon nga denominasyon. Hangyoa ang ubang mga pastor nga mopadala ug ko- 

reyo nga listahan nga anaa sa ilang mga denominasyon. 

 

Lokal nga Kristohanong mga organisasyon: Kontaka ang pagpangulo sa lokal nga  Kristo- 

hanong mga organisasyon diha sa inyong dapit. Pananglitan, Youth for Christ, Campus Cru- 

sade, Young Life, Full Gospel Businessmens Fellowship, Women’s Aglow, Teen Challenge, 

ug sa susamang mga organisasyon. Makigkita sa mga lider  ug mananghid nga ipakigbahin 

ang balita sa sentro sa pagpadako sa usa sa mga regular nga mga panagtigom sa ilang organi-

sasyon. 
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8.  PAGPAHIGAYON SA UNANG SESYON: 

 

Ang unang sesyon sa klase sa sentro sa pagbansay importante kaayo. Kini kinahanglan nga 

bukas sa tanan nga mga pastor ug mga magtotoo sa komunidad. Ang sesyon kinahanglan nga 

maglakip sa: 

 

     1.   Pagpaila-ila sa mga magtutudlo ug sa mga kawani. 

     2.   Pagpasabot sa katuyoan sa sentro sa pagbansay. 

     3.   Pasiuna sa kurikulum nga gamiton sa eskwelahan. 

     4.   Panahon sa pag-ampo, pagdayeg, ug pag-awit. 

     5.   Usa ka makapadasig nga pagtulon-an sa sesyon, sulundan kon unsa ang ikatanyag sa 

           eskwelahan. 

 

     6.   Usa ka panapos nga pag-ampo sa paghalad sa pasilidad ug mga magtutudlo. 

     7.   Paglista sa mga tawo nga gusto nga moapil sa programa sa pagbansay. Ang paglista  

           kinahanglan pagabuhaton sa kataposan sa unang sesyon sa dili pa mamauli. Ang mga  

           estudyante makighimamat sa mga magtutudlo, ug nakadawat sa pasiuna sa kurikulum,  

           ug nakasinati sa sampol sa mga pagtulon-an. 

 

           Kini makapadasig kanila nga magpalista alang sa tibook nga kurso sa pagbansay.  

           (Tan-awa ang sampol nga porma enrolment diha sa seksyon sa "Alang sa Dugang Pag  

           tuon" niini nga leksyon.) 

 

9.   REGULAR  NGA MGA SESYON SA KLASE: 

 

Ania ang pipila ka mga giya alang sa pagpahigayon ug regular nga mga sesyon sa klase: 

 

1.   Pangandam: Ang matag magtutudlo kinahanglan nga pamilyar gayud sa mga butang nga 

      hisgutan sa iyang itudlo. Siya kinahanglan nga adunay tukma nga suplay ug mga materya- 

      les nga andam alang sa matag sesyon sa klase. Siya kinahanglan nga adunay piho nga   

      mga tumong alang sa matag leksyon. Kon kamo naggamit sa Harvestime International 

      Institute nga mga materyales, ang mga tumong gilista diha sa sinugdanan sa matag kapitu   

      lo. Siguroha nga ang mga lawak klasihanan andam na alang sa mga estudyante. Iandam  

      ang  mga libro alang sa matag estudyante. Kamo tingali mopahimutang sa audio ug video  

      nga sentro alang sa pagpaminaw/pagtan-aw  kon kamo adunay tukma nga ekipo alang  

      niini. Ang mga Estudyante mahimong maminaw sa audio ug video nga nakateyp nga mga 

      pahamatngon. 

 

2.   Ayaw’g kaulahi: Sugdi ug tapusa ang mga sesyon sa klase sa hustong oras, gawas kon  

      ang Balaan nga Espiritu nangulo. 

 

3.   Pag-ampo: Sugdi ug tapusa ang sesyon sa klase sa pag-ampo. 

 

4.   Ribyuha ug itingob: Sugdi ang matag sesyon sa klase sa hamubo nga pagribyu sa unsay 

      gitudlo sa miaging sesyon sa klase. Tapusa ang matag klase uban sa katingbanan sa mga 

      leksyon nga gitudlo niana nga sesyon. 
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5.   Gamita ang nagkalain-laing mga paagi sa pagtudlo: Alang sa pagbansay niini nga mga  

      paagi pagtuon sa Harvestime International Institute nga kurso sa"Pagtudlo nga mga  

      Taktika." 

 

6.   Mahimong bukas sa paglihok sa Balaang Espiritu: Kini mas importante pa sa pagkomple  

      to sa leksyon o sa pagsunod sa giplano nga pormat. 

 

7.   Giyahi ang mga estudyante sa pagsinati kon unsa ang gitudlo: Pananglitan, kon kamo  

      nagtudlo sa pag-ayo, pag-ampo alang sa anaa nga mga masakiton. Kon sa pagtudlo sa  

      bautismo sa Espiritu Santo, giyahi kadtong wala pa makasinati. 

 

8.   Pagplano ug gawas sa klase nga mga kasinatian sa pagkat-on: Hatagi ug mga nakatuka  

      nga pagtuon alang sa mga estudyante nga kompletohon sa dili pa ang sunod nga sesyon sa 

      klase. Paghatag ug mga oportunidad alang kanila sa pagpadapat ngadto sa buhat kon unsa 

      ang ilang nakat-onan pinaagi sa praktikal nga pagministeryo sa ilang simbahan ug komuni  

      dad. 

 

      Hinumdumi: ang katuyoan sa eskwelahan mao ang pagsangkap sa mga tinun-an sa pagla 

      tas sa kulturahanon ug heyograpikanhong mga linya sa pagsangyaw sa mensahe sa Ebang 

      helyo. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

      ________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________ 

   

     2.   Unsa ang mga paagi nga gigamit ni Pablo sa pagtudlo sa mga magtotoo sa Efeso? 

     ________________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________ 

     3.   Ihulagway ang sentro sa pagbansay sa Efeso. 

     ________________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________ 

 

    4.   Unsa ang katuyoan sa sentro sa pagbansay? 

     ________________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________ 

 

    5.   Itingob ang mga panudlo nga gihatag niini nga kapitulo alang sa pagsugod sa usa ka  

      pagpadako nga sentro sa pagbansay. 

 

    ________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

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

 

1.   Si Elias nag-organisar sa usa ka tunghaan alang sa mga propeta diha sa Daang Tugon diin 

siya mao ang ulo (tan-awa sa II Kings 2: 4). Tungod sa ministeryo sa mga propeta, unsa nga 

mga kurso sa inyong hunahuna ang mahimo nga ilakip sa kurikulum niini nga eskwelahan? 

 

2.   Ang Harvestime International Institute naghatag ug mga kurso nga magamit sa pagpada 

ko nga sentro sa pagbansay, diin kini nga kurso nga inyong gitun-an kabahin. Ang Institute 

maoy nagalihok nga programa sa pagbansay nga gidisenyo alang sa Kristohanong mga layko 

nga nagtinguha nga gamiton sa Dios diha sa epektibo nga pagpangalagad. Kini nagtutok sa 

unsa ang gitudlo ni Jesus sa pagbag-o sa mga layko ngadto sa mabungahon nga mga magto 

too nga moabot sa ilang katilingban uban sa mensahe sa Ebanghelyo diha sa pagpasundayag 

sa gahum. Ang Harvestime International Institute nga kurikulum gibahin ngadto sa usa ka 

pasiunang manwal ug unom ka modyuls sa nag-unang mga pagbansay. Alang sa dugang nga 

impormasyon sulat sa among mga buhatan. 

 

3.   Ania ang mga panig-ingnan nga magamit sa pag-andam sa mga materyal sa pagmantala 

sa pagpadako nga sentro sa pagbansay: 

 

Ania ang usa ka sampol mga artikulo alang sa mga mantalaan: 

 

Ang mga simbahan sa mas dako (ngalan sa ciudad) nga dapit nagdapit kanimo sa pag-apil 

diha sa Harvestime International Institute nga  moabot niini nga ciudad (petsa). 

 

Sumala sa (ngalan sa mga lokal nga pastor sa simbahan), Tsirman sa lokal nga pagplano nga 

komite, ang Harvestime International Institute bukas sa tanang Kristohanong mga mamomoo 

sa tanang mga denominasyon. 

 

Ang Institute pagahimoon (mga adlaw sa semana, panahon) sa (lokasyon). 

 

Ang mga sesyon sa pagbansay ug mga magtutudlo maglakip sa (ilista ang mga ngalan sa 

tanan nga mga kurso ug mga magtutudlo, pananglitan, "Mga Pundasyon sa Pagtoo" nga 

gitudlo ni Rev. Jim Smith, pastor sa Unang Simbahan, ug uban pa) 

 

Alang sa dugang nga impormasyon, kontaka si (ngalan, adres, telepono sa tawo nga ikontak 

alang sa dugang nga impormasyon). 

 

Sampol sa radyo o telebisyon nga mga pahibalo: 

 

Ang mga simbahan sa mas dako (ngalan sa ciudad) nga dapit nagdapit kanimo sa pag-apil 

diha sa Harvestime International Institute nga  moabot niini nga ciudad (petsa). 

 

Sumala sa (ngalan sa mga lokal nga pastor sa simbahan), Tsirman sa lokal nga pagplano nga 

komite, ang Harvestime International Institute bukas sa tanang Kristohanong mga mamomoo 

sa tanang mga denominasyon. 

. 

Ang mga sesyon sa pagbansay ug mga magtutudlo maglakip (ilista ang mga ngalan sa tanan 

nga mga kurso ug mga magtutudlo). 
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Ang mga sesyon sa klase gipahigayon (adlaw sa semana, panahon) sa (lokasyon). Alang sa 

dugang nga impormasyon, kontaka si (ngalan, addes, telepono sa tawo nga ikontak alang sa 

dugang nga impormasyon). 

 

Sampol nga porma pagrehistro: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

HARVESTIME INTERNATIONAL INSTITUTE 

Pagrehistro 

 

Ngalan: ____________________________________________________________________ 

Adres:   ____________________________________________________________________ 

             ____________________________________________________________________ 

Telepono: ________________________________    Edad: ___________________________ 

Denominasyon sa Simbahan: ___________________________________________________ 

Unsa nga posisyon sa pagpangulo nga inyo karon gihuptan sa inyong simbahan? 

___________________________________________________________________________ 

Unsay lebel sa imong sa edukasyon? _____________________________________________ 

Unsa nga mga pinulongan nga imong gigamit sa pagsulti, pagbasa, ug pagsulat ? __________ 

 

 

(Kamo makahimo sa paglakip sa bisan unsang lain nga mga butang nga inyong gusto niini 

nga porma sa pagrehistro.) 

________________________________________________________________________ 

 

Panudlo sa mga Pastor: 

 

Ang mosunod nga sulat mahimong ipadala ngadto sa mga pastor sa tanan nga lokal nga mga 

simbahan uban sa impormasyon sa Harvestime Institute: 

 

Minahal nga Pastor: 

 

Kami nagapaabot diha kanimo sa labing kulbahinam nga mga oportunidad nga imong 

masugatan sa pagbansay sa Kristohanong mga lider ug mga layko sa inyong simbahan. 

 

Ania ang paagi kon unsaon sa pagpahimulos niining espesyal nga pagbansay nga ania sa 

(ngalan sa ciudad) sa Harvestime International Institute. 

 

1.   Ribyuha ang gisukip nga mga materyales pag-ayo. Kami nagsukip sa usa ka espesyal nga  

      pagdapit ug uban ang basahon bahin sa Institute. 

 

2.  Siguroha nga ang matag hamtong nga miyembro sa inyong kongregasyon makadawat ug 

     usa ka kopya sa basahon nga nagpahibalo sa Institute. 
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3.   Gamita ang basahon ingon sa usa ka karatula sa inyong simbahan. Ibutang ang usa  

      duol sa pultahan ug sa guwaanan. 

 

4.   Kon kamo adunay uban pang simbahan ubos sa inyong pag-atiman o sa bisan unsa nga        

      koreyong listahan sa imong simbahan, padalhi sila ug suplay sa basahon alang sa ilang  

      mga miyembro. 

 

5.  Sa bisan unsa nga simbahan nga inyong bisitahan o walihan, pagdala ug suplay sa mga  

     pahibalo ug ipakigbahin kini nga oportunidad sa ubang mga kongregasyon. 

 

6.  Kon kamo mopahigayon sa usa ka krusada, kombensiyon, pagkampo, musika,  komperen-  

     sya, o panagtigom sa kapunungan, pagdala ug suplay sa mga pahibalo nga iapod-apod  

     ngadto sa mga tawo nga motambong. 

 

7.  Kon kamo sakop sa lokal nga ministeryal nga kapunungan sa ciudad o denominasyon,  

     ipahibalo ang Institute ngadto sa mga miyembro ug iapod-apod ang mga basahon. 

 

Alang sa dugang suplay sa basahon kontaka si: 

 

(Ngalan, adres, telepono sa tawo nga ikontak) 

 

Sampol sa basahon nga nagpahibalo sa Institute: 

 

Ang mosunod maoy panig-ingnan sa basahon nga nagpahibalo sa Harvestime International 

Institute. Pulihi lang ang mga impormasyon sa imong kaugalingon nga institute: 

 

MOABOT  SA MADERA ... HARVESTIME INTERNATIONAL INSTITUTE ... 

MUBO NGA PAGBANSAY  SA EVANGELICAL NGA MGA KRISTOHANON 

 

Petsa:  Septiyembre 13-Enero 5 

Panahon: Lunes-Miyerkules-Biyernes: 6:30-9:30 sa hapon 

Lokasyon: Public Hall, 114 N. G St., Madera 

 

MGA KURSO NAGLAKIP SA... 

 

Mga Pamaagi alang sa Espirituhanon nga Pagpangani 

Bibliyanhong Panglantaw sa Kalibutan 

Mga Pundasyon sa Pagtoo      

Pagtudlo nga mga Taktika 

Gingharianong Pagkinabuhi      

Mga Metodo sa Pagpadaghan 

Espirituhanong Pagpakigdumog 

Gahum nga mga Prinsipyo 

Ministeryo sa Balaang Espiritu 

Bibliyanhong Pagdumala nga mga Prinsipyo  

Pag-ila sa Tingog sa Dios 
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Makakahimtangang Pagtuki 

Pagtuon sa Biblia nga mga Paagi 

Pagdumala Pinaagi sa Tumong 

Pagsusi sa Biblia 

Mga Metodo sa Pagpalihok 

Sama sa Levadurang Pag-ebanghelyo 

Gubat Alang sa Lawas  

 

MGA MAGTUTUDLO: 

 

Pin Bill Smith, pastor sa Unang Simbahan sa Modesto. Si Pastor Smith  gradwado sa Moody 

Bible Institute ug nakabiyahe sa daghang dapit sa tibook kalibutan sa pag-ebanghelyo. 

 

Rev. Tim Jones, kanhi misyonaryo sa China, nga nanag-alagad sa pagtanom ug simbahan sa 

nagkalainlaing mga nasud sa Asia. 

 

Joan Tully, director sa mga kabatan-onan sa Ikaduhang Simbahan sa Madera, nga alagad sa 

taliwala sa mga Indiano sa Yoruba. 

 

-Bukas sa tanang Kristohanon sa tanang denominasyon 

-Pagtapos nga mga sertipiko ihatag. 

-Libre ang Pagpalista (o ang gasto P_____) 

 

Alang sa Dugang nga Impormasyon Kontaka si: Ngalan, adres, telepono ... 

 

Pang-imbitasyon nga sulat: 

 

Ania ang sulat nga ipadala ngadto sa tanang lokal nga mga magtotoo. Hinumdumi sa pagpuli 

sa impormasyon sa imong kaugalingon nga Institute alang sa sampol nga impormasyon nga 

gihatag: 

 

Minahal nga Higala: 

 

Gusto ba nimo nga mahibalo sa unsa nga paagi nga mahimo ang matag gutlo sa imong kina 

buhi nga bililhon alang sa Dios? Ikaw makakat-on unsaon sa ... Harvestime International 

Institute. Sa Harvestime International Institute ikaw makahimo sa pagtuon sa mosunod nga 

mga kurso: 

 

Mga Pamaagi alang sa Espirituhanon nga Pagpangani 

Bibliyanhong Panglantaw sa Kalibutan 

Mga Pundasyon sa Pagtoo      

Pagtudlo nga mga Taktika 

Gingharianong Pagkinabuhi      

Mga Metodo sa Pagpadaghan 

Espirituhanong Pagpakigdumog 

Gahum nga mga Prinsipyo 
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Ministeryo sa Balaang Espiritu 

Bibliyanhong Pagdumala nga mga Prinsipyo  

Pag-ila sa Tingog sa Dios 

Makakahimtangang Pagtuki 

Pagtuon sa Biblia nga mga Paagi 

Pagdumala Pinaagi sa Tumong 

Pagsusi sa Biblia 

Mga Metodo sa Pagpalihok 

Sama sa Levadurang Pag-ebanghelyo 

Gubat Alang sa Lawas  

 

Ang Institute nga mga kawani maglakip sa mosunod nga mga instruktor: 

 

Pin Bill Smith, pastor sa Unang Simbahan sa Modesto. Si Pastor Smith  gradwado sa Moody 

Bible Institute ug nakabiyahe sa daghang dapit sa tibook kalibutan sa pag-ebanghelyo. 

 

Rev. Tim Jones, kanhi misyonaryo sa China, nga nanag-alagad sa pagtanom ug simbahan sa 

nagkalainlaing mga nasud sa Asia. 

 

Joan Tully, director sa mga kabatan-onan sa Ikaduhang Simbahan sa Madera, nga alagad sa 

taliwala sa mga Indiano sa Yoruba. 

 

Ang Harvestime International Institute dili usa ka teyolohikal nga seminaryo... kini  impor- 

tante nga hamubo nga ministeryo sa pagbansay-bansay nga motudlo kanimo kon unsaon sa 

pagpuyo sa usa ka mabungahon nga Kristohanong kinabuhi ug sa pagtuman sa ministeryo 

diin ang Dios nagtawag kanimo. Ang petsa sa Institute mga Septiyembre 13 -Enero 5. Ang 

mga sesyon ipahigayon Lunes, Miyerkules, ug Biyernes gikan sa alas 6:30 sa ngadto sa 9:30 

sa hapon didto sa Public hall, 114 N G. St. Madera. Palihug ayaw pagmakuli sa pagkontak 

kanako sa (559) 661-1126 kon ikaw gusto sa dugang nga impormasyon. Ang pagparehistro 

gipahigayon sa unang gabii sa Institute sa Lunes, Septiyembre 13. 
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MGA TUBAG SA KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

KAPITULO 1 : 

 

1.   Ug si Jesus miingon kanila: sumunod kamo kanako, ug himoon ko kamong mga 

 mangingisdag mga tawo. (Marcos 1:17) 

 

2. Ang una ug katapusang sugo ni Jesus ngadto sa iyang mga sumusunod mao ang pagpa   

            nganak sa espirituwal. Tan-awa ang Marcos 1:17 ug Buhat 1: 8. 

 

3. Ang pagpadaghan nagpasabot sa pagdugang sa gidaghanon pinaagi sa pagpanganak, 

diha sa  proseso sa pagdaghan. Sa diha nga ang usa ka butang gipadaghan kini gikop 

ya nga pabalik-balik sa sama nga porma. 

 

4. Ang espirituhanon nga pagpadaghan gibuhat pinaagi sa pagpanganak sa espirituwal.  

            Ang magtotoo manganak pinaagi sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo sa uban, nagagiya 

            nga mahimong mga magtotoo, ug naga-establisar  kanila ingon nga mga tinun-an ni 

            Ginoong Jesu-Kristo. 

 

5.  Ang "paagi" maoy plano alang sa pagtuman sa piho nga tumong. 

 

6. Ang mga "Metodo" maoy sistema sa mga paagi nga gikumbuya sa pagkab-ot sa usa 

ka tumong. 

 

7. Ang Espirituhanong "pagpadaghan nga mga metodo" maoy mga sistema sa mga paagi 

nga makatabang sa mga magtotoo sa pagkab-ot sa tumong sa espirituhanon nga 

pagpanganak. 

 

8. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 1. 

 

KAPITULO 2: 

 

1. Kay kinsa ba ang nagtamay sa adlaw sa mga gagmay’ng mga butang?  

           (Zacarias 4:10) 

 

2. Itandi ang inyong katingbanan sa mga panaghisgot sa Kapitulo 2. 

 

3. Heyograpiyanhong Pagtubo, Etnikong Pagtubo, Numerawong Pagtubo, Espirituha 

nong Pagtubo. 

 

4. Sa bisan unsa sa mosunod nga mga pakisayran mahimong gamiton: Numeros 1: 1-3; 

2: 23-24; 26: 1-4; Mateo 9:13; Lucas 15: 7; 19:10 Buhat 1:15; 2:41; 4: 4; 6: 7; 9:32;  

            12:24; 16: 5; 19:20; 28: 30-31; Juan 3:16; II Pedro 3: 9 

 

5. Itandi ang inyong katingbanan sa mga panaghisgot sa Kapitulo 2 

6. a.    Bakak   b.   Bakak 
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KAPITULO 3: 

 

1. Ug pinaagi sa daghang mga sambingay misulti siya sa Pulong ngadto kanila, ingon  

 nga sila makahimo sa pagkadungog niini. (Marcos 4:33) 

 

2. Ang sambingay maoy sugilanon nga gigamit nga panig-ingnan gikan sa natural nga 

kalibutan aron sa paghulagway sa espirituhanon nga kamatuoran. Ang aktuwal nga 

kahulogan sa pulong nga "sambingay" mao ang "ibutang sa tupad,  itandi sa. " Sa mga 

sambingay si Jesus  migamit sa natural nga mga panig-ingnan ug gitandi sila sa espiri 

tuhanon nga mga kamatuoran. Ang sambingay maoy yutan-ong sugilanon nga adunay 

Langitnong kahulogan. 

 

3. Ang pagsabot sa espirituhanon nga mga kamatuoran nga gitudlo sa mga sambingay 

gihatag ngadto sa mga tinun-an tungod kay sila adunay espirituhanong mga huna 

huna. Kadtong walay espirituhanong mga hunahuna nakadungog sa mga sambingay, 

ug napakyas sa pagsabot kanila. 

 

4. Tan-awa ang panaghisgot sa mga sambingay sa Kapitulo 3. 

 

KAPITULO 4 : 

 

1. Ug ang mga butang nga imong hingdunggan kanako sa taliwala sa daghang mga 

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

pagtudlo sa uban usab. (II Timoteo 2: 2) 

 

2. Ang "pagsaksi" maoy pagsulti kon unsay inyong nakita, nadungog, o nasinati. Sa usa 

ka korte sa balaod, ang  saksi mao ang mopamatuod mahitungod sa usa ka tawo o sa 

usa ka butang. Ingon nga mga saksi, kita mopamatuod mahitungod kang Jesus ug sa 

iyang plano alang sa kaluwasan sa tanan nga mga katawhan. 

 

3. Ang termino nga "layko" nagpasabot "nga sakop sa pinili nga katawhan sa Dios." Ang 

nag-unang kahulogan sa pulong mao ang "tanang mga katawhan sa Dios." Ang termi 

no nga" laygo" miabot aron gamiton sa mga tawo nga wala nag-alagad sa espesyal 

nga gimbuhaton sa tibook-panahon diha sa simbahan. 

 

4. Ang termino nga "klero" naugmad sa pag-ila sa propesyonal nga mga ministro sa 

simbahan. Ang klero nagtumong niadtong naghunahuna nga  ang ministeryo ilang 

propesyon ug kinsa kasagaran nagtrabaho sa tibook-panahon diha sa simbahan. 

 

5. Ang katawagan sa mga layko nagtumong sa responsibilidad sa matag magtotoo nga 

mahimong usa ka "sacerdote" o sa pag-alagad sa Ebanghelyo ngadto sa mga dili-

magtotoo. 

 

6. Ang plano sa Dios gisumada sa Buhat 1: 8. Ang Balaan nga Espiritu mao ang balaan 

nga gahum luyo sa proseso sa pagpadaghan, si Jesu-Kristo ang sulod sa mensahe ug 

ang tibook kalibutan mao ang modawat sa mensahe. Ang mga magtotoo mao ang  

mga ahente sa pagpadaghan. Ang paagi sa Dios mao nga ang matag magtotoo maoy 

"saksi" sa mensahhe sa Ebanghelyo, nagatudlo sa mga tawo nga makahimo sa pagtud 

lo sa uban. II Timoteo 2: 2 
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7. Si Andres, ug si Ananias. 

 

8. Sugdi sa pagpakigbahin ang Ebanghelyo sa mga paryente, mga higala, ug mga 

kaubanan sa trabaho. Ang Ebanghelyo kusog mokaylap sa kasamtangan nga 

katilingbanong kutay. 

 

KAPITULO 5 : 

 

1. Ug ako nagaingon usab kanimo, nga ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw niining bato 

pagatukoron ko ang akong Iglesia; ug ang mga ganghaan sa Hades dili makabuntog 

niini. (Mateo 16:18) 

 

2. Ang tanang matuod nga mga magtotoo ni Kristo Jesus natawo pag-usab ngadto sa 

gingharian sa Dios. 

 

3. Ang Simbahan gipakatawo pinaagi sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Tan-

awa sa Mga Buhat 4. 

 

4. Itandi ang inyong mga tubag sa listahan sa mga ilustrasyon sa Kapitulo 5. 

 

5. Pagsimba, pag-alagad, pakig-ambitay, misyon. 

 

6. Tan-awa ang panaghisgot sa Kapitulo 5 

7. Tan-awa ang panaghisgot sa Kapitulo 5. 

KAPITULO 6: 

 

1. Ug ... siya mao ang ulo, nga gikan kaniya ang tibook nga lawas pinaagi sa mga luta 

han, ug sa kaugatan nga may pagkaon nag-alagad, ug nasumpay, nga nagatubo sa 

pagtubo sa Dios. (Colosas 1:18) 

 

2. Ang sulodnon nga pagtubo nagtumong sa espirituhanong pagtubo ug paglambo sa 

mga miyembro sa simbahan. Kini nagtumong sa pagtubo sa kalidad kay sa gidag 

hanon. 

 

3. Ang espirituhanong pagtubo maoy pag-usbaw sa espirituhanong pagkahamtong nga 

miresulta sa paglambo sa kinabuhi ni Kristo diha sa mga magtotoo. 

 

4. Tan-awa ang panaghisgot sa Kapitulo 6. 

5. Tan-awa ang panaghisgot sa Kapitulo 6. 

6. Tan-awa ang panaghisgot sa Kapitulo 6. 

 

KAPITULO 7 : 

 

1. Ug ang Pulong sa Dios mikaylap, ug ang gidaghanon sa mga tinun-an misanay 

sa hilabihan gayud  sa Jerusalem... (Buhat 6: 7) 
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2. Ang paglapad nga pagtubo mahitabo sa diha nga ang mga magtotoo modaug ug bag-

ong mga kinabig ngadto kang Kristo ug modala kanila ngadto sa pakig-ambitay sa 

ilang kaugalingon nga lokal nga simbahan. Kini moresulta sa numerawo nga pagtubo 

sa lokal nga simbahan. 

 

3. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 7. 

4. Itandi ang inyong mga tubag ngadto sa panaghisgot sa Kapitulo 7. 

 

KAPITULO 8: 

 

1. Tungod niini ang mga iglesia nangalig-on sa pagtoo, ug nagdugang ang gidaghanon 

sa adlaw-adlaw. (Buhat 16: 5) 

 

2. Ang pagdako nga pagtubo mahitabo sa diha nga ang usa ka simbahan magsugod ug 

lain nga simbahan diha sa susama nga kultura. Ang bag-o nga simbahan maoy sum- 

pay sa "inahan" nga simbahan, sama sa usa ka bata diha sa natural nga kalibutan nga 

maoy pisikal nga sumpay sa mga ginikanan. 

 

3. Ang pagtanom ug Simbahan gigamit sa paghulagway sa pagdako ug sa pagsumpay 

nga pagtubo sa simbahan. Ang usa "nagtanom" sa usa ka bag-o nga simbahan sama sa 

usa ka mag-uuma nga nagtanom ug binhi sa natural nga kalibutan. Ang binhi mopa 

daghan ug bag-ong tanom nga sama sa "inahan" nga tanom diin kini gikan. 

 

4. Ang mga miyembro sa simbahan sa Jerusalem nagkatibulaag tungod sa paglutos. Sila              

nanagpanglangyaw nga nanagpangwali sa Pulong ug samtang ang bag-ong mga kina 

big gipangbangon, bag-ong mga simbahan naporma. 

 

5. Kini mao ang mga paagi kon unsaon pagsugod sa sumpay nga simbahan: 

-Usa ka simbahan magsugod ug  lain nga simbahan. 

-Pipila ka mga simbahan mokooperar sa pagsugod sa laing simbahan. 

-Usa ka dako nga simbahan nagbahin sa pagporma sa duha o labaw pa nga na 

  lain nga kapunungan sa simbahan. 

-Indibiduwal nga magtotoo gigiyahan ngadto sa usa ka dapit sa pagsugod sa  

  usa ka simbahan. 

 

6. Kini maoy mga komon nga matang sa sumpay nga Simbahan: 

-Mga simbahan nagaministeryo sa usa ka piho nga komunidad. 

-Mga simbahan nagaministeryo sa usa ka piho nga grupong etniko. 

-Mga simbahan nga adunay espesyal nga mga katuyoan. 

 

7. Ang Bibliyanhong mga prayoridad mao ang pagtanom sa bag-ong mga Simbahan sa 

wala pa nawalihi nga mga dapit, madinawaton nga mga dapit, mga ciudad ug unya sa 

ilaya nga mga lugar. 

 

8. Ang mensahe nga moresulta sa bag-ong mga Simbahan mao ang nakabasi sa Biblia, si 

Kristo ang nakasentro, sentro sa panginahanglan nga mensahe. 
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KAPITULO 9: 

 

1. ... Aron sa pagpabuka sa ilang mga mata, aron managbalik sila gikan sa kangitngit 

ngadto sa kahayag, ug gikan sa kagamhanan ni Satanas ngadto sa Dios, aron manag 

pakadawat sila sa kapasayloan sa mga sala, ug panulondon sa taliwala kanila nga mga 

gipakabalaan tungod sa pagtoo kanako. (Buhat 26:18) 

 

2. Ang pagsumpay nga pagtubo mahitabo sa diha nga ang usa ka Simbahan mosumpay 

            sa iyang kaugalingon sa tibook nasud, pinulongan, o etnikong gintang o kal-ang ug     

            motanom ug bag-o nga simbahan sa lain-laing mga kultura. 

 

3. Buhat 1: 8. Ang Ebanghelyo mokaylap gikan sa Jerusalem ngadto sa "kinatumyang 

bahin" sa kalibutan. 

 

4. Ang Apostol nga si Pablo. 

 

5. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 9. 

 

KAPITULO 10: 

 

1. Unya si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kon kinsa ang buot mosunod kanako, 

magdumili sa iyang kaugalingon, ug magpas-an sa iyang krus, ug mosunod kanako. 

(Mateo 16:24) 

 

2. Ang pulong "kinabig" nagtumong sa bag-ong mga magtotoo ni Jesus nga natawo pag-

usab pinaagi sa pagtoo ug mahimong kabahin sa Gingharian sa Dios. 

 

3. Ang "tinun-an" maoy kinabig nga natukod diha sa mga sukaranan sa Kristohanong 

pagtoo ug makahimo sa pagbangon sa bag-ong mga kinabig ug modisipulo kanila. 

Ang pulong "disipulo" nagpasabot sa tigkat-on, usa ka estudyante, usa ka tawo nga 

makakat-on pinaagi sa pagsunod. Kini labaw pa kay sa kahibalo. Kini maoy pagkat- 

           on nga makaapekto usab sa estilo sa kinabuhi sa tawo. 

 

4. Tulo ka mahinungdanon nga mga bahin sa tawag sa pagkadisipulo nga giisip mao ang 

gasto, husto nga mga prayoridad, ug hingpit nga mga tumong. 

 

5. Ang siyam ka importante nga mga prinsipyo sa pagkadisipulo nga pagbansay mao:  

 

Pagpili    Panudlo  

Panag-uban   Pagpakita 

Pagbalaan   Pag-apil 

Panan-awon   Pagbantay 

Pagtugyan    
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6. Ang disipulo maoy usa kinsa: 

 

Mobiya sa tanan    Magapabilin diha sa Pulong 

Mosunod ni Jesus    Mahimong Sulugoon 

Mopakita sa gugma sa Dios   Masinugtanon  

Modumili sa iyang kaugalingon 

Magahimaya sa Dios pinaagi sa pagkamabungahon 

Mohimo sa Gingharian sa Dios nga iyang prayoridad 

 

7. Ang tinuod nga pagsulay sa pagkadisipulo mao ang mahitabo sa diha nga kamo dili na 

presente uban sa inyong mga tinun-an. Sila ba nagpadayon nga matinud-anon ug nag 

tudlo sa uban nga adunay mga abilidad nga mopadayon sa proseso sa pagpadaghan? 

 

KAPITULO 11: 

 

1.   Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog 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  nagapa 

landong siya sa adlaw ug gabii. 

 

Ug siya mahimong sama sa usa ka kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig, 

nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon; ang iyang dahon usab dili malaya; ug 

bisan unsa nga ginabuhat niya magmauswagon. (Salmo 1: 1-3) 

 

2. Sa diha nga ang pagtubo nasumpo sa natural nga kalibutan, ang lawas dili molambo 

sa iyang tukma nga gidak-on. Sa diha nga ang pagtubo nasumpo sa espirituwal, ang 

mga tawo dili mohamtong ug ang simbahan dili motubo. 

 

3. Pananglitan A: Ang nasuko nga igsoong babaye kinahanglan nga mosunod sa 

direksyon nga gihatag sa Mateo 18: 15-17. 

 

Pananglitan B: Ang simbahan tingali adunay "duol" kay sa "lakaw" nga palisiya.  

Tingali adunay dili mabungahon nga mga kalihokan nga kinahanglan nga pul-ongan. 

 

Pananglitan C: Kini nga simbahan wala mobansay sa mga kinabig nga mahimong 

mga disipulo. 

 

KAPITULO 12 : 

 

1. Apan sa diha nga ang  pipila ka tawo nagpatig-a man gayud, ug wala motoo, nga 

nanagsulti ug dautan mahitungod sa Dalan sa atubangan sa panon sa katawhan, siya 

mipahawa gikan kanila, ug gipihig niya ang mga tinun-an, ug nagsaysay sa matag 

adlaw sa tulonghaan ni Tirano. 
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Ug kini nagpadayon sulod sa duha ka tuig; sa pagkaagi nga ang tanan nga nagpuyo sa 

Asia nakadungog sa pulong ni Ginoong Jesu-Kristo, mga Judio ug mga Gresyanhon. 

(Buhat 19: 9-10) 

 

2. Si Pablo mitudlo pinaagi sa personal nga kasinatian (Buhat 19: 2-8), pinaagi sa panig-

ingnan (Buhat 19: 11-12), ug sa eskwelahan sa pagbansay (Buhat 19: 9). 

 

3. Ang sentro sa pagbansay sa Efeso duha ka-tuig nga kurso diin gibansay ang mga 

tinun-an sa pag-alagad sa kulturahanon ug heyograpiyanhon nga pagsangyaw sa 

Ebanghelyo (Buhat 19: 10-20). 

 

4. Ang katuyoan sa sentro sa pagpadako nga pagbansay mao ang pagbansay sa mga 

tinun-an ug pagsangkap kanila alang sa buhat sa pangalagad. 

 

5. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 12. 
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