


Ug samtang Siya nagapadulong paingon 
sa Dagat sa Galilee, Siya nakakita ni Simon 
ug Andrew, ang igsoon ni Simon naglagak 
sa usa ka pukot diha sa dagat; kay sila mga 
mananagat. Ug si Jesus miingon ngadto 
kanila, “Sunud Kanako, ug Ako magahimo 
kaninyo og mga mananagat sa katawhan.” 
Ug sila diha dayon mibiya sa mga pukot ug 
misunud Kaniya.

Markos 1:16-18
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Pasiuna
_______________________________   

 Sa dili pa ikaw magsugod sa pagtoon sa Bibliya, kon ikaw 
usa ka magtotoo diha kang Ginoong Jesu-Kristo, siguroha 
nga imo nang gihinganlan ang imong mga sala sa pribadong 
pamaagi ngadto sa Dios nga Amahan.

Kon isugid ta ang atong [nahibaloan] mga sala, 
Siya matinumanon ug matarong sa pagpasaylo 
kanato sa atong [nahibaloan] mga sala ug sa 
paghinlo kanato gikan sa tanang [wamahibaloi, o 
nahikalimtan na nga mga sala] dipagkamatarong. 
(1 Juan 1:9)

Ikaw anaa na dayon sulud sa fellowship uban sa Dios, napuno 
diha sa Balaang Espiritu, ug andam na sa pagkat-on sa doktrina 
sa Bibliya nga gikan sa Pulong sa Dios.

“Ang Dios espiritu, ug kinsa kadtong nagasimba 
Kaniya kinahanglan magasimba diha sa [ang 
pagpuno sa] espiritu ug [biblikal] kamatuuran.” 
(Juan 4:24) 

 Kon ikaw wala pa sa kinaugalingon nga mitoo diha ni 
Ginoong Jesu-Kristo isip imong Manluluwas, ang isyu dili ang 
pagsugid sa imong mga sala. Ang isyu mao ang pagtoo lamang 
diha ni Kristo lamang.

“Siya kinsa nagtoo diha sa Anak adunay 
waykatapusang kinabuhi; apan siya kinsa wala 
nagsunud [ang sugo sa pagtoo] sa Anak dili 
makakita sa kinabuhi, hinoon ang kaligutgut sa 
Dios magapabilin diha kaniya.” (Juan 3:36)



ANG PULONG SA DIOS buhi ug labing gamhanan, 
mas hait pa kay sa bisan unsang duhay-sulab nga 
espada, naglagbas bisan pa ngadto sa nagpahimulag 

sa kalag ug sa espiritu, ug sa mga lutahan ug sa kinauyokan, 
ug maoy usa ka kritiko sa mga panghunahuna ug mga 
tinguha sa kasingkasing. (Mga Hebreohanon 4:12) 

Ang tibuuk nga Kasulatan sa Dios-gipaginhawa, ug 
maganansyahon alang sa doktrina, alang sa pagbadlong, 
alang sa koreksiyon, alang sa pagpanudlo ngadto sa 
pagkamatarong; aron ang tawo sa Dios basin ra mahimong 
hamtong, sa hingpit gisangkapan ngadto sa tanang maayong 
mga buhat. (2 Timoteo 3:16-17)

Pagtoon aron pagpakita sa imong kaugalingon nga aprobado 
ngadto sa Dios, usa ka magbubuhat nga dili kinahanglan 
nga maulaw, sa husto nga nagbahinbahin sa pulong sa 
kamatuuran. (2 Timoteo 2:15)



INTRODUKSIYON

KINSA MAOY RESPONSABLE para sa pagdeklarar sa Ebanghelyo 
sa waypagtoong kalibutan?  Ang katungdanan ug pribilihiyo 
sa pagpahayag sa maayong balita sa kaluwasan pinaagi sa 
pagtoo diha ni Ginoong Jesu-Kristo ang gitagana lamang ba 
para sa pastor, sa misyonaryo, ug sa ebanghelista?  Tinong 
dili gayud!  Ang pagpresentar sa Ebanghelyo ngadto sa usa 
ka napukan ug himatyong kalibutan maoy responsibilidad sa 
matag magtotoo.

“Apan kamo makadawat og gahum kon ang 
Balaang Espiritu moabut diha kaninyo; ug kamo 
ang Akong mamahimong mga saksi sa parehang 
diha sa Jerusalem, ug diha sa tibuuk Judea ug 
Samaria, ug bisan ngadto sa kinahilitang bahin sa 
kalibutan.” (Mga Buhat 1:8)1  

 Ang pagsaksi nagpasabut sa pagpahibalo sa plano sa 
Dios sa kaluwasan ngadto sa mga dimagtotoo diha sa usa ka 
personal nga pasikaran.  Sa wala pa ang Iyang pagsaka ngadto 
sa langit (Mga Buhat 1:9-10), ang Ginoo mitugyan sa tanang 
natawo-pag-usab nga mga magtotoo sa pagdala sa Ebanghelyo 

1. Ang tanang mga Kasulatan niini nga libro maoy gikutlo gikan sa New American 
Standard Bible (NASB). Ang kinorsetihang komentaryo nagpahayag sa pagpalapad sa 
NASB nga paghubad nga gitudlo diha sa pagtoon sa Bibliya nga pagpangtudlo (abilabol 
kini sa [English] MP3 CD gikan sa R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries, Houston, Texas).



ngadto sa kinatumoyan sa kalibutan.  Ang Iyang mando maoy 
gibalik diha sa pipila ka Bag-ong Testamentong mga epistola.  
Si Apostol Pablo mipahinumdum sa mga Corintohanon nga sila 
maoy mamahimong mga embahador para ni Kristo. 

Busa, kita maoy mga embahador para ni Kristo, 
nga daw ang Dios naghangyo pinaagi kanato. (2 
Mga Taga-Corinto 5:20a)

MGA EMBAHADOR PARA NI KRISTO

 Ang usa ka embahador maoy usa ka taas-og-ranggong 
ministro sa nasud, kasagaran usa ka myembro sa harianon 
o madungganon, ipadala ngadto sa usa ka langyawng nasud 
sa pagrepresentar sa iyang labawng-kamandoan diha sa 
opisyal nga tulumanon.  Apan ang pagkaembahador anaa 
diha sa espirituwal nga ginsakpan ingon man usab diha 
sa temporaryong ginsakpan.  Sama sa kalibutanong mga 
embahador, kita dili ang magpili sa atong-kaugalingnan.  Kita 
maoy gipili pinaagi sa atong Manluluwas, ang Hari sa tanang 
mga hari ug Ginoo sa tanang mga ginoo, aron morepresentar 
Kaniya dinhi sa kalibutan samtang Siya naglingkod diha sa 
toong kamut sa Dios nga Amahan (Mga Taga-Colosas 3:1).  Isip 
mga anak sa Dios pinaagi sa pagtoo diha ni Kristo Jesus, kita 
maoy natawo pag-usab diha sa usa ka hataas ug dungganong 
posisyon.  Kita maoy mga lumulupyo dili lamang sa atong nasud, 
apan usab “isig ka mga lumulupyo uban ang mga santos, ug 
maoy sa panimalay sa Dios” (Mga Taga-Efeso 2:19b).
 Isip personal nga mga representante sa langitnong Hari 
dinhi sa kalibutan, ang matag usa kanato maoy diha sa bug-
os-nga-panahon sa Kristohanong pagserbisyo, diigsapayan 
sa atong tawhanong bokasyon o propesyon. Kita wala 
maglihok diha sa atong kaugalingong interes apan diha sa 
interes sa atong Ginoo.  Sama sa mga embahador ngadto sa 
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usa ka langyawng nasud, kita magdawat sa atong mga sugo 
diha sa sinulat nga paagi—ang mga Kasulatan.  Ang matag 
kasangkapan maoy giandam para kanato pinaagi sa atong 
Labawng-kamandoan.  Apan ang atong pagkaepektibo isip mga 
embahador nagdepende diha sa pagsabut sa atong misyon.  
Kita kinahanglang magpabilin diha sa pagserbisyo hangtod nga 
ang Ginoo magtawag og balik kanato.  Sama sa tanang mga 
kalihukan diha sa kinabuhi, maskin sekular o espirituwal, ang 
pagkaembahador nagkinahanglan sa hustong pangpadasig, 
preparasyon, ug kahibalo.

DAKONG EBANGHELISMO
UG PERSONAL NGA PAGSAKSI    

 Gawas pa sa divine nga pagpili sa matag usa ka magtotoo 
isip usa ka embahador, adunay espirituhanong gasa sa 
ebanghelismo ngadto sa diyutay nga mga magtotoo (Mga 
Taga-Efeso 4:11).  Kining espirituhanong gasa naghatag sa 
ebanghelista sa katakus aron makuha ang atensiyon sa dakong 
panon sa mga dimagtotoo.  Ang parehong mga kalihukan isig ka 
anaa diha sa plano sa Dios, apan ang ilang nagdungang paglihok 
maoy sa kasagaran masayup sa pagsabut. Ang personal nga 
pagsaksi maoy sa kanunay matuis ngadto sa usa ka salang-
kaikag nga meritong sistema o sa kinatibuk-an watagda aron 
pagdapig sa dakong ebanghelismo.  Ang sangputanan, usa ka 
dibibliyanhong sundanan ang magpasulabi diha sa daghang 
kasimbahanan karon:  Usa ka ebanghelista maoy imbitahon 
aron mohimo sa usa ka ‘kabag-ohan,’ ug ang mga myembro sa 
usa ka simbahan magdala og mga dimagtotoo aron maminaw 
kaniya.  Kon diyutay nga katawhan maoy maluwas niini nga 
‘kabag-ohan,’ ang mga magtotoo magdahum sa ilang personal 
nga obligasyon aron mosaksi maoy natuman.
 Kining sayup nga hunahuna maoy usa ka tinuud nga 
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problema.  Una sa tanan, ang usa ka tinuud nga kabag-ohan 
diha sa bibliyanhong kahulugan may kalabutan sa mga magtotoo 
nga nagtubag sa Pulong sa Dios, dili ang mga dimagtotoo nga 
nagtubag ngadto sa Ebanghelyo.  Ikaduha, ang kinaunahang 
kalihukan sa lokal nga simbahan mao ang komyunikasyon 
sa doktrina sa Bibliya pinaagi sa pastor-magtutudlo aron ang 
mga magtotoo makatubo diha sa grasya ug mahimo nga sa 
espirituhanon-makabarog, o sa espirituhanong kahamtong.  
Ikatulo, kon ang mga dimagtotoo moadto sa simbahan nga 
ubus sa pagpiit o pagpugus, diha sa sayup nga panghunahuna, 
sila maoy masuk-anon ug panagsa ra mohatag og bug-os nga 
atensiyon ngadto sa Ebanghelyo.  Imbis sa pagtubag, ang mga 
dimagtotoo tingali magsupak ngadto sa mensahe. 
 Ang pagsaksi ug dakong ebanghelismo maoy gitagana 
aron molihok pagdungan aron mahimong pinaka epektibo.  
Pananglitan ang usa ka ebanghelista magsulti sulud sa usa ka 
semana diha sa usa ka lungsod, ug kalimaan ka mga dimagtotoo 
nagdawat ni Kristo isip Manluluwas.  Unsa na kaanindot kon 
bisan usa ka tawo ang nagdawat ni Kristo isip Manluluwas, 
apan aniay kalimaan kinsa midawat!  Bisan pa, kini nga dakong 
ebanghelismo nga paagi wala makatuman sa bibliyanhong 
mando para sa matag magtotoo aron mosaksi.
 Diha sa laing panaghap nga kaso, atong ibutang nga usa 
ka gatos ka mga myembro sa usa ka simbahan nagsugod aron 
mosaksi ngadto sa mga dimagtotoo nga diin sila nakig-uban-
uban matag adlaw.  Kini mahitabo diha sa mga kauban-sa-
trabaho, kahigalaan, o kasilinganan.  Ang personal nga pagsaksi 
mahitabo usab diha sa hawanan o diha sa mga baraks—
bisan-asang-dapita kita makig-uban-uban sa mga dimagtotoo.  
Kon diha sa usa ka  semanang gihatag ang matag myembro 
nagtultul og usa ka tawo ngadto ni Jesu-Kristo, adunay usa ka 
gatos nga bag-ong mga magtotoo diha sa pagtandi og kalainan 
ngadto sa kalimaan.  Ang kahinungdanon ni Kristo makaabante 
og paspas kon kita misunud sa prinsipyo sa dako ug personal 
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nga ebanghelismo nga naglihok sa pikas ug pikas.  Bisan pa 
ang matag magtotoo walay gasa sa ebanghelismo, ang matag 
magtotoo maoy responsable para sa pagsaksi.

MGA AHENSIYA SA PAGSAKSI    

Ang Pamilya nga Plano

 Ang Ebanghelyo maoy unang gipahayag didto sa Hardin 
sa Eden human ang Pagkalaglag.  Ang Ginoo Mismo mao 
ang unang Ebanghelista ug ang lalaki ug ang iyang asawa 
ang unang mga tigpaminaw sa maayong balita sa kaluwasan 
(Genesis 3:15-21).  Human sa pagkatawo-pag-usab ni Adan ug 
Eba, ang Ebanghelyo nahimong ilahang sagradong paglaum 
ug pagsaksi nga milihok diha sa ‘pamilya nga plano.’2  Ang 
unang mga ginikanan mibutang sa paninugdan para sa tanang 
umaabut nga mga ginikanan pinaagi sa pagsaksi ngadto sa 
ilang kaugalingong kaanakan.3

 Sa wala madugay, ang pagtoo diha o pagsalikway sa 
Ebanghelyo mitunga sa tawhanong kaliwatan ngadto sa duha 
ka mga grupo—mga magtotoo ug mga dimagtotoo.  Si Abel 
mitubag ngadto sa pagtanyag sa kaluwasan ug mitoo diha 
sa Anak sa Dios; si Cain mirebelde batok sa Ebanghelyo ug 

2. Pagkatawo-pag-usab, sa kasagaran gitawag og ang bag-ong natawo o ang pagka 
“natawo pag-usab” (Juan 3:3), mahitabo sa higayon sa pagtoo diha ni Kristo kon ang usa ka 
tawo makalabang gikan sa kahimtang sa espirituhanong kamatayon ngadto sa kahimtang 
sa espirituhanong kinabuhi (Juan 3:15; 10:28; Titus 3:5). Tan-awa sa R. B. Thieme, Jr., A 
Matter of Life and Death: The Gospel of Jesus Christ (Houston: R. B. Thieme, Jr. Bible 
Ministries, 1990). Ang mosunud-niini, mga sangang-reperensiya sa akong mga libro 
magasulti lamang sa tagsulat, titulo, petsa sa publikasyon (sa unang reperensiya), ug panid 
(mga panid).
3. Pagsaksi ngadto sa inyong kaanakan mao ang responsibilidad sa tanang Kristohanong 
mga ginikanan diha sa matag dispensasyon sa tawhanong kasaysayan.  Tan-awa sa 
Thieme, Children’s Bible Studies Volume Three: The Persons of the Godhead (2005), 21-
24,138-40; The Great Adventure (1991); Train Up a Child….Children’s Bible Studies Source 
Book (1999), 66.
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nahimong unang tawo aron mobalibad sa waykatapusang 
kinabuhi.  Human si Cain mipatay ni Abel (Genesis 4:8) ang 
Dios mihulip sa natawo-pag-usab nga linya ni Kristo pinaagi 
ni Seth, laing anak ni Adan ug Eba kinsa mitoo diha sa Ginoo 
(Genesis 4:25-26; cf. 15:6).  Ang kasaysayan ug kultura sa 
nagtoong linya ni Seth ug ang waypagtoong linya ni Cain maoy 
masubay diha sa Genesis mga kapitulo 4 ug 5.
 Ang pamilya nga plano sa pagpangsangyaw mipadayon 
pinaagi ni Noah ug sa iyang kaanakan hangtod sa panahon 
sa Lunup (Genesis 7).4  Pagkahuman sa Lunup, ang Dios 
misugo nga ang kaliwatan sa mga anak ni Noah, Ham, Shem, 
ug Japheth, bahinon ngadto sa lainlaing kanasuran (Genesis 
10).  Samtang kining bag-ong kanasuran miugmad ug midako, 
ang ebanghelismo mao sa kinatibuk-an nalakip diha sa sulud 
sa matag nasudnong binuhat.  
 Diha sa paglabay sa panahon, ang katawhan nahimong 
naliminan diha sa mga kahilayan sa kinabuhi—materyal nga 
mga kabtangan, tawhanong mga relasyon, mga kalingawan, ug 
mga kalampusan.  Nagkasaka nga ang katawhan nahimong 
bungol ngadto sa Ebanghelyo.  Kon ang kadaghanan sa 
lumulupyo nagsalikway sa grasya sa Dios nga tanyag sa 
kaluwasan ug kon ang mga magtotoo nagbaliwala sa doktrina 
sa Bibliya, kaut-utan ug pagbiya sa tinoohan ang magtakboy ug 
maghari sa katilingban. Pareha nga pagkaut-ut ang nahitabo sa 
dihang ang Tore sa Babel maoy gitukud: ebanghelismo maoy 
nahikalimtan; ang tawo diha sa iyang kaarogante ang mipuli 
sa plano sa Dios uban ang iyang kaugalingong maambungong 
laraw (Genesis 11:1-9).5  Ang Dios mipakanaug og paghukum 
niining unang kinatibuk-ang gobyerno aron nga mopadayon 
ang Iyang grasyang mensahe sa tibuuk kalibutan.

4. Thieme, Victorious Proclamation (2002), 12-14. 
5. Thieme, Freedom Through Military Victory (2003), 11-12; The Plan of God (2003).
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Ang Nasud sa Israel

 Human ang Dios miguba sa Tore sa Babel nga laraw-
pangdaot ug ang gibutang nga nagkalainlaing mga pinulongan 
ug kaliwatan dinhi sa kalibutan (Genesis 11:7-8), usa ka 
pihong misyonaryong ahensiya, ang nasud sa Israel, maoy 
gikinahanglan sa pagpuli sa pamilya nga plano sa pagsaksi.  
Pinaagi sa Israel ang pulong sa Dios napabilin ug ang Iyang 
Anak napadala isip ang Manluluwas sa kalibutan.
 Ang Dios mitawag sa usa ka nagtoong Hentil, Abram, 
aron mahimong amahan sa Hudiyong kaliwatan (Genesis 
12:1-3).  Molapas sa usa ka panahon sa upat ka gatos ka 
katuigan nga pagkaulipon didto sa Ehipto ang nasud sa Israel 
maoy naporma.  Tungud kay ang Israel maoy gitudlo sa Dios 
nga sinaligan sa divine nga kamatuuran, ang nasud maoy 
gihatagan sa responsibilidad para sa pagpangsangyaw sa 
kalibutan (Mga Taga-Roma 3:1-2).  Imbis sa pagtuman sa ilang 
gimbuhaton isip misyonaryong ahensiya sa Dios, ang mga 
Israelita sa kaarogante miabut nga moila sa kaluwasan isip usa 
ka Hudiyohanong monopoliya ug sa katapusan napakyas aron 
mosunud sa Dios ug mopakaylap sa Ebanghelyo.
 Diha sa usa ka talagsaong pagbiya sa pagtoo nga panahon 
sa Hudiyohanong kasaysayan ang Israel miabut ubus sa 
grabeng divine nga disiplina—ang kapitoan ka katuigang 
kaulipnan sa Babylonia (587-517 B.C.).  Nagsunud niini nga 
paghukum ang Dios maloloy-ong misaad sa Iyang katawhan sa 
usa ka pagdugang og upat ka gatos og kasiyaman ka katuigan 
para sa misyonaryong kalihukan (gikan sa 445 B.C.).  Apan 
kini nga panahon maoy gikuhaan og pito ka katuigan sa dihang 
ang Israel misalikway sa Manunubos, nga natapos diha sa 
kamatayon ni Jesu-Kristo didto sa krus (Daniel 9:24-27).  Ang 
sangputanan, ang mga Hudiyo nagpabiling ‘utangan’ sa Dios 
og pito ka katuigan sa pagsaksi, nga diin ilang paga ‘bayaran’ 
diha sa Kalisdanan.  Ang kapakyasan sa Israel aron mosaksi 
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maoy grabeng dimabangbang nga ang Dios nagbutang sa Iyang 
sinaligang nasud sa daplin sa temporaryo para sa pagpabor sa 
usa ka bag-ong ahensiya—ang Simbahan.6 

Karon, ang Simbahan

 Ang Simbahan wala magpasabut sa bisan unsa nga pihong 
lokal nga simbahan, apan nagpunting ngadto sa tanang 
katawhan sa tibuuk kalibutan kinsa sa personal nga mitoo diha 
ni Kristo isip Manluluwas sa panahon sa Kapanahonan sa 
Simbahan—gikan sa adlaw sa Pentekostes, A.D. 30, hangtod 
sa Pagsakgaw.7  Busa, kon ikaw mitoo diha ni Ginoong Jesu-
Kristo, ikaw maoy usa ka myembro sa Kinatibuk-ang Simbahan 
ug maoy responsable ngadto sa Dios para sa pagpakaylap sa 
Ebanghelyo.
 Tungud sa kalibog mahitungud sa personal nga 
ebanghelismo, kita tingali malipat sa klarong mga kahigayonan 
aron mosaksi para ni Kristo diha sa atong nasud ug sa atong 
henerasyon.  Ang Estados Unidos dili unta isipon nga usa 
ka ‘Kristohanong nasud.’8  Ang atong mga lumulupyo maoy 

6. Sa kanunay, taliwala sa kanasuran sa kalibutan, usa ka nasud (o daghan) maoy usa 
ka sentro sa positibong kabubut-on ug magsilbi isip sa pihong protektadong representante 
sa Dios—ang sinaligang nasud.  Didto, ang kagawasan maoy protektado, ang doktrina sa 
Bibliya maoy gipreserbar ug gitudlo, ang ebanghelismo maglambo, ang mga misyonaryo 
ipadala ngadto sa laing mga dapit sa kalibutan, ug usa ka dalangpanan maoy gitagana para 
sa mga Hudiyo.  Tan-awa sa Thieme, The Divine Outline of History: Dispensations and the 
Church (1999), 34-36, 66-68.
7. Ang Pagsakgaw mao ang pagkabanhaw sa tanang mga magtotoo sa Kapanahonan 
sa Simbahan.  Sa pagkakaron ang patay ug buhi nga mga magtotoo pagabayawon aron 
motagbo ni Kristo diha sa kahanginan aron mahimong Pangasaw-onon ni Kristo (1 Mga 
Taga-Tesalonica 4:14-17). Ibid., 17-18.
8. Ang termino nga “Kristohanong nasud” maoy usa ka sayup nga pangalan.  Ang 
kanasuran dili gayud mahimong Kristohanon; bugtong ang katawhan ang mahimong 
Kristohanon.  Pinasikad diha sa ilang Hudiyo-Kristohanong kabilin ang magtutukod nga 
katiguwangan mitagana para sa relihiyosong kagawasan diha sa Batakan-balaod sa 
Estados Unidos.  Bisan pa nga daghang mga lumulupyo niini nga nasud nagbutyag sa 
Kristiyanismo, ang balaod sa divine nga katukuran, nga diin ang Batakan-balaod maoy 

8 PAGSAKSI



parehang desperado diha sa panginahanglan sa Ebanghelyo ni 
Jesu-Kristo susama sa laing bahin sa kalibutan.9  Unsaon, nan, 
nga kita maepektibo diha sa kalibutanong mga misyon—ang 
ebanghelismo nga gihimo sa gawas sa atong kaugalingong 
nasud—kon kita dili magsaksi dinhi sa atong kaugalingong 
nataran?

Diha sa Umaabut, ang Kalisdanan ug Milenyo

 Ang Kapanahonan sa Simbahan matapos diha sa 
pagtangtang sa Simbahan gikan sa kalibutan sa higayon sa 
Pagsakgaw.  Ang nagpabiling pito ka katuigan sa orihinal nga 
upat ka gatos og kasiyaman ka katuigan ang gihatag ngadto 
sa Israel para sa ebanghelismo unya mosugod dayon.  Diha 
sa Bibliya kini nga panahona maoy gitawag og Kalisdanan 
(Mateo 24:29; Pinadayag 7:14; cf. Daniel 9:27).10  Sa makausa 
pa, ang Hudiyo moangkon sa kinaunahang katungdanan 
isip saksi sa Ginoo.  Diha nianang pito ka malumpagong 
katuigan, ang kalibutan pagasangyawan sa makaupat ka 
higayon:  pinaagi sa 144,000 nga Hudiyong mga ebanghelista 
kinsa maoy nangaluwas pagkahuman sa Pagsakgaw sa 
Simbahan (Pinadayag 7:4-8), pinaagi sa gibuhi pagbalik nga 
Moses ug Elijah (Pinadayag 11:3-12), pinaagi sa testimonya 
sa anghelanong mga saksi (Pinadayag 14:6-7), ug pinaagi sa 
testimonya sa kalisdananhong mga santos (Pinadayag 14:12-

gibasehan, maoy gibutang aron masiguro ang proteksiyon, kalungtaran, ug panalangin 
sa mga Kristohanon ug mga dili-Kristohanon nga parehas.  Ang relihiyosong kagawasan 
nagdepende diha sa pagkabulag sa simbahan ug estado (Mateo 22:21; cf. Mga Taga-Roma 
13:1-7).  Tan-awa sa Thieme, Freedom through Military Victory, 18-20; The Divine Outline 
of History, 68, 82.
9. Thieme, Heathenism (2001).
10. Ang Kalisdanan, usa ka panahon sa pito ka literal nga katuigan nga magkompleto 
sa Kapanahonan sa Israel, nga mosunud gayud dayon sa Pagsakgaw sa Simbahan, ug 
matapos sa Ikaduhang Pag-abut ni Kristo.  Tan-awa sa Thieme, The Divine Outline of 
History, 71-74; Anti-Semitism (2003), 96-114; Armageddon (2002).
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13).  Diha sa plano sa Dios ang grasya sa kanunay mag-una 
sa paghukum.  Ang Dios sa kanunay magtugot sa kahigayonan 
para sa katawhan aron modawat ni Kristo isip Manluluwas sa 
dili pa sila mamatay ug Siya magpahamtang sa katapusang 
paghukum.

Ug tungud kay isip kini maoy gitakda para sa 
katawhan aron mamatay makausa ug human niini 
moabut ang paghukum. (Mga Hebreohanon 9:27)    

 Ang Milenyo magsunud sa Kalisdanan.11  Kining personal 
nga pagdumala ni Jesu-Kristo magsugod uban ang mga 
magtotoo lamang.  Sa panahon sa Milenyo ang pagkahimugso 
sa kaanakan ngadto sa mga magtotoo mohimo sa pagsaksi 
nga kinahanglanon isip ang matag bag-ong henerasyon 
nagkinahanglan aron masangyawan.  Ang responsibilidad 
sa personal nga ebanghelismo magaagad diha sa kada mga 
magtotoo nga nagpuyo didto nga panahon sa kasaysayan.  
Hilabihang kamalukpanon ang pagtuhup sa Ebanghelyong 
mensahe nga si Isaiah nag-ingon,

Ang kalibutan mapuno sa kahibalo sa GINOO 
Sama sa katubigan nga nagtabon sa dagat. 
(Isaiah 11:9b)

 Samtang ang mga ahensiya responsable para sa pagsaksi 
diha sa matag dispensasyon nga kausaban, ang mga pamaagi 
sa kaluwasan maoy sa kanunay parehas ra—pagtoo lamang 
diha ni Jesu-Kristo lamang (Mga Buhat 4:12).12

11. Ang Milenyo mao ang katapusang usa ka libo ka katuigan sa tawhanong kasaysayan 
nga magsugod human ang Ikaduhang Pag-abut ni Jesu-Kristo nga diin Siya magatuman sa 
tanang waykondisyong mga kasabutan ngadto sa Israel, maghari diha sa trono ni David, ug 
magtukod sa tibuuk-kalibutang kalinaw ug perpektong kalikupan dinhi sa kalibutan.  Tan-
awa sa Thieme, The Divine Outline of History, 74-78.
12. Ang dispensasyon mao ang usa ka panahon sa tawhanong kasaysayan nga gisaysay 
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MGA PRINSIPYO SA PAGSAKSI 

 Ikaw dili makapadayag kon unsa ang imong wala masabti!  
Ang mas limitado nimong pagsabut sa Ebanghelyo, mas minos 
ang kaepektibo sa imong presentasyon.  Isip usa ka resulta, 
ang tawo kinsa ikaw nagsaksi tingali makakuha og usa ka 
natuis o disibo nga hulagway sa Ebanghelyo.  Mainiton apan 
ignoranteng mga saksi sa masaypanong nag-ila sa tinuud nga 
pagkabalhin sama sa pagbiya sa tinong mga sala ug pag-usab 
sa daotang mga paagi.  Ang hilabihang kaikag ug diyutay kaayo 
nga kahibalo maoy usa ka delikadong kombinasyon.  Busa 
ikaw dili magpahanap sa tinuud nga isyu sa kaluwasan, usa ka 
tukmang paghulagway sa pagkatawo ug buhat ni Jesu-Kristo 
kinahanglang mapadayag.  Bisan pa niini, sa dili pa magsusi sa 
angayang mga doktrina nga gikinahanglan para sa masaligang 
pagsaksi, timan-i kining mga prinsipyo diha sa katingbanan.

1. Ang responsibilidad para sa pagsaksi nahisakup ngadto 
sa matag magtotoo.

2. Ang sukaranong kahibalo sa pagsaksi naglakip sa 
pagkatawo ni Jesu-Kristo ug ang Iyang mga nabuhat 
didto sa krus.

3. Ang hagit sa pagsaksi naggikan sa doktrina sa dilimitadong 
panghimayad (1 Juan 2:2)—si Kristo namatay para sa 
tanang katawhan.

4. Ang paagi sa pagsaksi maoy gipauswag pinaagi sa imong 
positibong panghunahuna nga may kalabutan sa imong 
espirituhanong pagtubo o pagkahamtong (Juan 15:2-16; 
2 Pedro 3:18).

5. Kadasig diha sa pagsaksi naggikan sa imong 
kaugalingong kasigurohan sa waykatapusang seguridad 
(Juan 10:28).

diha sa mga termino sa divine nga pinadayag; usa ka han-ay sa divine nga mga pagdumala. 
Ibid., 3-6. 
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6. Ang pagkaepektibo sa pagsaksi nagdepende diha sa 
ministeryo sa Dios nga Balaang Espiritu (Juan 16:7-11).

7. Ang pagpahayag sa pagsaksi mahitabo diha sa duha ka 
mga paagi—ang kaehemplo sa imong kinabuhi (2 Mga 
Taga-Corinto 3:3; 6:3) ug ang mga pulong sa imong mga 
ngabil (2 Mga Taga-Corinto 5:18-21; 6:2).

8. Ang ganti para sa pagsaksi maoy usa ka kabahin sa 
imong mga panalangin dinhi sa panahon ug eternidad 
(Daniel 12:3).

 Kini nga mga prinsipyo nagpadayag sa praktikal nga mga 
aspeto sa pagtuman sa magtotoong divine nga pagsangon sa 
personal nga mosaksi ngadto sa dimagtotoo.  Ang kusog para 
sa pagsaksi pinaagi sa kinabuhi ug sa mga ngabil maoy gisulti 
ni Pablo:  

Pagkahibalo, kaigsoonang gihigugma sa Dios, ang 
Iyang pagpili kaninyo; kay ang atong ebanghelyo 
wala maggikan kaninyo diha sa pulong lamang, 
apan usab diha sa gahum ug diha sa Balaang 
Espiritu ug uban ang hugut nga pagtoo; ingon nga 
sama kamo nahibalo og unsang klase sa katawhan 
nga atong gipamatud-an taliwala kaninyo para sa 
inyong kaayohan. (1 Mga Taga-Tesalonica 1:4-5)

Ang mga magtotoo mao ang mga ahente sa pagsaksi, apan ang 
gahum sa pagsaksi ug ang mapanghimatuuron sa dimagtotoo 
naggikan sa Dios nga Balaang Espiritu (Juan 16:7-11).
 Kon gusto nimo nga mahimong usa ka epektibo nga saksi, 
ikaw kinahanglang magsaksi diha sa gahum sa Balaang Espiritu 
ug ikaw kinahanglang makasabut sa imong hingtungdan—ang 
Ebanghelyo ni Jesu-Kristo.13  Ikaw dili na kinahanglan nga 

13. Pagsaksi diha sa gahum sa Balaang Espiritu nagpasabut nga aron motuman sa 
mando sa Mga Taga-Efeso 5:18b, “papuno diha sa Espiritu.”  Ang pagpuno sa Balaang 
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makasabut sa tibuuk ginsakpan sa doktrina aron mosulti sa 
uban sa plano sa Dios sa kaluwasan.  Apan ikaw kinahanglang 
makahibalo aron mohulagway sa grasya ug pagtoo, kinsa 
gayud si Kristo, unsa ang Iyang buhat didto sa krus nga 
natuman, ug ang kinatibuk-ang kahibalo sa Iyang plano human 
sa kaluwasan.14  Ang pinaka importante, ikaw kinahanglang 
makahibalo sa punto diin ang imong responsibilidad matapos 
ug ang mapangmatuuron nga ministeryo sa Balaang Espiritu 
ngadto sa dimagtotoo magsugod.
 Ang imong kinabuhi mao usab ang usa ka saksi ngadto sa 
mga kaayohan ug mga panalangin nga nadawat gikan sa Dios 
human sa kaluwasan pinaagi sa espirituhanong pagtubo.  Kon 
ikaw naghuput sa usa ka relaks nga panghunahuna, kalinaw, 
pagkatagbaw, ug kalipay, kini nga mga kalidad mabantayan 
sa mga dimagtotoo nga nagpangita para sa kalig-on diha sa 
kinabuhi.  Samtang ang imong espirituhanong pagkahamtong 
nagkasaka pinaagi sa kahibalo ni Jesu-Kristo (2 Pedro 3:18) 
ang kasaksi sa imong kinabuhi mahimong mas epektibo.
 Sa dili pa ikaw magsugod sa usa ka presentasyon sa 
Ebanghelyo, hinumdumi nga ang Dios mipili kanimo, usa ka 
myembro sa Iyang harianong pamilya (mga magtotoo diha 
sa Kapanahonan sa Simbahan), aron Iyang embahador sa 
kalibutan.  Ang imong kinabuhi adunay pihong kahulugan ug 
katuyoan.  Ang Ginoo misugo kanimo diha sa pagpadayag sa 
pagpakig-uli ngadto sa waypagtoong kalibutan.

Karon kining tanang mga butang maoy gikan sa 

Espiritu mao ang absoluto nga kahimtang nga anaa diha sa fellowship uban ang Dios ug 
ang kasangkapan sa gahum sa Dios sa Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo aron 
mohimo sa Kristohanong kinabuhi.  Kini nga kondisyon mahimong mawagtang pinaagi sa 
pagpakasala, apan maoy mabakwi pinaagi sa pribadong paghingalan o pag-angkon sa 
mga sala ngadto sa Dios nga Amahan.  Tan-awa sa Thieme, Christian Integrity (2002), 16-
26; Rebound and Keep Moving! (1993), 10-13, 17-19.
14. Grasya mao ang titulo sa plano sa Dios para sa katawhan.  Grasya mao ang tanan nga 
ang Dios maoy gawasnon nga mohimo para sa tawo pinasikad diha sa krus. 
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Dios, kinsa mipasig-uli kanato ngadto sa Iyang-
kaugalingon pinaagi ni Kristo, ug mihatag kanato 
sa ministeryo sa panag-uli, sa paghingalan, nga 
ang Dios maoy diha ni Kristo nagpasig-uli sa 
kalibutan ngadto sa Iyang-kaugalingon, nga wala 
mag-isip sa ilang mga kalapasan batok kanila, ug 
Siya mitugyan ngari kanato sa pulong sa panag-
uli. (2 Mga Taga-Corinto 5:18-19)

Sa makausang higayon ikaw, usab, isip usa ka dimagtotoo 
maoy kaaway sa Dios (Mga Taga-Roma 5:10); apan kana nga 
kapungut maoy gitangtang pinaagi sa pagsakripisyo ni Jesu-
Kristo.  Karon ikaw maoy usa ka anak sa Dios ug gihigugma 
Kaniya; ikaw adunay usa ka butang nga sa waykinutubang 
kabililhon nga ikasulti sa uban.  Apan unsaon nimo pagpresentar 
kini nga mahinungdanong impormasyon?15  Ang imong unang 
lakang mao ang mokat-on sa mga doktrina sa Bibliya nga 
nagpahayag sa mapulihong kamatayon ni Kristo didto sa krus.

KRITIKAL NGA MGA DOKTRINA
PARA SA PAGSAKSI

 Ang matag tawo diha sa tawhanong kaliwatan mao ang 
natawo nga usa ka makasasala ug nahimulag gikan sa Dios.  
Ang katawhan maoy sa hingpit dimadawat ngadto sa Dios.  
Bisan pa niana, sa dihang si Jesu-Kristo namatay didto sa krus, 
Iyang gibayaran ang silot sa kamatayon nga angay sa matag 
makasasala.  Siya maoy gihukman para sa atong mga sala sa 
tibuuk tawhanong kaliwatan (1 Timoteo 4:10).

15. Usa ka presentasyon sa Ebanghelyo maoy gisulud diha sa Thieme, A Matter of Life 
and Death.
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Kay ang tanan nakasala ug wala makaabut sa 
himaya sa Dios. (Mga Taga-Roma 3:23)

Ug Siya sa Iyang-kaugalingon mipas-an sa atong 
mga sala diha sa Iyang lawas didto sa krus, nga kita 
mamatay sa sala ug mabuhi sa pagkamatarong; 
kay pinaagi sa Iyang mga samad kamo nangaayo. 
(1 Pedro 2:24)

Isip ang bugtong perpektong tawo kinsa sukad nabuhi, ang 
Iyang sakripisyo maoy sa kinatibuk-ang madawat sa Dios.  Usa 
ka aspeto nianang pagsakripisyo, mapulihong buhat mao ang 
panag-uli—ang pagtangtang sa kabangian tali sa Dios ug tawo 
(Mga Taga-Efeso 2:12-16).  Ang panag-uli mao ang buhat ni 
Jesu-Kristo didto sa krus nga nagtangtang sa babag tali sa Dios 
ug sa makasasalang tawo pinaagi sa pagpuli sa kapungut diha 
sa kalinaw (Mga Taga-Roma 5:11-15; 2 Mga Taga-Corinto 5:18-
19).  Hangtod nga si Jesu-Kristo nagpasig-uli sa tawo ngadto 
sa Dios, ang tawo maoy gibulag pinaagi sa usa ka dimabuntog 
nga babag.16  Ang babag naglangkub sa unum ka mga tisa:  
sala (Mga Taga-Roma 3:23), ang silot sa sala (Mga Taga-
Roma 6:23a), lawasnong pagkatawo (Mga Taga-Efeso 2:1), 
tawhanong dimadawat nga pagkamatarong (Isaiah 64:6a), ang 
perpektong pagkamatarong ug karakter sa Dios (Isaiah 46:9b), 
ug tawhanong posisyon diha ni Adan (1 Mga Taga-Corinto 
15:22a). Dili igsapayan unsa ka maayo o relihiyoso ang usa 
ka tawo nga maabtan, siya dili gayud makaangkon sa abilidad 
aron makalampus o makasaka niini nga babag.
 Aron sa tataw nga pagpresentar sa kaluwasan, ikaw 
kinahanglang makasabut sa mahinungdanong mga doktrina 
mahitungud sa pagtangtang sa babag.  Didto sa krus, si Jesu-
Kristo mipakig-uli, o mitagbaw, sa bungat sa Amahan para sa 

16. Thieme, The Barrier (2003).
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pagkamatarong (1 Juan 2:2).  Dilimitadong panghimayad ang 
nagtangtang sa problema sa sala para sa tanang katawhan 
(Titus 2:11), katubsanan ang nagpagawasnon sa katawhan 
gikan sa merkado sa ulipon sa sala (Mga Taga-Roma 3:23-
24), ug pagkahimugso-pag-usab ang nagsulbad sa problema 
sa lawasnong pagkatawo (Titus 3:5).  Pinaagi sa impyutasyon 
ug pagkahitarong ang Dios nag-isip sa Iyang kaugalingong 
pagkamatarong ngadto kanila kinsa mitoo diha Kaniya ug 
nagpahayag sa matag magtotoo nga gipanghimatuud diha sa 

ANG DILI-MABUNTOG NGA BABAG
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Iyang panan-aw (Mga Taga-Roma 4:3, 6-9; Mga Taga-Galacia 
2:16). Ang bag-ong posisyon diha ni Kristo sa magtotoo 
naggarantiya sa iyang waykatapusang relasyon (1 Juan 5:11-
12).  Sa laktod, ang tibuuk babag maoy gitangtang pinaagi sa 
makaluwas nga buhat ni Kristo.17

 Karon wala nay nag-ali nga makapugong sa tawo gikan sa 
pag-angkon sa usa ka waykatapusang relasyon uban sa Dios 
gawas lang sa iyang kaugalingong panghunahuna ngadto ni 
Jesu-Kristo.  Kon ikaw makapadayag sa doktrina sa panag-
uli, ikaw makahimo aron itul-id ang mga sayup-nga-hunahuna 
ug ikaw makapresentar og husto sa impormasyon para sa 
matag usa aron mohimo sa usa ka desisyon para sa o batok sa 
Manluluwas.
 Ang butang mahitungud sa sala maoy sa kasagaran gigamit 
aron mopahanap sa mensahe sa grasya.  Pipila ka mga 
ebanghelista maghimo sa sala nga usa ka bakak nga isyu.  
Ang sala maoy dili gayud usa ka isyu diha sa pagpresentar 
sa Ebanghelyo o diha sa pagdawat sa kaluwasan.  Si Kristo 
mao ang bugtong isyu.  Kon ang matag-usa dinhi sa kalibutan 
mihunong sa pagpakasala niining higayona, walay usa ka 
tawo nga mahimong masduul ngadto sa langit.  Ang katuyoan 
sa pagsaksi maoy dili gayud aron modala sa katawhan nga 
mohunong sa pagpakasala—kana maoy imposible.  Ang 
katuyoan mao ang mopresentar sa bugtong agianan aron nga 
maluwas:  pagtoo lamang diha ni Kristo lamang.
 Daghan ang naggikan pa sa usa ka ebanghelistahanong 
panagtapok uban ang pagtoo nga aron maluwas ikaw 
kinahanglang mobiya sa daotang mga kinaiya, paghatag sa 
usa ka publikong, pag-angkon sa mga sala, paghatag sa usa 
ka publikong emosyonal nga pagpakita sa paghinulsol ug 
dedikasyon, o pag-apil sa usa ka simbahan ug pag-apil-apil 

17. Para sa mga doktrina sa impyutasyon, pagkahitarong, posisyon diha ni Kristo, 
pagpakig-uli, panag-uli, ug pagkahimugso-pag-usab, tan-awa sa Thieme, The Barrier, Mga 
Pakapin sa Basahon A ngadto sa F.
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diha sa simbahanong mga programa.  Dili ikatingala nga pipila 
ka mga dimagtotoo mahimong masupakon ngadto sa mensahe 
sa Ebanghelyo!
 Aduna sa kanunay kadtong kinsa naghunahuna nga 
sila kinahanglang motabang sa Dios pinaagi sa pagpuno sa 
tawhanong mga buhat ngadto sa kaluwasan—maghimo ni 
Kristo nga Ginoo, maglakaw sa usa ka lakwanan, nagbatig 
kapasayloan para sa mga sala, pagpabunyag, o paghimo 
sa usa ka saad.  Apan ang Dios wala nagkinahanglan sa 
bisan unsang tabang!  Bugtong Siya lang ang makahatag sa 
kaluwasan.  Ang prinsipyo sa grasya nagtawag para sa walay 
tawhanong pagpanginlabut.  Ang nakamaayo, ang katawhan 
maoy naluwas bisan pa sa paghimug-at sa bakak nga mga 
isyu.
 Aron nga mahimo ang isyu nga klaro ngadto sa dimagtotoo, 
ikaw kinahanglang magdeklarar nga ang Ginoong Jesu-Kristo 
ang mihimo sa tanang buhat (Mga Taga-Efeso 2:8-9; Titus 3:5).  
Wala gayuy bisan usa ang makahimo para sa kaluwasan apan 
motoo diha Kaniya (Juan 1:12; Mga Buhat 16:31).  Ang pagtoo 
nagdala og walay merito; hinoon kini mao ang pagdawat sa usa 
ka libreng gasa.  Kini mao ang sukaranan sa Ebanghelyo.
 Ang pulong Ebanghelyo nagpasabut og “maayong balita.”  
Samtang kini maoy tinuud nga kitang tanan mga makasasala, 
kini maoy dili kabahin sa Ebanghelyo.  Ang pagpasangil, “ang 
tanan nakasala ug wala nakaabut sa himaya sa Dios” (Mga 
Taga-Roma 3:23), maoy daotang balita; ang hukum maoy 
labing daotan:  “ang mga bayad sa sala mao ang kamatayon” 
(Mga Taga-Roma 6:23).  Ang maayong balita nagsugod diha 
sa kamatuuran nga si Kristo namatay para sa atong mga sala.  
Siya mipuli sa atong lugar aron kita mamahimong maluwas.  
Unsay maayong balita sa kaluwasan nga kita kinahanglang 
mohatag sa kalibutan?

“Si bisan kinsa ang nagtoo diha Kaniya dili gayud 
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malaglag, apan adunay waykatapusang kinabuhi.” 
(Juan 3:16b) 

Unsaon naman ang Heathen?

 Diha sa pagsaksi ikaw tingali pangutan-on, “Unsaon naman 
kadtong kinsa nagpuyo diha sa hilit o kinsa wala nakadungog 
sa Ebanghelyo?”18  Kini nga pangutana tingali tungud lamang 
sa kamapakisayron o usa ka pagtipas nga taktika aron motabon 
sa dimagtotoong kahadlok sa kamatayon ug kahingawa diha sa 
paghisgot sa iyang waykatapusang kapadulngan.  Samtang ang 
Bibliya nagtubag sa isyu sa hetenismo, hinumdumi ang imong 
kaakuhan mao nga mopadayag ug mopahayag sa Ebanghelyo, 
dili aron malingla pinaagi sa daplindapling mga pangutana.  
Apan, adunay mga higayon nga ang maong mga pagsupak 
o mga pangutana mahimong gamiton aron mapaklaro ang 
Ebanghelyo.  Ania ang pipila ka mga pamaagi aron makatabang 
sa pagsulbad sa tanghaga sa heathen.

KINSA MAN ANG HEATHEN?

 Ang heathen mao ang heathen dili tungud kay sila wala gayud 
makadungog sa Ebanghelyo apan tungud kay sila misalikway 
sa kamatuuran (Mga Taga-Roma 1:18-32).  Ang usa ka heathen 
mao ang si bisan kinsa nga wala nagtoo diha ni Kristo.  Ang 
Dios naghimo sa kamatuuran nga makita dili lamang pinaagi sa 
gisulat ug gisulti nga pulong, apan usab pinaagi sa konsensiya 
(Mga Taga-Roma 1:19) ug kinaiyahan (Mga Taga-Roma 1:20).  
Ang uniberso nagpakitag usa ka disenyo ug katahum nga mas 
lapas pa sa unsa nga ang kinaiyahan sa sinalagma makabuhat.  
Ug anaa sa matag usa kanato mao ang hunahuna sa usa ka 

18. Thieme, Heathenism.
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sukdanan sa pagkamatarong nga kita dili gayud makaabut.

Tungud kay kana nga maoy nahibaloan mahitungud 
sa Dios mao ang klaro diha kanila; kay ang Dios 
mihimo niini nga maklaro ngadto kanila.  Kay sukad 
sa pagbuhat sa kalibutan ang Iyang dimakitang 
mga hiyas, ang Iyang waykatapusang gahum ug 
divine nga kinaiya, mao ang klarong makita, kay 
maoy masabtan pinaagi sa unsa ang gipanghimo, 
aron nga sila wala na gayuy ikapamalibad. (Mga 
Taga-Roma 1:19-20)

Ang pagkatinuud sa atong kawayhinungdan kompara ngadto 
sa absolutong gahum ug pagkamatarong sa Magbubuhat sa 
uniberso nahitabo sa punto sa pagkahibalo-sa-Dios.

PAGKAHIBALO-SA-DIOS

 Sa madugay o sa madali, ang tanang normal nga mga 
myembro sa tawhanong kaliwatan maoy positibo o negatibo 
ngadto sa Dios.  Kini mao ang punto sa pagkahibalo-sa-
Dios.  Kon si bisan kinsa ang nangita sa kamatuuran ug 
nagtinguha sa usa ka relasyon uban sa Dios, Siya misaad nga 
mohatag sa impormasyon ug oportunidad aron maminaw sa 
Ebanghelyo (Juan 7:17).  Kon ang usa ka tawo maoy negatibo 
sa pagkahibalo-sa-Dios, nan ang Dios dili na kinahanglang 
maghatag og padayong impormasyon.  Apan sa bisan unsang 
higayon sa panahon sa pagkinabuhi sa usa ka tawo nga siya 
nagtinguha sa kamatuuran, kana nga tawo makatagbo gayud 
ngadto sa mensahe sa Ebanghelyo.
 Ang usa ka myembro sa tawhanong kaliwatan kinsa 
mamatay nga wala pa makaabut sa pagkahibalo-sa-Dios, o ang 
panahon sa kaakuhan, maoy giluwas pinaagi sa grasya.  Mga 
batang-gagmay, mga gagmay nga kabataan, o ang grabeng 
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deperensiya sa pangutok maoy awtomatik nga maluwas ug 
makaadto sa langit tungud kay sila nagkulang sa pagpanabut 
aron moabut sa pagkahibalo-sa-Dios ug dili gayud mahimong 
manubag para sa ilang mga desisyon (2 Samuel 12:18-23).  
Ang tanang lahi “maoy walay ikapamalibad.”

DIVINE NGA ESENSIYA NAGPASALIG SA EBANGHELYO

 Ang Dios maoy gugma.19  Ang gugma sa Dios maoy 
absolutong kaligdong ug kamatinabangon sa Iyang 
panghunahuna ug mga lihok.  Ang gugma unsa mao ang 
Dios ingon man og unsa ang Iyang buhaton.  Iyang gugma 
kuyog sa pagkamatarong ug hustisya mao ang hinungdan sa 
tanan Niyang mga lihok.  Ang waykatapusang gugma sa Dios 
naghatag sa kasulbaran ngadto sa tawhanong problema sa 
sala pinaagi sa buhat ni Jesu-Kristo didto sa krus.  Ang Iyang 
gugma para sa katawhan maoy gipakita diha sa matag bahin 
sa Iyang plano sa grasya, gikan sa waykatumbas nga gasa sa 
Iyang Anak (Juan 3:16; Mga Taga-Roma 5:8) ngadto sa punto 
sa kaluwasan, gikan sa tanan nga probisyon dinhi sa panahon 
ngadto sa waykinutubang mga panalangin didto sa eternidad.
 Isip ang Labawng-kamandoan sa uniberso, ang Dios 
naghuput sa absolutong kabubut-on ug awtoridad.  Mahitungud 
ngadto sa katawhan, “Ang Ginoo maoy … wala magtinguha 
para sa tanan aron malaglag” (2 Pedro 3:9); Siya nagtinguha 
nga ang matag tawhanong binuhat maluwas (1 Timoteo 2:4).  
Siya naghatag sa oportunidad para sa matag myembro sa 
tawhanong kaliwatan aron maluwas ug naggarantiya nga ang 
Ebanghelyo mapakaylap.
 Unsay nagpatunhay sa labawng-kamandoang kabubut-on 

19.  Ang divine nga esensiya naglakip niining mga karakteristik sa pagka-Dios: 
gugma, kinalabwang-kamandoan, pagkamatarong, hustisya, waykatapusang kinabuhi, 
omniscience, omnipotence, omnipresence, waykausaban, ug kamatinuuron.  Tan-awa sa 
Thieme, The Trinity (2003). 
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sa Dios gikan sa nagpadayong katumanan diha mahitungud sa 
kaluwasan?   Ang Dios mimando nga ang tawhanong kabubut-
on ug divine nga awtoridad dungang anaa diha sa tawhanong 
kasaysayan.  Bisan pa, ang Dios dili gayud manghilabut sa 
tawhanong kabubut-on.20  Ang tawo mahimong makapadayag 
sa iyang kabubut-on pinaagi sa pagdawat o pagsalikway 
sa grasya nga probisyon sa Manluluwas.  Ang gitanyag nga 
kaluwasan sa Dios maoy libre; bisan og dawaton o dili ang 
Iyang gasa nagdepende diha sa tawhanong kabubut-on.
 Ang Dios maoy perpektong pagkamatarong ug hustisya.  
Ang mga sukdanan sa Dios maoy perpekto ug Siya maoy 
absolutong makiangayon diha sa tanan Niyang mga pagtagad 
diha sa katawhan, gikan sa Iyang pagpasangil ug paghukum sa 
tawhanong kaliwatan (Mga Taga-Roma 3:23; 6:23a) ngadto sa 
Iyang probisyon sa plano sa grasya (Mga Taga-Roma 6:23b).
 Tungud kay ang Dios maoy waykatapusang kinabuhi, ang 
Iyang esensiya maoy magpadayon sa kahangturan.  Dugang 
pa, Siya maghatag sa Iyang waykatapusang kinabuhi ngadto 
sa tanan kinsa nagtoo diha ni Ginoong Jesu-Kristo.  Kadtong 
kinsa nagsalikway sa probisyon sa Iyang gugma nagpili sa 
waykatapusang paghukum (Juan 3:18, Mga Buhat 13:46).
 Pinaagi sa Iyang omniscience, omnipresence, ug 
omnipotence ang maloloy-ong pagtanyag sa kaluwasan sa 
Dios maoy gitunol ngadto sa matag myembro sa tawhanong 
kaliwatan diigsapayan ang hiyograpikalong lokasyon, 
paghikling, mga panghitabo, o pinulongang mga babag.  Siya 
nasayod sa tukma kinsa ang nagpangita ug kinsa ang wala 
nagpangita sa kaluwasan; Siya nasayod og unsaon, og asa sila 
mahimong makit-an uban ang Ebanghelyo.  Siya maoy sarang 
aron tumanon ang kaluwasan sa tanan kinsa nagkinahanglan 

20  Daghang mga panghitabo ang miabut nga maoy mga resulta sa anghelanon o 
tawhanong kabubut-ong paglihok nga nahisupak ngadto sa mga tinguha sa Dios.  Ang Dios 
bisan pa mimando nga ang tawhanong kabubut-on maglihok.  Busa Siya nagbuhat sa atong 
kabubut-on nga tinud-anay nga gawasnon.  Tan-awa sa Thieme, Divine Guidance (1999), 17.   
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nga maluwas.  
 Ang waykausaban nga Dios nagpasalig sa Iyang plano sa 
kaluwasan nga dili gayud mausab.  Ang Iyang gitanyag dili 
gayud mabakwi samtang ang tawo nagpuyo dinhi sa kalibutan.
 Ang kamatinuuron sa Dios nagpasalig sa kamatuuran sa 
Iyang mga saad.  Siya dili gayud mousab sa Iyang pulong.  
Ang Dios magtinuud gayud kon unsa Iyang isulti, kini ba ang 
maloloy-ong pagtanyag sa kaluwasan diha sa usa ka bahin, 
o ang nagpasidaan nga paghukum diha sa pikas.  Gikan sa 
henerasyon ngadto sa henerasyon, ang plano sa kaluwasan sa 
Dios naglakip sa matag tawhanong binuhat gikan sa kinahilitang 
artiko ngadto sa naglagiting nga kainit.  Kon ang tawo magpili 
nga dili maluwas, kini maoy iyang kaugalingong sayup—dili 
gayud sayup sa Dios.  Ang Dios sa kanunay nagtuman sa Iyang 
Pulong.

ANG DOKTRINA SA DILIMITADONG PANGHIMAYAD

 Si Jesu-Kristo mao ang Manluluwas sa tanan sumala nga 
Siya namatay didto sa krus para sa tanang katawhan.  Ang 1 
Juan nagsulti

Ug Siya Mismo mao ang pagpakig-uli sa atong 
mga sala; ug dili para sa atoa lamang, apan usab 
para kanila sa tibuuk kalibutan.  (1 Juan 2:2)

Sa tataw, ang kasulbaran ngadto sa tawhanong problema maoy 
kinatibuk-an diha sa kinaiya:  Ang tanang katawhan mahimong 
maluwas; apan pipila ang magsalikway ni Jesu-Kristo ug 
magdumili aron modawat sa waykatapusang kinabuhi.  Ang 
heathen maoy heathen dili tungud kay sila nagpuyo diha sa 
kinaunahang mga kahimtangan, o maoy hilabihang kadaotan 
nga makasasala aron maluwas, apan tungud kay sila wala 
mitoo diha ni Jesu-Kristo.
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ANG PAGHUKUM SA DIOS

 Ang diyutay nga kahibalo para sa pagsaksi maapil usab 
sa paghukum sa tawhanong kamaayo ngadto sa Katapusang 
Paghukum nga mahitabo sa katapusan sa panahon.  Sa 
dihang si Jesu-Kristo namatay didto sa krus, Siya gihukman 
para sa mga sala sa tibuuk kalibutan.  Sa makausa Siya 
mibayad sa silot para sa sala, kini nahunong nga usa ka isyu 
diha sa kaluwasan.  Sa samang higayon, si Kristo misalikway 
sa tawhanong kamaayo—ang tawhanong paningkamot aron 
makakuha sa pagtugot sa Dios pinaagi sa iyang kaugalingong 
maayong mga buhat (Mga Taga-Efeso 2:8-9).
 Busa, ang usa ka nag-unang isyu diha sa kaluwasan mao 
ang buhat ni Kristo didto sa krus nga misupak sa tawhanong 
maayong mga buhat.  Ang tanang nagsalig diha sa ilang 
kaugalingong maayong mga binuhatan aron makasulud 
sa langit mamahimong mapait ug sa waykatapusang 
kasagmuyo; walay lugar para sa tawhanong paningkamot 
diha sa kaluwasang plano sa Dios (Titus 3:5).  Ang tawhanong 
kinamaayohang mga panimpalad dili gayud makapahimuut 
sa Dios.  Ang Katapusang Paghukum mao ang panahon ug 
lugar sa Dios para sa katapusang hukum sa tawhanong 
wayhinungdang paningkamot aron maabut ang langit pinaagi 
sa iyang kaugalingong merito.

Ug akong nakita ang usa ka dakong puting trono 
ug Siya nga milingkod niadto, nga kansang 
presensiya sa kalibutan ug langit nangahanaw, ug 
walay lugar nga nakit-an para kanila.  (Pinadayag 
20:11) 

 Pagaaninawa ang atong Ginoo nga naglingkod diha sa 
Iyang trono, ang bangko sa absolutong hustisya (Juan 5:22).  
Atubangan Kaniya ang tanang mga dimagtotoo sa tawhanong 
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kaliwatan.  Walay mga magtotoo nga anaa didto sa Katapusang 
Paghukum tungud kay “wala na busa karon ang paghukum para 
niadtong kinsa maoy diha ni Kristo Jesus” (Mga Taga-Roma 
8:1).  Kon ikaw midawat ni Kristo isip imong Manluluwas, ikaw 
maoy gilikay sa Katapusang Paghukum.

Ug akong nakita ang patay, ang bantugan ug ang 
gagmay, nagtindog atubangan sa trono, ug ang 
mga libro maoy gipang-ablihan; ug laing libro maoy 
giablihan, nga mao ang libro sa kinabuhi; ug ang 
patay maoy gipanghukman gikan sa mga butang 
nga maoy nahisulat diha sa mga libro, sumala sa 
ilang mga binuhatan.  (Pinadayag 20:12)

 
 Duha ka mga koleksiyon sa mga libro maoy gitagoan para sa 
Katapusang Paghukum.  Una mao ang Libro sa Kinabuhi nga 
nagtala sa mga ngalan sa matag-usa kinsa sa personal nga 
midawat ni Kristo isip Manluluwas.  Sa orihinal ang tanang mga 
myembro sa tawhanong kaliwatan maoy nahisulat diha sa Libro 
sa Kinabuhi.  Apan sa panahon nga ang usa ka tawo mamatay 
nga wala nagtoo diha ni Jesu-Kristo, ang iyang ngalan maoy 
pagapalaon sa Libro sa Kinabuhi (Mga Salmo 69:28; Pinadayag 
3:5; 20:15).  Ikaduha, ang Libro sa mga Binuhatan nagsulud sa 
mga ngalan sa tanang mga dimagtotoo ug ang usa ka listahan 
sa matag maayong binuhatan nga ilang natuman.  Kon ang 
usa ka tawo nagsalikway ni Kristo isip Manluluwas, siya maoy 
nag-ingon nga sama ra, “Ako makabarog pinaagi sa akong 
kaugalingong maayong mga buhat; ako wala nagkinahanglan 
ni Kristo!”  Ang tawhanong mga buhat batok sa mga buhat sa 
Dios!  Ang kusog-sa-unud nga mga buhat batok sa perpektong 
buhat ni Kristo—nagtinguha sa kaluwasan pinaagi sa maayong 
mga binuhatan batok sa kaluwasan pinaagi sa grasya!

Ug ang dagat mipagawas sa patay nga maoy anaa 
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niini, ug kamatayon ug Hades mipagawas sa patay 
nga maoy anaa kanila; ug sila [mga dimagtotoo] 
maoy gihukman, ang matag usa kanila sumala 
ngadto sa ilang mga binuhatan.  (Pinadayag 20:13)  

 Didto sa Katapusang Paghukum, ang matag tawo nga 
magbarog didto sa bangko sa paghukum maoy anaa didto 
tungud sa waypagtoo.  Ang paghukum sa “ilang mga binuhatan” 
nagpakita nga ang tawhanong kamaayo maoy dimadawat para 
sa kaluwasan.  Ang mga dimagtotoo unya angayang mag-antos 
sa waykatapusang paghukum.

“Siya nga nagtoo diha Kaniya maoy dili hukman; 
siya nga wala nagtoo hinukman nang daan, tungud 
kay siya wala man mitoo diha sa ngalan sa bugtong 
gipanamkon nga [talagsaong pagkatawo] Anak sa 
Dios.”  (Juan 3:18)

“Siya kinsa nagtoo diha sa Anak adunay 
waykatapusang kinabuhi; apan siya kinsa wala 
nagsunud [nagtoo] sa Anak dili makakita sa 
kinabuhi, hinoon ang kaligutgut sa Dios magapabilin 
diha kaniya.” (Juan 3:36)

Sala Maoy Dili na ang Isyu

 Ang sala maoy dili ang basehan sa Katapusang Paghukum—
sa tinuud, ang sala dili na gani hisgotan.  Ang mga basehan 
para sa pagpasangil mao ang maayong mga binuhatan.  Dili 
igsapayan unsa kadaghan ang maayong mga buhat nga 
mahimo sa usa ka dimagtotoo, silang tanan iponon ngadto 
sa tawhanong pagkamatarong.  Ang tawhanong diperpektong 
pagkamatarong dili makabaton og fellowship uban sa 
perpektong pagkamatarong nga Dios.
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Kay ang tanan kanato nahimong sama sa usa nga 
mahugaw,

Ug ang tanan natong matarong nga mga binuhatan 
maoy sama sa usa ka mahugaw nga saput.  
(Isaiah 64:6a)

Siya miluwas kanato, dili tungud sa mga binuhatan 
nga atong nahimo diha sa pagkamatarong, apan 
sumala sa Iyang kalooy, pinaagi sa paghugas sa 
pagpakatawo-pag-usab ug sa pagbag-o pinaagi 
sa Balaang Espiritu.  (Titus 3:5)

Ang bugtong paagi aron makadawat sa pagkamatarong sa 
Dios mao ang pagtoo diha ni Ginoong Jesu-Kristo (1 Mga Taga-
Corinto 1:30)
 Ang usa ka perpektong ehemplo sa gitinguha nga kaluwasan 
pinaagi sa mga buhat mao ang makita diha sa Mga Taga-
Roma 9.  Kini nga kapitulo mao ang pasangil batok sa Karaang 
Testamentong mga Hudiyo kinsa napakyas aron mailhan ang 
tinuud nga katuyoan sa Balaod ni Moses.21

Unsa naman unya ang atong ikasulti? Nga ang mga 
Hentil, kinsa wala naggukud sa pagkamatarong, 
nakaabut sa pagkamatarong, bisan pa ang 
pagkamatarong nga pinaagi sa pagtoo.  (Mga 
Taga-Roma 9:30)  

Daghang gatosan ka kalibohan nga mga Hentil maoy 
nangaluwas diha sa Karaang Testamentong panahon nga wala 
bisan gani makaila sa Israel o makahibalo sa Balaod ni Moses.

21. Thieme, The Divine Outline of History, 56-57.
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Apan ang Israel, naggukud sa usa ka balaod 
sa pagkamatarong, wala makaabut niadto nga 
balaod.  Ngano?  Tungud kay sila wala naggukud 
niini [pagkamatarong] pinaagi sa pagtoo, apan 
sama sa gihapon kini maoy pinaagi sa mga buhat.  
Sila nangadagma ngadto sa makadagmang bato 
[Jesus], sama ingon niining maoy gisulat,
“PAMINAWA, AKO NAGBUTANG DIHA SA ZION SA USA 

KA BATO NGA MAKADAGMA UG USA KA DAKONG 
BATO SA KALAPASAN,

UG SIYA KINSA NGA NAGTOO DIHA KANIYA [Jesu-
Kristo] DILI GAYUD MAPAKYAS.”  (Mga Taga-
Roma 9:31-33)

Unsay hinungdan sa waypagtoong mga Hudiyo aron madagma 
mao ang ilang paningkamot aron maluwas pinaagi sa ilang 
maayong mga binuhatan—apan ang ilang maayong mga 
binuhatan mihukum kanila.  Sila migukud sa usa ka dimadawat 
nga pagkamatarong sumala sa Balaod.
 Kini mao ang usa ka hamubo nga paghulagway og 
nganong kadtong mga Hudiyoha kinsa anaa ang Karaang 
Testamentong mga Kasulatan ug nasayod sa Balaod ni Moses 
nga pagahukman ngadto sa Katapusang Paghukum.  Ilang 
gipili ang sayup nga paggamit sa Balaod ug nagsalig diha sa 
ilang kaugalingong maayong mga binuhatan kay sa buhat ni 
Ginoong Jesu-Kristo.  Ang tawhanong maayong mga binuhatan 
maoy dili gayud igo aron mahimuut ang Dios o matupngan ang 
makaluwas nga buhat ni Kristo didto sa krus.
 Ang matag myembro sa tawhanong kaliwatan sa katapusan 
maghimo sa usa ka kapilian nga dawaton ang buhat ni Jesu-
Kristo para sa iyang kaugalingon, o aron mosalikway niini.  Si 
Kristo namatay para sa mga sala sa kalibutan, busa ang sala 
maoy dili na ang isyu!  Ang isyu mao,  Unsa ang imong hunahuna 
mahitungud ni Kristo? Kon ikaw nagsalikway Kaniya, ikaw 
nagbarog sa imong kaugalingong maayong mga binuhatan, 
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sama pareha sa mga waypagtoong mga Hudiyo sa Karaang 
Kasulatan.
 Kana magdala kanato pagbalik ngadto sa Pinadayag 20.

Ug kamatayon ug Hades maoy gipangtambog 
ngadto sa linaw sa kalayo.  Kini mao ang ikaduhang 
kamatayon, ang linaw sa kalayo. Ug kon ang ngalan 
ni bisan kinsa dili makaplagan nga nahisulat diha 
sa libro sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw 
sa kalayo.  (Pinadayag 20:14-15)

Tungud kay si Jesu-Kristo mibayad sa silot sa kamatayon 
para sa mga sala sa tibuuk kalibutan, ang Dios dili gayud ug 
dili makademanda sa tawhanong kaliwatan para sa personal 
nga mga sala.  Busa, ang bugtong rason para sa Dios aron 
makapasangil sa bisan kinsang myembro sa tawhanong 
kaliwatan mao ang pagsalikway sa Iyang kasulbaran—ang 
Ginoong Jesu-Kristo.  Kon ikaw nakasabut niini nga konsepto, 
nan diha sa imong kaugalingong mga pulong ug diha sa gahum 
sa Balaang Espiritu ikaw sa tataw makapadayag sa tanang-
importanteng mga isyu sa “maayong balita” ni Jesu-Kristo.

EPEKTIBONG PAGSAKSI

 Ang epektibong pagsaksi nagbungat sa pagsabut sa 
pipila ka mga prinsipyo.  Apan daghang mga Kristohanon ang 
nagbaliwala aron makahibalo niining mga prinsipyo ug may 
kalabutang mga doktrina.  Sa sangputanan, ang pagkaepektibo 
diha sa pagsaksi maoy kasagaran sa dihustong gisukod pinaagi 
sa gidaghanon sa katawhan nga ang usa ka magtotoo makigkita 
sulud sa usa ka adlaw o sa usa ka semana.  Halayo ra gayud 
gikan sa kamatuuran.  Ang pagsaksi wala magkinahanglan 
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sa usa ka kurso sa tigpamaligya.  Ang pagsaksi mao ang 
katumanan sa usa ka divine nga kamandoan nga diin ang 
katungdanan sa magtotoo maoy ikaduha ngadto sa Balaang 
Espiritu.  Kini nagdala kanato sa unang prinsipyo.

Ang Labawng-kamandoang 
Ehekutibo sa Pagsaksi 

“Ug Siya [Balaang Espiritu], sa dihang Siya 
moabut, maghukum [magpamatuud] sa kalibutan 
mahitungud sa sala, ug pagkamatarong, ug 
paghukum; mahitungud sa sala, tungud kay sila 
wala magtoo ngari Kanako [Jesu-Kristo].” (Juan 
16:8-9)

Dinhi niining mga pulonga, si Jesus nagtagna sa pag-abut 
sa Balaang Espiritu diha sa Adlaw sa Pentekostes (Mga Buhat 
2:1-4), ingon man usab ang Iyang panghimatuud nga ministeryo 
diri sa kalibutan mahitungud sa “sala, ug pagkamatarong, ug 
paghukum.”

Pipila ka ebanghelistang mga mensahe maghadlok sa 
maminaw mahitungud sa lima o unum ka dayag nga mga sala 
nga maoy sa tataw nga salawayon ug makapakugang.  Sa 
waypili, kadtong mga sermon naghukum nga kini mao ang mga 
klase sa mga sala para nga ang Balaang Espiritu maghukum 
sa katawhan.  Apan kini wala nagsunud sa argumento sa Juan 
16:8-9.  Bantayi nga si Jesu-Kristo mihisgut sa sala diha sa 
pangusahan.  Sa dihang ang Balang Espiritu manghimatuud sa 
sala, kini mao sa tino nga usa ka sala:  “tungud kay sila wala 
magtoo ngari Kanako.” Diha sa pakig-atubang sa dimagtotoo, 
ang Balaang Espiritu magpaklaro sa dimapasaylong sala—ang 
sala sa pagsalikway ni Ginoong Jesu-Kristo.

Ngano man nga kini gikinahanglan para sa Dios nga 
Balaang Espiritu nga molihok sa mahinungdanong tahas diha 
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sa pagsaksi para ni Kristo?  Ang tubag maoy makita diha sa 1 
Mga Taga-Corinto.

Apan ang usa ka natural nga tawo [dimagtotoo] 
dili makadawat sa mga butang sa Espiritu sa 
Dios; kay kini mga binuang para kaniya, ug 
siya dili makasabut kanila, [ang Ebanghelyo ug 
doktrina sa Bibliya], tungud kay sila maoy bililhon 
sa espirituhanon [gikan sa tuburan sa tawhanong 
espiritu].  (1 Mga Taga-Corinto 2:14)

 Ang dimagtotoo lahi ra kay sa magtotoo.  Ang matag 
tawhanong binuhat nga natawo dinhi niining kalibutana 
naghuput sa usa ka lawas ug usa ka kalag.  Bisan pa, walay 
bisan usa nga natawo uban ang usa ka tawhanong espiritu.  
Ang tawhanong espiritu maoy makuha lamang sa higayon sa 
pagkatawo-pag-usab.
 Ang 1 Mga Taga-Corinto 2:14 nagpasabut nga ang 
espirituhanong kahimtangan—ang Ebanghelyo ug doktrina sa 
Bibliya—dili gayud masabut kon wala ang usa ka tawhanong 
espiritu.  Unsaon man, unya, nga ang Ebanghelyo makasulud 
sa kalag sa “natural” nga tawo?  Ang Balaang Espiritu naglihok 
puli sa tawhanong espiritu aron ang Ebanghelyo mahimong 
masabtan ngadto sa dimagtotoo.  Ang dimagtotoo kinahanglang 
maggamit sa kabubut-on aron magpadayag diha sa pribado 
ngadto sa Dios nga Amahan sa pagtoo o pagsalig diha ni Kristo.
 Bisan pa ang bugtong kinahanglan sa dimagtotoo mao ang 
pagtoo, kini wala makatuman sa kaluwasan.  Ang Balaang 
Espiritu kinahanglang magdala sa imong pagtoo ug maghimo 
niining epektibo para sa kaluwasan.  Sa dihang ang usa ka 
tawo nagtoo diha ni Kristo isip Manluluwas, iyang makuha 
ang iyang kaugalingong tawhanong espiritu, ingon man usab 
ang permanenteng pagpuyo sa Balaang Espiritu.  Karon ang 
magtotoo maoy may katakus na sa pagkat-on ug pagsabut sa 
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mga detalye sa Ebanghelyo ug sa kinatibuk-ang ginsakpan sa 
espirituwal o doktrinal nga impormasyon.  Ang Balaang Espiritu 
mao ang labawng-kamandoang ehekutibo diha sa pagsaksi.
      Ang mosunud nga “Z” dayagram naghulagway sa Balaang 
Espiritu nga kinahanglanon kaayong tahas diha sa paghatag sa 
atong kaluwasan. 

Balaang 
Espiritu
Maglihok isip
Tawhanong 
Espiritu

Pagkatawo-pag-
usab: Paghimo 
sa
Tawhanong 
Espiritu

Ebanghelyo

Kalag

ANG TAHAS SA BALAANG ESPIRITU DIHA SA PAGSAKSI

BALAANG ESPIRITU MAGHIMO SA

EBANGHELYO NGA MASABTAN

BALAANG ESPIRITU MAGHIMO SA PAGTOO

NGA EPEKTIBO PARA SA KALUWASAN

AW
TO

MAT
IK

 N
GA 

PA
GBALH

IN
 P

IN
AAGI S

A

BALA
ANG E

SPIR
IT

U N
GADTO

 S
A 

KALA
G

Positibong Kabubut-on

Positibong Kabubut-on

Ang Hinagiban sa Pagsaksi

Kay dili nako ikaulaw ang maayong balita, kay kini 
mao ang gahum sa Dios para sa kaluwasan sa 
matag-usa kinsa nagtoo, ngadto sa Hudiyo nauna 
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ug usab ngadto sa Griyego [Hentil]. (Mga Taga-
Roma 1:16) 

Kay ang pulong sa krus mao sa kadtong kinsa 
maoy mangalaglag sa binuang, apan para kanato 
kinsa maoy mangaluwas kini mao ang gahum sa 
Dios. (1 Mga Taga-Corinto 1:18)

 Ang Pulong sa Dios mao ang imong pinakagamhanang 
hinagiban sa pagsaksi.  Kini wala magpasabut nga ikaw limitado 
aron mogamit sa Kasulatan.  Ikaw kinahanglang magpadayag 
sa Ebanghelyong impormasyon nga gikan sa pakisayran 
sa pangisip diha sa imong kalag.  Apan pinaagi sa paggamit 
sa Ebanghelyong mga bersikulo nga imong nahibaloan, ang 
Balaang Espiritu ang maghimo sa buhat pinaagi sa pagdumala 
sa Pulong sa Dios aron motuhup sa kalag sa dimagtotoo.  Ang 
tukmang Kasulatan—divine nga kamatuuran—naglagbas kon 
wala nay butang nga naglihok.
 Si bisan kinsang magtotoo kinsa magasaksi kinahanglang 
magatoo nga ang Pulong sa Dios adunay gahum nga mokab-ot 
sa dimagtotoo.  Total, kita maoy sa kaniadto mga dimagtotoo 
kinsa nakakita sa gahum sa Pulong sa Dios diha sa atong 
kaugalingong mga kinabuhi.

Kay ang pulong sa Dios maoy buhi ug naglihok 
[labing gamhanan], ug mas hait pa kay sa bisan 
unsang duhay-sulab nga espada, ug naglagbas 
bisan pa ngadto sa nagpahimulag sa kalag 
ug sa espiritu, sa parehang mga lutahan ug 
kinauyokan, ug makahimo sa paghukum sa mga 
panghunahuna ug mga tinguha sa kasingkasing.  
(Mga Hebreohanon 4:12)

Ikaw adunay pasalig sa Dios nga ang Iyang Pulong dili gayud 
magbalik nga walay mga resulta apan maglampos ug magtuman 
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sa Iyang kabubut-on (Isaiah 55:11).  Kini maoy maalamon, 
bisan pa, diha sa pagsaksi nga likayan ang pagpakiglalis o 
kontrobersiya mahitungud kon ang Bibliya mao sa tinuud ang 
Pulong sa Dios.  Ngadto sa dimagtotoong pagpanabut, ang 
Bibliya dili mahimong Pulong sa Dios.  Apan ikaw kinahanglang 
mogamit sa Bibliya diigsapayan kon unsa ang mahunahuna sa 
dimagtotoo.  Ikaw kinahanglang makaamgo nga ang Pulong 
sa Dios ang nagpalihok sa “ang gahum sa Dios para sa 
kaluwasan” (Mga Taga-Roma 1:16).  Ang imong waykahadlok 
ug kamasaligong paggamit sa Kasulatan nagpasalig sa 
epektibong pagsaksi para ni Jesu-Kristo.

Pangpadasig para sa Pagsaksi

 Usa sa mga rason nga kita nagpabilin dinhi sa kalibutan 
human sa kaluwasan mao nga mosaksi para ni Ginoong Jesu-
Kristo.  Kini nga prinsipyo maoy gisulat diha sa parehang Karaan 
ug sa Bag-ong mga Kasulatan:

Siya kinsa nga maoy maalamon nagdaug sa mga 
kalag. (Mga Proberbio 11:30b)

Kamo makadawat og gahum kon ang Balaang 
Espiritu moabut diha kaninyo; ug kamo 
mamahimong Akong mga saksi. (Mga Buhat 1:8a)  

Busa, kita maoy mga embahador para ni Kristo.  (2 
Mga Taga-Corinto 5:20a)

Bisan ikaw magsaksi pinaagi sa pagkaehemplo ug impak sa 
imong kinabuhi ngadto sa mga dimagtotoo diha sa imong 
palibut, o pinaagi sa kahigayonan nga mosulti sa Ebanghelyo 
“pinaagi sa mga pulong gikan sa imong mga ngabil,” o pareha, 
ang imong pangpadasig diha sa pagsaksi mao ang hilabihang 
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kamahinungdanon.  Ang imong panghunahuna ba nagtugma 
sa kang Pablo diha sa Libro sa Mga Taga-Roma?

Ako ubus sa obligasyon nga pareha ngadto sa 
mga Griyego ug ngadto sa mga barbaro, parehang 
ngadto sa maalamon ug ngadto sa buangbuang.   
Busa, sa akong kabahin, ako matinguhaon [andam] 
aron mosangyaw sa ebanghelyo diha kaninyo 
nga kinsa anaa usab diha sa Roma. Kay dili nako 
ikaulaw ang ebanghelyo. (Mga Taga-Roma 1:14-
16a) 

“Ako ubus sa obligasyon”!  Isip mga magtotoo ni Ginoong 
Jesu-Kristo, kita gimandoan nga mosulti mahitungud sa atong 
Manluluwas.  Kita adunay usa ka kahibulungang kabilin:  usa 
ka personal nga relasyon uban sa Dios pinaagi sa pagtoo diha 
ni Jesu-Kristo, kapasayloan sa sala, waykatapusang kinabuhi, 
plas matag espirituhanong panalangin nga natigom isip usa 
ka resulta sa kaluwasan.  Unsaon sa uban nga makahibalo 
o makadawat niini nga kabilin gawas kon kita magtuman sa 
atong obligasyon ug magsulti kanila mahitungud niini (Mga 
Taga-Roma 10:14-15)?

“Ako mahinangpon [andam]”!  Ang pagkaandam mao ang atong 
pagpangandam ug, ang sangputanan, atong pangpadasig.  Kita 
kinahanglang hanas sa kritikal nga doktrinal nga kahibalo para 
sa pagsaksi ug pagpadayag sa mahinungdanong impormasyon 
ngadto sa dimagtotoo.  Apan ang hilabihang ka importante, 
kita kinahanglang mapuno diha sa Balaang Espiritu pinaagi sa 
paggamit sa 1 Juan 1:9, ang rebound nga paagi.22  Kon ang 

22. Rebound mao ang grasya nga probisyon para sa karnal nga magtotoo aron mabakwi 
ang pagpuno sa Balaang Espiritu pinaagi sa paghingalan sa personal nga mga sala sa 
pribado ngadto sa Dios nga Amahan; ang paagi sa pagbalik sa fellowship sa magtotoo uban 
sa Dios aron mopadayon sa espirituhanong kinabuhi (1 Juan 1:9).  Ang rebound nga paagi 
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ibabaw nga mga kondisyon maoy maabut kita makaingon nga 
“Ako mahinangpon!”

“Ako dili maulaw”!  Unsaon ni bisan kinsa nga ikaulaw ang 
Usa kinsa miluwas kanila para sa tibuuk eternidad?  Apan 
dimaihap nga katawhan nga maoy maulaw sa pagbutyag sa 
Ginoo o sa pagpadayag sa Ebanghelyo.  Ang pagkaulaw maoy 
walay pagkalabaw sa kahadlok nga biaybiayon o kahadlok sa 
kapakyasan nga mitungha pinaagi sa kaignorante sa doktrina.  
Kon kita dili maghimo sa pagkat-on sa doktrina nga atong 
unang prayoridad diha sa kinabuhi, kita naghimo sa atong 
mga prayoridad nga makalibog ug mawad-an sa panglantaw 
mahitungud diha sa kaimportante sa pagsaksi.
 Daghang mga Kristohanon dili makaagwanta sa presyur 
nga mag-uban sa pagsaksi.  Dali ra mahadlok, sila nagsulti 
og diyutay ngadto ni bisan kinsa mahitungud sa paagi sa 
kaluwasan.  Bisan pa, ang mga presyur wala makapugong 
ni Apostol Pablo.  Ang Tesalonica maoy usa ka dakong 
siyudad diha sa karaang kalibutan, ug kaliboan sa iyang mga 
lumulupyo maoy madawaton ngadto sa Ebanghelyo.  Diha sa 
iyang ikaduhang misyonaryong pagpanaw si Pablo mibiyahe 
subay sa Egnatian nga Dalan—usa sa iladong kadalanan sa 
karaang panahon—ug milatas sa Asya Minor (ang lugar nga 
sa pagkakaron ang Turkey).  Diha sa pag-abut sa apostol didto 
sa Philippi siya nakatagbo og pagsupak nga mga panghitabo 
ug personal nga pag-antos, apan siya mipadayon aron 
mosangyaw sa Ebanghelyo.  Siya mibiya sa Philippi ug miabut 
ngadto sa Tesalonica, nga diin ang Ginoo mihatag kaniya sa 
usa ka dakong pag-ani sa mga kalag (Mga Buhat 17:1-4; 1 Mga 
Taga-Tesalonica; cf. 2 Mga Taga-Tesalonica).  Ang paglahutay 
ni Pablo diha sa personal ug dakong ebanghelismo nagtanyag 

mao ang bugtong paagi sa pagbakwi sa pagpuno sa Espiritu human ikaw makasala.  Tan-
awa sa Thieme, Rebound and Keep Moving!.  
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sa usa ka hingpit nga bibliyanhong sundanan para sa imong 
pagsaksi (1 Mga Taga-Tesalonica 2).

Himoang usa ka Mananagat sa Katawhan

Kay kamo sa inyong-kaugalingon nahibalo, 
kaigsoonan, nga ang among pag-anhi kaninyo 
maoy dili masayang.  (1 Mga Taga-Tesalonica 2:1)

 “Among pag-anhi kaninyo” nagpasabut sa pag-atubang.  
Ang pag-atubang nagsugyot og pag-abut ug pagsultihay.  Ikaw 
dili makasaksi kon walay mahimong pag-atubangay.
 Ang atong Ginoo Mismo misulti sa perpektong kaamgid 
aron sa paghimo og atubangay diha sa pagsaksi sa dihang 
Siya miingon,

“Sunud Kanako, ug Ako maghimo kaninyo nga 
mga mananagat sa katawhan.”  (Mateo 4:19b)

Unsa man ang Iyang gipasabut?  Una sa tanan, ang mga 
mananagat kinahanglang adunay usa ka kagustohan aron 
mangisda—may kadasig.  Ikaduha, ang mga mananagat 
kinahanglang hitsas aron mangisda—preparado ug andam.  
Ikatulo, ang mga mananagat kinahanglang moadto kon asa 
dapita ang isda nahimutang—dakpon sila kon asa man sila.
 Ang pagbiyahe ngadto sa dapit para mangisda tingali 
maglakip sa pagkadagaton o usa ka mahagoong paglakaw 
pinaagi sa malisud nga agianan.  Sa dihang ikaw moabut na 
ikaw dili mahimong molingkod lang sa lapyahan ug maghulat 
sa isda nga moduul kanimo.  Ikaw kinahanglang maggamit sa 
tanan nimong kahibalo ug kahanas diha sa paggukud.  Isip 
usa ka “mananagat sa katawhan,” si Pablo mipaklaro niining 
pinaka mga prinsipyo:  sa paggukud niadtong kinsa maoy 
positibo mahitungud ni Jesu-Kristo, ang hustong pangpadasig 
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ug preparasyon magbuntog sa mga kalisud, mga kahadlok, ug 
mga presyur.
 Sa dihang si Pablo moabut sa iyang destinasyon, iyang 
sigurohon nga ang iyang pag-atubang dili gayud “masayang.”  
Ang masayang nagpasabut og “kahaw-ang, waysulud, 
waybunga, o way-epekto.”  Siya nahibalo nga ang mga 
mananagat kinahanglang maggamit sa hustong paon.  Ang 
iyang paon mao ang Ebanghelyo uban ang sulud nga sa tin-
awng gipahayag.  Masaligon sa iyang mensahe, siya misangyaw 
diha sa gahum sa Espiritu, wala gayud nagtipas gikan sa tinuud 
nga isyu.  Ang iyang trabaho milampos, siya mipuyo sa Balaang 
Espiritu nga paagi ug gihulat ang mga resulta.
 Busa, si Pablo nakatuman sa laing kaamgid aron sa 
pagsaksi:  ang mga mananagat kinahanglang pasensiyoso.  
Bisan isip mga mananagat pagagantihan para sa ilang mga 
kahago, nan ang “mga mananagat sa katawhan” makahulat 
sa mga bunga sa ilang hinagoan:  ang kasadya sa pagtan-aw 
sa mga kalag diha sa panahon ngadto na sa waykinutubang 
himaya ni Jesu-Kristo sa tibuuk eternidad.
 Si Pablo misunud niini nga sundanan sa paghimo sa pag-
atubangay diha sa detalyado ug miingon:

Kay ang atong Ebanghelyo wala miabut kaninyo 
diha sa pulong lamang, apan usab diha sa gahum 
ug diha sa Balaang Espiritu ug uban ang hugut 
nga pagtoo; ingon nga sama kaninyo nahibalo og 
unsang klase sa katawhan nga among gipamatud-
an taliwala kaninyo para sa inyong kaayohan. (1 
Mga Taga-Tesalonica 1:5)

Dili lamang pinaagi sa pulong sa baba nga si Pablo ug 
ang iyang kaubanan sa pagbiyahe, si Silas, nagpadayag sa 
Ebanghelyo, apan usab sa paagi nga sila nagkinabuhi.  “Unsa 
nga klase sa katawhan” sila maoy inila—halangdong mga 
embahador para ni Kristo.  Sa sangputanan, ang ilang mensahe 
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midawat sa usa ka mauyonong pagdungog.
 Ang karaang panultihon “ang mga lihok magsulti og 
maskusog kay sa mga pulong” maoy tanan tinuud gayud 
kon naghisgot ngadto sa personal nga ebanghelismo.  Ang 
dimagtotoo mag-ingon, “Pakit-a ko; unya ako maminaw kon 
unsa ang imong ipangsulti!”  (Santiago 2:14-16).  Kon ang 
imong paagi-sa-pagkinabuhi wala magtugma sa imong taas nga 
pagtawag diha ni Kristo, aduna bay diyutay nga ikatingala nga 
ang dimagtotoo motalikud ug maghunahuna:  “Kon kini mao ang 
usa ka ehemplo sa Kristiyanismo, ako gusto nga walay kabahin 
niini!”  Ngadto sa iyang kadaot, ang dimagtotoo maghukum sa 
usa ka potensiyal, waykatapusang relasyon uban ang Ginoo 
ug ang waykatumbas nga Kristohanong paagi sa pagkinabuhi 
pinaagi sa nilihokan sa usa ka alaot nga representante.  Busa 
sa dihang ikaw makaatubang sa waypagtoong kalibutan, 
hinumdumi nga ikaw ang sinugo sa Ginoo,  ang Iyang personal 
nga embahador dinhi sa kalibutan uban ang usa ka lagda sa 
kadungganan aron ampingan.

Ang Ebanghelyo Kinahanglang 
sa Tin-aw Mapadayag

Apan human nga kami gipaantos na ug 
gipangdagmalan didto sa Philippi, og kamo 
nahibalo, kami adunay kamadayagon diha 
sa among Dios aron mosulti diha kaninyo sa 
ebanghelyo sa Dios taliwala sa daghang pagsupak.  
(1 Mga Taga-Tesalonica 2:2)

 Bisan diha atubangan sa lig-ong pagsupak, ang Ebanghelyo 
kinahanglang mapadayag diha sa tataw nga katin-awan.  Sa 
panahon sa ilang pagpuyo sa Philippi, si Pablo ug Silas maoy 
mapintas nga gipanglutos tungud sa ilang pagbarog para 
ni Jesu-Kristo.  Sila gipangguyod ngadto sa taboanan, sa 
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hawanan, nga diin sila mapintas nga gipanglatigo ug gibalhog 
ngadto sa bilanggoan (Mga Buhat 16:16-24).  Bisan pa nga 
ilang giantos ang kapait, sila mipadayon ngadto sa madasigong 
pagpadayag sa Ebanghelyo.  Ang kahadlok sa dugang pagsilot 
wala makapugong kanila.  Gikan sa kamalahutayon ni Pablo 
ug Silas usa ka prinsipyo ang migawas:  pagsupak ug mga 
pagbabag ngadto sa Ebanghelyo maoy mapaabut apan 
kinahanglang dili gayud mawad-an og kadasig sa atong tinguha 
aron mosaksi.
 Ang nakaalaot, ang kapakyasan nga masabtan ang hustong 
paglihok sa ebanghelismo sa kasagaran ipadala ngadto sa 
gisangong lugar dili-andam nga katawhan kinsa dili unta 
angayang moadto.  Daghang mga misyonaryo kinsa nakasinati 
og mga kapit-os sa langyaw nga lugar ang magdumili sa 
ikaduhang higayon.  Ang gidaghanon sa mangondang maoy 
taas.  Ang yanong paghukum nga moatubang sa kalisud sa 
paglabang sa usa ka kabukiran o sa usa ka kalawuran dili mag-
andam sa usa ka misyonaryo.  Kon ang usa ka Kristohanon dili 
molabang sa karsada aron mosulti ngadto sa usa ka silingan 
mahitungud ni Kristo, sigurado siya dili gayud makahimo og 
maayo didto sa usa ka langyaw nga yuta.  Ang kinamaayohang 
pagsulay sa tinguha sa usa ka misyonaryo o ni bisan kinsa 
nga mosangyaw sa Ebanghelyo mao ang usa ka positibong 
pagtubag niini nga mga pangutana:

1. Ikaw ba nakasabut ug sa tataw makapadayag sa 
Ebanghelyo ug mahinungdanong bibliyanhong mga 
doktrina?

2. Ikaw ba nagsaksi sa kanunay didto sa panimalay?
3. Ikaw ba hanas sa pinulongan sa yuta nga ikaw nagtinguha 

nga moadto para ni Kristo?
4. Ikaw ba nagpakitag pagkahamtong ug pagkalig-on 

diha sa imong espirituhanong kinabuhi ug nagpakita sa 
kabalaka para sa nahisalaag nga mga kalag?
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Kon ang usa ka tawo maoy hilumon mahitungud sa pagsaksi 
diha sa iyang kaugalingong kasilinganan, siya sa umaabut 
mahimong matabunan, mawad-ag paglaum, ug malaya ubus 
sa mga pagtira sa pagpangsupak sa bisan-asang-dapit.  

Ang Ebanghelyo Kinahanglang Dili 
Makompromiso o Makonhuran

Kay ang among pahimangno wala naggikan sa 
sayup o daotan o pinaagi sa paglingla.  (1 Mga 
Taga-Tesalonica 2:3)

 Ang pulong “pahimangno” nagpasabut og “madanihong 
pakigsultihay” ug nagpa-ila sa tataw, madasigong pagpadayag 
sa Ebanghelyo.  Ang matag-usa sa aktibo o sa manunutong 
nanginlabut diha sa madanihong pakigsultihay.  Kon ikaw minyo, 
sa walay duda ikaw nakadawat o nakahimo sa mahigalaong 
pagpangdani.  Kon ikaw nakapanag-iya og kontrata sa paniguro, 
usa ka sakyanan, o usa ka balay, sa dihang imong gihimo ang 
pagpalit ang pagpangdani maoy siguradong nahiapil.  Ang 
kinabuhi maoy napuno sa madanihong mga pakig-atubangay.
 Mosunud niini nga bersikulo, si Pablo nagpasabut sa tulo ka 
mga pasidaan nga ibutang sa hunahuna kon magpadayag sa 
Ebanghelyo.  Ang una mao ang usa ka kahubitan sa Ebanghelyo 
nga “wala naggikan sa sayup.”  Ang pagsaksi nagbungat nga 
ang sulud sa Ebanghelyo maoy husto.  Bisan pa si Pablo misulat 
o misulti sa Ebanghelyo, siya sa kanunay tataw nga mipadayag 
nga si Kristo misulbad sa problema sa sala ug mitangtang sa 
babag tali sa Dios ug tawo.  Siya wala magdugang ngadto 
sa Ebanghelyo sa grasya, ni siya nagsakripisyo sa katukma 
pinaagi sa pagpaila sa bakak nga mga isyu.  Ang Ebanghelyo 
mao ang kaluwasan pinaagi sa pagtoo lamang diha ni Kristo 
lamang.
 Ang usa ka Ebanghelyong pagpadayag kinahanglang dili 
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maggikan sa “kadaotan.”  Si Pablo naghimatuud sa paggamit 
sa 1 Juan 1:9.  Siya mihimo sa pagsiguro nga siya migamit 
sa rebound sa dili pa siya magsaksi, ingon man usab ikaw.  
Ang Balaang Espiritu maghatag sa magtotoo sa doktrinal nga 
kaalam ug kamabination para sa Ebanghelyo nga pagpadayag 
ngadto sa dimagtotoo.  Ug bugtong kon ang Balaang Espiritu 
maggahum kanimo ug magpadayag pinaagi kanimo nga ang 
imong pagsaksi maoy tinuud nga pag-alagad para sa Ginoo.  
 “Wala . . . pinaagi sa paglingla” nagpasabut nga ang 
Ebanghelyo dili gayud pakunhoron o palasawon.  Ang Griyegong 
pulong para sa “paglingla” (dolos) nagpasabut og “huckster.”  
Kini nga termino sa orihinal naghulagway sa usa ka tigbantay sa 
alakan sa karaang kalibutan kinsa misagol og tubig sa ilimnong 
makahubog nga iyang idalit.  Kon ang iyang mga pumapalit 
bag-ong miabut, sila maoy dalitan og hustong-kaisog nga bino.  
Human sa pipila ka mga baso sa mga ilimnon, sa dihang ang 
mga dumuduaw maoy huboghubog na diyutay, ang tigbantay 
sa alakan sugdan na nga lasawon ang mga ilimnon.  Bisan pa 
og hinayhinayan niya og lasaw ang bino, ang presyo magpabilin 
sa gihapon.  Kini, busa, mao ang pulong nga si Pablo mipili aro 
mohulagway sa unsa ang dili gayud angayang mahitabo diha 
sa pagpadayag sa Ebanghelyo—huckstering.
 Ang Ebanghelyo kinahanglang dili lasawon o usbon aron 
makabenepisyo sa bisan unsang tawhanong buluhaton sa 
nagsaksi.  Wala gayuy ubus sa panghitabo nga kinahanglan 
ang Ebanghelyo pagasagulan o pagahugawan uban ang 
mga pagpunopuno ngadto sa pagtoo, sama sa mga pasalig, 
pagbasol para sa imong mga sala, pag-apil sa usa ka 
simbahan, paglakaw nga magluhod, sosyal nga aktibismo, 
panag-igsoonay, kaayohang-buhat, pilosopiya, o legalismo.23  
Bugtong ang pagtoo lamang diha ni Kristo lamang mao ang 
kaluwasan.

23. Legalismo maoy tawhanong waykapuslanang pagsulay aron makakuha sa kaluwasan, 
espirituwalidad, o ang pagtugot sa Dios pinaagi sa tawhanong paningkamot.
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Ang mga Kabtangan para sa Pagsaksi

Apan ingon nga kami ang aprobado pinaagi sa Dios 
aron masaligan diha sa ebanghelyo, busa kami 
magsulti, dili aron makapahimuut sa katawhan 
apan sa Dios, kinsa ang nag-usisa sa among mga 
kasingkasing.  (1 Mga Taga-Tesalonica 2:4)

 Ang Griyego nga pulong para sa “aprobado” mao ang 
punglihok nga (dokimazo) nga nagpasabut og “aron sulayan” 
ang usa ka tawo o usa ka butang para sa katuyoan sa pag-
aproba.  Ang Dios miaproba ni Pablo pinaagi sa kalisdanan ug 
pagsulay.  Si Pablo nakamatngon nga ang Dios mitugot sa matag 
pagsulay, kalisud, kasagmuyo, ug kasakit-sa-kasingkasing 
diha sa iyang kinabuhi aron ang kaimportante sa Ebanghelyo 
mahimong kinalabwan ngadto kaniya.  Uban ang pagtugot sa 
Dios, si Pablo ug Silas ang gisaligan sa Ebanghelyo.
 Ang Griyego nga punglihok, “aron masaligan” (pisteuo), 
nagkahulugan sa usa ka pagdeposito.  Kaniadto sa karaang 
kalibutan walay mga bangko.  Hinoon, ang mga depositohan 
maoy nahimutang diha sa heathen nga mga templo, gipili 
tungud kay ang mga diosdios gitoohang magbantay batok sa 
kawatan.  Sa tino, walay tawo nga makaako nga pasuk-on ang 
mga diosdios ug ang kwarta dili maunsa.  Ang suki magdeposito 
sa iyang bahandi diha sa usa ka pari sa templo ug hatagan sa 
usa ka resibo.  Ang kwarta mahimong makuha sa bisan unsang 
oras basta makabayad na sa usa ka serbisyong balayronon 
para sa pagtipig.
 Pisteuo mao usab ang gigamit sumala sa paghimo sa usa 
ka pagpuhunan para makaganansiya.  Kon ang usa ka tawo 
adunay kwarta aron ipuhunan, siya makadeposito niini ngadto 
sa usa ka malampusong tigpapatigayon.  Usa ka kontrata 
ang pagahimoon, ug kon ang pamasin sa negosyo maglambo 
ang tigpuhunan makadawat og tubo sa iyang gideposito.  Sa 
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katapusan, “aron masaligan diha sa” miabut nga nagpasabut 
aron modeposito o aron mobutang og puhunan uban ang 
katuyoan sa paghimo og usa ka ganansiya.
 Ang Ebanghelyo mao usab ang puhunan.  Ang Dios 
mideposito sa Ebanghelyo diha sa matag magtotoo aron nga 
kini makakuha og abut ug bayad sa balahinon—ganansiya 
para sa waypagtoong kalibutan (2 Mga Taga-Corinto 4:4-7).  
Sukad nga kita maoy “gisaligan diha” niining bililhong bahandi, 
ang atong personal nga responsibilidad diha sa pagpadayag sa 
Ebanghelyo dili gayud ikapasulabi.  Ang Dios mihimo sa usa ka 
deposito diha kanimo ug diri kanako ug Siya naghulat sa usa ka 
pagbalik sa Iyang gipuhunan.   
 Kita dili makakuha o angayan niini nga deposito; kita 
nakadawat niini diha sa grasya.  Busa, ang pagdeposito sa 
Ebanghelyo naghatag diha kanato sa usa ka talagsaong 
kadungganan ug responsibilidad.  Karon kita adunay pribilihiyo 
sa pagpasa sa mensahe ngadto sa uban—pagpakaylap sa 
maayong balita ug pagtan-aw sa paglihok sa grasya.  Unsa man 
ang mga balahinon nga ang Dios naghulat?  Ang katawhan kinsa 
nagdawat ni Kristo ug nahimong mga myembro sa harianong 
pamilya sa Dios isip usa ka resulta sa imong pagsaksi ngadto 
kanila.
 Ang pagsaksi maoy dili usa ka butang mahitungud sa 
“pagpahimuut sa katawhan.”  Kini maoy usa ka butang 
mahitungud sa paghimaya sa Dios.  Kon ikaw nagpuyo sa imong 
kinabuhi nga nagtinguha aron mahimuut ang katawhan, ikaw 
masagmuyo ug miserable.  Kini maoy hilabihang katinuud diha 
sa espirituhanong ginsakpan.   Kon sa bisan unsang kabahin sa 
imong Kristohanong kinabuhi maoy gipuyo aron makakuha sa 
pagtagad o pag-aproba gikan sa uban, nan ang imong pagdapig 
maoy wamatunong.  Ikaw mahimong pasidunggan isip ang 
kinakugihanang trabahador diha sa imong kongregasyon, apan 
ikaw dili makapahimuut sa Dios pinaagi sa pag-angkon sa pag-
aprobar sa katawhan.  Ang imong kadasig maoy bakak.
 Ang sentro nga isyu diha sa Kristohanong kinabuhi mao 
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ang dili unsay imong gihimo apan og ngano nga ikaw naghimo 
niini.  Kon ikaw magsaksi sa yano aron mahimuut ang uban, 
bugtong ang usa ka karaang termino sa kasundalohan ang 
hustong makahulagway sa kalibog—SNAFU: (Situation Normal; 
All Fouled Up) normal ang sitwasyon; ang tanan gubot.  Kini 
dili mao ang paagi nga ang Dios nagtinguha para kanato aron 
molihok diha sa Iyang plano.  Aron nga mahimaya ang Dios 
ang imong pagsaksi kinahanglan nga para sa Ginoo, matuman 
diha sa gahum sa Balaang Espiritu.

Ang Ebanghelyo Maoy Dili para Baligya

Kay kami wala gayud mianhi uban ang maulog-
ulogong pakigpulong, sama sa inyong nasayran, 
ni uban ang usa ka pagpakaaron-ingnon para sa 
kahakog—ang Dios maoy saksi—ni nangita kami 
og paghimaya gikan sa katawhan, bisan gikan 
kaninyo o gikan sa uban.  (1 Mga Taga-Tesalonica 
2:5-6a)

 Ang mapugsanong tigpamaligya nga katawhan mahimong 
modangat ngadto sa palana o lipatlipat aron lang makahalin 
sa usa ka produkto, apan kini kinahanglang dili gayud buhaton 
diha sa pagsaksi.  Kon ikaw nagpadayag ni Kristo pinaagi sa 
paghimog paglingla, ikaw maoy nagbuhat sa usa ka hustong 
butang diha sa sayup nga paagi.  Ang Ebanghelyo makabarog 
sa iyang kaugalingon; ikaw dili gayud kinahanglan og mga gimik 
aron makapadayag sa maayong balita.
 Si Pablo wala gayud magsaksi aron makatigum og kwarta.  
Kini mao ang unsay gipasabut diha sa pamulong nga “ni uban 
ang usa ka pagpakaaron-ingnon para sa kahakog.”  Gikan niini 
nga pamahayag naggikan ang usa ka importanteng prinsipyo:  
ayaw gayud nga maykasayurang magadawat og kwarta gikan 
sa mga dimagtotoo para sa buhat sa Ginoo.  Ang bugtong isyu 
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ngadto sa usa ka dimagtotoo mao ang buhat ni Kristo para sa 
iyang katungud.  Ang mogamit sa Ebanghelyo aron motigum 
og kwarta nagpakita lamang sa bakak nga isyu sa pagpalit sa 
kaluwasan.  Ang kaluwasan mao ang usa ka gasa gikan sa Dios.

Ang Pangpadasig sa Tinud-anay
nga Hinungdan

Bisan pa isip mga apostoles ni Kristo kami 
mahimong magpahayag sa among awtoridad.  
Apan kami mipamatuud nga malulot taliwala 
kaninyo, isip usa ka nagpasusu nga inahan sa 
malumong pag-amuma para sa iyang kaugalingong 
kaanakan.  (1 Mga Taga-Tesalonica 2:6b-7)

   
 Isip usa ka modelo nga tigsaksi, si Pablo nagkompara sa 
iyang pamaagi sa operasyon taliwala sa mga Taga-Tesalonica 
ngadto sa usa ka nagmatutu nga inahan.  Ang matag-usa 
nahibalo og unsay naglangkub sa mahigugmaong pag-amuma 
sa usa ka inahan para sa iyang bag-ong-natawo nga bata:  siya 
naghatag sa mainiton, pangpabaskog, ug kaharuhay.  Busa 
ang mga Taga-Tesalonica magtubag ni Pablo ug Silas “isip usa 
ka nagpasusu nga inahan sa malumong pag-amuma para sa 
iyang kaugalingong kaanakan.”

Ang pagkaanaa niini sa usa ka mabinationg 
pagpangga para kaninyo, kami maoy malipayon 
aron motunol diha kaninyo dili lamang ang 
ebanghelyo sa Dios apan usab ang among 
kaugalingong mga kinabuhi, tungud kay kamo 
nangahimong hilabihan ka pinangga ngari kanamo.  
(1 Mga Taga-Tesalonica 2:8)

 Ang “mabinationg pagpangga” (himeiromai) mao ang usa ka 
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pulong gigamit diha sa Griyego hilabi na para sa mga ginikanan 
kinsa nawad-an sa usa ka anak ug karon nagbangutan para 
sa ilang pagkahanaw.  Ang pulong nagpahayag sa kinalig-
onang matang sa gugma nga masinati para sa usa ka nahanaw 
nga hinugugma ug nagpasabut sa usa ka nagpadayong 
estado sa hunahuna.  Pinaagi sa pagsusama sa konsepto sa 
“mabinationg pagpangga” ngadto sa pagsaksi, kita nakasabut 
nga anaa gayud sa kanunay ang usa ka tinong kasakit diha sa 
atong mga kalag para sa dimagtotoo.  Kini nga mabinationg 
kahingawa naghulagway sa usa ka tinuud nga tinguha para sa 
mga dimagtotoo aron moabut ngadto sa kahibalo ni Kristo isip 
manluluwas.  Tungud kay si Pablo nakasinati niini nga kasakit 
para sa katawhan sa Tesalonica, siya maoy matinguhaon aron 
mopaambit sa Ebanghelyo ngadto kanila.

Kay kamo nagpahinumdum, kaigsoonan, sa among 
kahago ug kalisud, unsa ang magtrabaho sa gabii 
ug adlaw aron dili mahimong usa ka pabug-at ni 
bisan kinsa kaninyo, among gipadayag kaninyo 
ang ebanghelyo sa Dios.  (1 Mga Taga-Tesalonica 
2:9) 

 “Kay kamo nagpahinumdum” maoy usa ka sugo 
(mnemoneuo; pagkakaron panahong, panugong panaras).  
Ang epistola maoy gitagana niadtong kinsa mitubag sa 
Ebanghelyo ug karon maoy “kaigsoonan”—mga myembro sa 
harianong pamilya sa Dios.  Sila maoy naghunahuna diha sa 
paghanduraw sa dakong sakripisyo nga gihimo ni Pablo ug 
Silas.  Ang duha ka mga tawo ang mitrabaho diha sa pangita 
ni Pablo nga tighimo sa tolda aron mohatag sa ilang inadlaw 
nga mga panginahanglanon kay sa mahimong usa ka pabug-
at sa panalapi ngadto sa mga Taga-Tesalonica.  Bisan pa sila 
mitrabaho ngadto sa punto nga pagkakutas, sila sa kanunay 
nagpadayag sa Ebanghelyo ni Jesu-Kristo.  Sa sangputanan, 
ang ilang kasaksi sa kinabuhi ug mga pulong midalag mga abut 
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para sa Dios.

Kamo mao ang mga saksi, ug ingon man usab 
ang Dios, unsa ka mainiton ug kamatarong ug 
disalawayon nga kami mitagad diha kaninyo mga 
magtotoo.  (1 Mga Taga-Tesalonica 2:10)   

Pagpadayon Kinahanglang 
Magpuno sa Pagsaksi

 Kon ang usa ka tawo magdawat ni Kristo isip Manluluwas, 
siya dihadiha mahimong usa ka bag-ong-natawo nga anak 
sa Dios.  Sama ra nga ikaw dili magtambog sa usa ka batang 
gamay ngadto sa kalsada ug nagdahum kaniya nga mag-atiman 
sa iyang-kaugalingon, pareha nga prinsipyo ang magamit 
ngadto sa bag-ong natawo-pag-usab nga Kristohanon. Ang 
pagsaksi kinahanglang pagapun-an pinaagi sa pagpadayon.  
Ang sukaranong doktrina maoy gikinahanglan para sa bisan 
kinsang bag-ong-natawo nga espirituhanong batang-gamay.  
Kon walay pagpadayon diha sa doktrina sa Bibliya, ang 
bag-ong magtotoo pwede mahimong mahisugamak diha sa 
Kristohanong kinabuhi.
 Pananglitan, ang usa ka tawo tingali nagdawat ni Kristo diha 
sa usa ka simbahan diin ang tanang bag-ong mga Kristohanon 
maoy tawagon aron moadto sa unahan ug aron mailhan.  
Pipila ka maayog-katuyoan nga santo magpasidungog kaniya 
og mag-ingon, “Karon, igsoon, kon ang imong kinabuhi maoy 
tinuud nga maihap para sa Dios, ikaw kinahanglang mohunong 
sa imong pagpakasala!”  Kini maoy pareha ka kataw-anan nga 
sama sa nagsulti sa usa ka batang-gamay diha sa iyang kona, 
“Karon, anak, undanga sa pagbasa ang imong dayaper!”
 Ang mga batang-gagmay nagkinahanglan og pagkaon—dili 
tambag!  Sila nagkinahanglan sa gugma ug pagpangga, dili ang 
panglibak ug panaway.  Ikaw dili magpakaon sa usa ka masusu 
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og ginisang karne; ikaw magsugod kaniya diha sa usa ka likido 
nga pormula ug sa katapusan diha sa mga pagkaon nga maoy 
dali ra mahilis.  Pareha ra ang pagahimoon ngadto sa batang-
gagmay nga mga magtotoo: ikaw dili magpahibalog-sayup nila 
o magpakaon nila sa mashabog nga mga doktrina ug mga 
prinsipyo nga gidisenyo para sa hamtong nga magtotoo.  Ikaw 
magpakaon nila sa sukaranong espirituwal nga mga konsepto 
sa “purong gatas sa pulong” (1 Pedro 2:2), nga sila mahilisan 
ug “magtubo diha sa pagtamud sa kaluwasan.”  Bisan si 
Ginoong Jesu-Kristo maoy miingon aron pagatudloan ang iyang 
dumudoong “susama nga sila makahimo sa pagpaminaw niini” 
(Markos 4:33).  Si Pablo maoy sama sa usa ka amahan ngadto 
sa Taga-Tesalonica nga mga magtotoo; siya mitagad kanila 
isip nga iyang kaugalingong mga anak.  Siya nagpahinumdum 
kanila niini:

Sama sa inyong nahibaloan giunsa nga kami 
maoy nagmaymay ug nagpadasig ug nangamuyo 
sa matag usa kaninyo isip usa ka amahan nga 
pagabuhaton sa iyang kaugalingong mga anak. (1 
Mga Taga-Tesalonica 2:11)   

 Bantayi ang kaperpekto sa tulo-ka-pilo nga pagpadayon ni 
Pablo:  (1) “nagmaymay,” (2) “nagpadasig,” (3) “nangamuyo.”  Sa 
dihang si Pablo nakigsulti sa iyang mga nakabig siya nagasulti 
nga madanihon gikan sa usa ka doktrinal nga pakisayran sa 
pangisip ug usab mihatag og pagpangga, pagpadasig, ug 
kamaya.  Aron mangamuyo nagpasabut og “aron motudlo”; 
si Pablo mitudlo sa bag-ong mga Kristohanong doktrina diha 
sa usa ka yano, diretsohan nga paagi.  Sila nakadawat sa 
espirituwal nga pangpabaskog, ingon man usab isip tabang ug 
kahupayan.  
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ANG RASON PARA SA PAGPADAYON

 Ang kaimportante sa pagpadayon maoy tulo-ka-pilo:  
doktrinal, personal, ug tiningub.  Una, ang bag-ong magtotoo 
kinahanglang makakat-on sa doktrina sa Bibliya.  Walay 
magtotoo nga makaabante ngadto sa espirituhanong 
pagkahamtong diha sa iyang pagkinaugalingon.  Kun mao 
kini tinuud para sa tanan nga ang usa ka Kristohanon 
nagkinahanglan lang aron motubo diha sa grasya ug diha 
sa kahibalo sa atong Manluluwas mao nga mobasa sa usa 
ka kapitulo o duha sa Bibliya kadaadlaw, ang Ginoo wala na 
unta mihatag sa tinong katawhan ang gasa sa pagkapastor-
magtutudlo (Mga Taga-Efeso 4:11).  Ang pastor-magtutudlo 
magtoon ug magtudlo sa panon sa Dios, magpalig-on ug 
magsangkap sa mga santos (Mga Taga-Efeso 4:12).  Ang Dios 
midisenyo sa lokal nga simbahan nga mahimong magtotoong 
eskwelahan.
 Ang ikaduhang rason para sa pagpadayon mao ang 
personal:  pagdasig sa bag-ong magtotoo.  Sa higayon sa 
panahon sa pagpahiayon ug pagsinati ngadto sa plano sa Dios 
para sa magtotoo sa panahon, ang dihamtong nga Kristohanon 
sa kasagaran nagkinahanglan sa pangpadasig nga mokat-on 
sa doktrina sa Bibliya sa way-undang.  Siya wala pa makaugmad 
og hustong kinahiladmang mga kasangkapan sa kalag nga 
diin aron makaila sa kaimportante sa doktrina diha sa matag 
dagway sa kinabuhi.  Hangtod nga ang magtotoo makaamgo sa 
iyang unang prayoridad ug magkat-on sa doktrina diha sa usa 
ka pirmi nga pagbuhat, siya magbaragbarag ug mao ang anaa 
sa kakuyaw nga matagak diha sa kilid sa kalsada.  Pag-andam 
nga mohatag sa pangpadasig sa panahon niining inisyal nga 
espirituhanong pagtubo nga higayon.  
 Ang ikatulong rason para sa pagpadayon mao ang tiningub:  
pagtabang sa bag-ong magtotoo diha sa pagpangita sa usa ka 
masaligon-ni-Kristo nga simbahan nga diin ang Bibliya mao ang 
gitudlo.  Kon kana maoy dili posible diha sa inyong dapit, tultoli 
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ang bag-ong magtotoo diha sa hustong direksiyon ngadto sa 
doktrina sa Bibliya nga gitudlo diha sa pagpaminaw o sinulat nga 
paagi.  Ang katuyoan sa Dios sa matag naluwas nga tawo mao 
nga mahimong espirituhanong kaugalingnanon—makaatiman 
sa iyang kaugalingong mga problema sa atubangan sa Ginoo.

Aron nga kamo makalakaw diha sa usa ka pamaagi 
nga takus sa Dios kinsa nagtawag kaninyo ngadto 
sa Iyang kaugalingong gingharian ug himaya.  (1 
Mga Taga-Tesalonica 2:12)           

Ang usa ka takus nga paglakaw naghulagway sa paglihok sa 
matag-usa ka myembro sa harianong pamilya sa Dios—ang 
iyang modus vivendi diha sa gahum sa Balaang Espiritu.  Mga 
Taga-Galacia 5:16b nagpahayag “paglakaw pinaagi sa Espiritu, 
ug kamo dili magtuman sa kagustohan sa unud.”
 Ang tubag sa mga Taga-Tesalonica ngadto ni Pablo nga 
pagpadayon maoy katingalahan.  Kaniadto, daghan ang 
nahimong masupakon o waypagpakabana ngadto sa Pulong 
sa Dios tungud kay sila nahimong mga biktima sa legalismo.  
Karon, sila masayon nga midawat na sa mensahe sa grasya.  
Si Pablo ug Silas maoy mapasalamaton nga sila makasaksi 
ug makasilbi para sa Ginoo ug makakita sa maong pagtubag 
ngadto sa mensahe.

Ug tungud niini nga rason kita usab magpadayon 
nga magpasalamat sa Dios nga sa kaniadtong 
kamo nakadawat gikan kanamo sa pulong sa 
mensahe sa Dios, inyong gidawat kini dili isip 
pulong sa katawhan, apan kun para unsa gayud kini 
mao, ang pulong sa Dios, nga diin usab naglihok 
sa iyang buhat diha kaninyo kinsa nagtoo.  (1 Mga 
Taga-Tesalonica 2:13)  
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Pagsaksi Makahimog Pagpanglutos

Kay kamo, kaigsoonan, nangahimong mga 
tigsundog sa kasimbahanan sa Dios diha ni Kristo 
Jesus nga maoy anaa sa Judea, kay kamo usab 
milahutay sa parehang mga pag-antos diha sa 
mga kamut sa inyong kaugalingong katagilungsod, 
bisan sa ingon sila mihimo ngadto sa mga Hudiyo, 
kinsa parehang mipatay ni Ginoong Jesus ug sa 
mga propeta, ug miabog kanato pagawas.  Sila 
maoy dili makapahimuut ngadto sa Dios, apan 
kadaot ngadto sa tanang katawhan, nagpugong 
kanato gikan sa pagsulti ngadto sa mga Hentil aron 
sila mahimong maluwas; uban ang resulta nga sila 
sa kanunay nagpuno sa sukdanan sa ilang mga 
sala.  Apan ang kayugot nagsingabut ngadto kanila 
nga hilabihan.  (1 Mga Taga-Tesalonica 2:14-16)

 Sa wamadugay human ang mga Taga-Tesalonica midawat 
ni Kristo ug natukod isip usa ka simbahan, sila misugod nga 
nakasinati og pagpamiit.  Ang pagsupak nagagikan sa Imperyo 
Romano, legalistang mga Hudiyo, ug ang lokal nga heathen nga 
mga pundok sa panag-igsoonay.  Sila nahiagum sa hilabihang 
pagpanglutos gikan niining nagmasupakong mga pundok.  
Bisan pa, tungud kay ang mga Taga-Tesalonica maoy nakahibalo 
sa doktrina, sila nakatimbang sa ilang panghunahuna samtang 
nag-antos ug midawat sa panalangin gikan sa Dios.24

 Samtang kini maoy tinuud nga ang Kristohanong kinabuhi 
maoy usa sa talagsaong pribilihiyo ug panalangin, ang Ginoo 
mipasidaan kanato nga sa madugay o sa madali kita mag-
atubang sa mga pagpangpiit gikan sa kalibutan (Juan 16:33).  
Apan, Siya usab misaad kanato sa kadaugan ug katapusang 

24. Thieme, Christian, at Ease! (1993); Christian Suffering (2002).
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kalampusan.  Walay pagpiit o kalisdanan nga mas dako pa 
kay sa plano sa Dios.  Ang doktrina sa Bibliya nga nahibaloan 
ug gigamit isip sukaranan para sa Kristohanong pagpuyo 
nagresulta diha sa kalig-on para sa matag panghitabo sa 
kinabuhi.

MGA LIT-AG DIHA SA PAGSAKSI

 Samtang walay gibutang nga mga lagda para sa epektibong 
pagsaksi, adunay pipila ka mga lit-ag o mga kinahanglan para 
sa pagsaksi.  Kini kinahanglang pagatiman-an ug pagalikayan.

•	 Ayaw pakiglantugi.  Ikaw tingali makapresentar sa usa 
ka lohikal nga argumento apan mawad-an sa atensiyon sa 
dimagtotoo.  Ang imong responsibilidad mao nga mohatag sa 
impormasyon, dili ang pagdaog sa usa ka debate.  Ipresentar 
ang Ebanghelyo, apan ayaw pakiglantugi sa iyang katinuuran.  
Itugyan ang pagdani ngadto sa Balaang Espiritu, kinsa naghimo 
sa Ebanghelyo nga tinuud.

•	 Ayaw kasimang pinaagi sa bakak nga mga isyu.  Pabilin 
ngadto sa gihisgutan!  Ayaw katipas ngadto sa usa ka taas 
nga debate mahitungud sa pagkatinuud sa Pulong sa Dios, 
hetenismo, pagpuyo sa haruhay nga kinabuhi, o sosyal nga 
mga problema.  Kon makaatubang sama sa maong usa 
ka pagtipas gamita ang imong kinamaayohang paghukum.  
Ikaw tingali mapugos nga mohatag sa usa ka pagpasabut 
mahitungud sa usa ka nagpalibut nga isyu aron makapadayon 
sa imong pagpadayag sa Ebanghelyo.  Kon mao, himoa ang 
tubag nga mubo, unya sa maangayon balik ngadto sa mensahe 
sa Ebanghelyo.

•	 Ayaw padulong ngadto sa usa ka naandang paagi.  
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Ang managlahing mga pamaagi ngadto sa hisgutanan sa 
Ebanghelyo maoy gikinahanglan nga moabut sa managlahing 
katawhan.  Pirming magpailin-ilin!  Kon unsa ang mahimong 
epektibo diha sa usa ka tawo mahimong usa ka hingpit nga 
kapakyasan diha sa uban.  Ang imong kaugalingong IQ o 
nga sa imong tigpaminaw maoy dili usa ka isyu, ni maoy 
hinungdanon para kanimo nga masabtan ang Judaism aron 
mosaksi ngadto sa usa ka Hudiyo, o pisika aron mosulti ngadto 
sa usa ka siyentipiko mahitungud ni Kristo.  Hinumdumi, kon 
anaa sa fellowship ang Balaang Espiritu maggiya sa imong 
pagpadayag; ang kahibalo sa doktrina sa Bibliya mao ang 
kinalabawang hinungdan.  Ang imong abilidad nga makabantay 
sa hustong pamaagi magkasaka samtang ikaw makaabut sa 
espirituhanong pagkahamtong ug kasinatian sa pagsaksi.

•	 Ayaw pakauwawi ang katawhan.  Pakig-atubang diha sa 
matag-usa nga nag-inusara kon ang kahigayonan nagtugot.  
Ang pagsaksi diha sa publiko mahimong makahatag og 
kaulawan, kahasol, ug panagsa kamabatukon.  Kon kini maoy 
mahitabo, ang katawhan nga imong gipangita aron makab-
ot para ni Kristo mahimong magbaliwala kanimo ug ikaw 
mahimong wala nay laing oportunidad nga moabut kanila.  
Hinumdumi, ang personal nga ebanghelismo ingon ana gayud 
ka—personal!

•	 Ayaw hatagi og mga halatagon.  Ang halatagon nga 
konsepto nagkinahanglan sa usa ka kaakuhan nga mosaksi 
ngadto sa usa ka tinong gidaghanon sa katawhan kadaadlaw.  
Ang mga halatagon tingali naggikan sa pagpugos sa usa ka 
maayong-katuyoan apan dihamtong nga magtotoo o sa usa ka 
simbahan nga programa nga nagpahisama sa pagsaksi ngadto 
sa espirituwalidad.  Ang parehang mga hitabo nagpakita sa usa 
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ka bakak nga sukaranan sa espirituwalidad.25  Ang pagsangyaw 
maoy dili timailhan sa espirituwalidad; kini mao ang usa 
ka resulta sa doktrina sa Bibliya nga nagpadasig sa imong 
kalag.  Kon ang Dios nagpugos sa mga halatagon, Siya unta 
magmando sa maong mga sukdanan diha sa Iyang Pulong.  
Sa yanong magsaksi kon sa higayon ang Ginoo naghatag sa 
oportunidad.

•	 Ayaw sukda ang imong espirituhanong kinabuhi pinaagi sa 
imong pagsaksi.  Ang usa ka tawo maoy dili espirituwal tungud 
kay siya nagsulti sa usa ka tinong gidaghanon sa katawhan 
kadaadlaw.  Ang espirituwalidad mao ang absolutong kahimtang 
sa pagkaanaa diha sa fellowship uban ang Dios sa magtotoo 
kinsa maoy napuno diha sa Balaang Espiritu.  Bisan ang usa 
ka ignorante o ang usa ka karnal nga magtotoo kinsa naggamit 
sa Kasulatan makadala sa usa ka dimagtotoo ngadto ni Kristo, 
bisan pa og walay ganti didto sa langit para sa Kristohanong 
pagserbisyo samtang anaa sa karnalidad.26  Ang kaepektibo 
nagpuyo diha sa pagpangdani nga ministeryo sa Balaang 
Espiritu ug ang Pulong sa Dios.

“Sa ingon man ang Akong pulong nga magagula 
gikan sa Akong baba; 

Kini dili magbalik Kanako nga waykapuslanan, 
Kundili nga kini magtuman sa Akong kagustohan, 
Ug ang kamalampuson diha sa katuyoan nga 

25. Tan-awa ang Thieme, God the Holy Spirit vs. The Sin Nature (2013), 4-6.
26. Diha sa karnalidad ang kinaiyang makasasala nagkontrolar sa kinabuhi sa magtotoo, 
“nagpaguul” ug “nagpaantos” sa Balaang Espiritu (Mga Taga-Efeso 4:30; 1 Mga Taga-
Tesalonica 5:19).  Ang maayong mga binuhatan nga gihimo diha sa karnalidad mahagbong 
ubus sa kategoriya sa “kahoy, uhut, dagami” nga pagasunogon pinaagi sa kalayo didto 
sa lingkuranan sa paghukum ni Kristo (1 Mga Taga-Corinto 3:11-14).  Ang Kristohanong 
pagserbisyo dili pwedeng himoon diha sa karnalidad.  Bugtong diha sa kahimtang sa 
espirituwalidad nga ang usa ka magtotoo makadawat sa waykatapusang mga ganti para sa 
Kristohanong pagserbisyo. 
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tungud niana kini Akong gipadala.”  (Isaiah 
55:11)

•	 Ayaw paghukum sa uban para sa makitang kapakyasan 
nga mosaksi.  Bisan pa o dili ang usa ka magtotoo magsaksi 
maoy tali kaniya ug sa Ginoo.  Ang matag usa kanato maoy 
maytulubagon para sa atong kaugalingong kinabuhi, dili para 
sa mga kinabuhi sa uban.  Kon ikaw maghukum o magbiaybiay 
sa uban, ikaw maoy migawas na sa linya.  Ang paghukum 
magdala lamang sa divine nga disiplina diha kanimo.  Gawas 
pa, ikaw walay paagi sa mismong paghibalo kon ang usa ka 
tawo nagsaksi para ni Kristo gawas lang kon sila nanghambog; 
nan sila usab maoy migawas sa linya.

•	 Ayaw panghambog mahitungud sa imong pagsaksi.  Mga 
testimonya mahitungud sa personal nga pagsaksi nga mga 
paningkamot sa kasagaran magpakita sa garbo ug makahimo 
sa usa ka katalagman ngadto sa Kristohanong kinabuhi.  Likayi 
ang panghambog!  Ang Ginoo nasayod kon unsa ang imong 
gibuhat, ug kana tanan maoy gikinahanglan.  Siya magganti 
kanimo sa husto.

•	 Ayaw kalimot sa paggamit sa pag-ampo diha sa pagsaksi.  
Ang pag-ampo adunay usa ka matuud nga paglihok diha sa 
pagsaksi.  Si Pablo mipadayag sa iyang kabalaka para sa 
diluwas nga mga Hudiyo sa iyang panahon diha sa pagsulat 
ug diha sa pag-ampo:  “Ang akong kasingkasing nagtinguha ug 
ang akong pag-ampo ngadto sa Dios para kanila maoy para sa 
ilang kaluwasan” (Mga Taga-Roma 10:1b).
 Tungud kay ang kinalabwang-kamandoan sa Dios ug ang 
kabubut-on sa tawo dungang-anaa pinaagi sa kasugoan sa 
Dios, ug Siya dili magpugos sa tawhanong kabubut-on, unsaon 
man nimo sa pag-ampo nga maalamon para sa kaluwasan sa 
usa ka dimagtotoo?
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       Pag-ampo nga ang Dios magpadala sa mga panghitabo nga 
maoy pinaka makabintaha para sa Ebanghelyo aron mapadayag 
ngadto sa dimagtotoo.  Pag-ampo nga ang mga dimagtotoo 
kinsa wala nimo maabut nga unta pagatawgon pinaagi sa mga 
hamtong nga mga magtotoo kinsa magpresentar sa tinuud 
nga isyu sa kaluwasan sa tin-aw ug mabination.  Pag-ampo 
nga pinasubay diha sa 1 Timoteo 2:1-4 nga ang Ebanghelyo 
mapadayag ngadto sa mga nangulo diha sa panggobyernong 
opisina, ug nga ang Ebanghelyo magpadayon ngadto sa 
pagkaylap nga gawasnon dinhi sa atong nasud.  Pag-ampo 
nga ang atong mga nangulo magsugod nga moila sa ilang 
kaugalingong mga kakulangon (Mga Salmo 9:20) ug nga sila 
unta magtan-aw nga labaw sa ilang-kaugalingon aron makakita 
sa ilang panginahanglan sa Manluluwas.  Ang imong mga 
pag-ampo para sa mga ebanghelista ug mga misyonero nga 
magtugot kanimo sa pagsulud ngadto sa ilang ministeryo ug 
magtabang sa pagpahapsay sa ilang agianan.  Samtang ikaw 
dili makapugus sa kabubut-on sa usa ka tawo sa paghimo sa 
usa ka desisyon para ni Kristo, ayaw gayud baliwalaa ang 
gahum sa pag-ampo diha sa pagsaksi.

MGA GANTI SA PAGSAKSI

Kay kon ako magsangyaw sa ebanghelyo, ako 
walay ikapanghambog, kay ako ubus sa pagpugus; 
kay pagkaalaot kanako kon ako dili magsangyaw 
sa ebanghelyo.  Kay kon ako naghimo niini nga 
boluntaryo, ako adunay usa ka ganti.  (1 Mga Taga-
Corinto 9:16-17a) 

 Ang pagsaksi mao ang imong responsibilidad, usa sa 
mga rason nga ang Dios mipabilin kanimo dinhi sa kalibutan.  
Kon ikaw magsaksi “nga boluntaryo” uban ang hustong 
pangpadasig, adunay ganti.  Kon ikaw mapakyas sa pagsaksi 
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adunay pagkawala sa ganti.  
 Ang mga ganti sa pagsaksi maoy pareha sa temporaryo 
ug waykatapusan nga kahimtang.  Ang atong temporaryong 
mga ganti maoy duha-ka-pilo:  ang kasadya sa Kristohanong 
fellowship ug ang panalangin sa kahiladmang kalipay.  
Ang waykatapusang ganti nagsentro diha sa pulong nga 
“boluntaryo.”  Ang doktrina sa Bibliya diha sa kalag sa magtotoo 
mao ang pangpadasig aron mosaksi.  Kini nga doktrina—
ang hunahuna ni Kristo nga nagpuyo diha sa atong mga 
kalag—tapad diha ang pagpuno sa Balaang Espiritu mao ang 
pamaagi para sa atong pagkahamtong.  Isip kabahin sa atong 
Kristohanong pagserbisyo, ang pagsaksi maoy usa ka resulta 
sa espirituhanong pagtubo, dili ang hinungdan.  Ang pagsaksi 
nga gibuhat diha sa gahum sa Balaang Espiritu ug gikan sa 
hustong pangpadasig nagsiguro sa ganti para kanimo didto sa 
langit. 

Ang Kasadya sa Kristohanong Fellowship

Apan kami, kaigsoonan, biniyaan kaninyo para sa 
usa ka hamubong panahon—diha sa tawhanon, 
dili sa espiritu—mao nga ang tanan hilabihan 
ang kagustohan uban ang dakong pagtinguha 
nga makakita sa inyong dagway.  (1 Mga Taga-
Tesalonica 2:17)

 
 Sa dihang ako unang midawat ni Kristo isip akong 
Manluluwas, akong nahunahuna kon aduna bay laing mga 
magtotoo didto sa eskwelahan nga akong gitunghaan.  Ako 
misugod aron mosaksi ug nakaangkon sa pribilihiyo nga 
makakita sa pipila ka mga tinun-an nga nagtoo diha ni 
Ginoong Jesu-Kristo.  Isip usa ka resulta, kahibulungang 
fellowship ang naugmad taliwala niining mga nangadani ug 
sa akong-kaugalingon.  Sukad niadto, ako aduna pay laing 
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mga oportunidad aron modala sa katawhan ngadto sa Ginoo, 
sa kanunay uban sa susamang makapasadyang mga resulta.  
Ang Kristohanong fellowship nakahatag og katingalahan, 
mainitong panaghigalaay sa tibuuk katuigan.  Kini nga mga 
pakighugoyhugoy maoy sa tinong magantihon kon sila maoy 
gibase diha sa gugma nga gipahayag pinaagi sa imong personal 
nga pagsaksi para ni Kristo; dugang pa, sila nagbilin sa usa ka 
kahibulungang kahumut sa mga panumduman.
 Si Pablo, usab, nakasinati sa kasadya sa Kristohanong 
fellowship.  Bisan pa nga siya mobiya sa Tesalonica, siya 
maoy pinaka nagtinguha aron mobalik didto.  Ngano?  Tungud 
sa maanindot nga higayon nga nakig-uban niadtong mga 
tawhana kinsa mitubag ngadto sa Ebanghelyo.  Bisan pa nga 
si Satanas mipugong sa pagpanaw ni Pablo aron mobisita sa 
iyang Kristohanong kahigalaan didto sa Tesalonica, siya dili 
makahikaw sa Apostol sa iyang mawilihong mga panumduman, 
ni ang mga ganti nga iyang madawat ngadto sa lingkuranan sa 
paghukum ni Kristo.

Ang Panalangin sa Kinahiladmang Kalipay

Kay kinsa maoy among paglaum o kasadya o 
korona sa kadaugan?  Dili ba diay kamo, diha sa 
presensiya sa atong Ginoong Jesus sa Iyang pag-
anhi?  Kay kamo maoy among himaya ug kasadya.  
(1 Mga Taga-Tesalonica 2:19-20)

 Unsa ka talagsaong responsibilidad ang nagsandig sa 
matag usa kanato kinsa ang misalig diha ni Kristo—kita 
nagrepresentar sa atong Ginoo dinhi sa kalibutan sa daotan (1 
Pedro 5:8) ug kita magdahum sa pagsupak.  Si Satanas maoy 
malimbasugong nagpahanap sa Ebanghelyo samtang ang 
Dios mao sa ingon ang nagpadayag niini (2 Mga Taga-Corinto 
4:3-4).  Si Satanas nasayod nga ang Ebanghelyo naglagbas sa 
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kangitngit sa waypagtoo (2 Mga Taga-Corinto 4:5-7).  Busa, kini 
maoy mas labaw pa kay sa atong maangayong obligasyon; kini 
mao ang atong pribilihiyo aron mosulti sa uban sa Manluluwas.  
Gipadasig pinaagi sa Iyang gugma (2 Mga Taga-Corinto 5:14), 
kita maoy magpaila sa Usa kinsa nahigugma kanato ug mihatag 
sa Iyang-kaugalingon para kanato (Mga Taga-Galacia 2:20).  
 Ang gimbuhaton nagpakita sa kamadiretsohon ug 
madaugon.  Unsa pa man ang maskulbahinam ug makatagbaw 
kay sa pagpakaylap sa Ebanghelyo ngadto sa diluwas?  Apan 
aron mohagit sa paghari ni Satanas nga ang bugtong hinagiban 
mao ang emosyon ug kaikag mahimong matapos diha sa 
hinanaling kapildihan.  Ang pag-atubang sa mga dimagtotoo 
kinsa nagsupak ngadto sa mensahe uban ang pagdaot, 
pagbiaybiay, o paglutos nagkinahanglan sa mas labaw pa 
kay sa tawhanong pahinungud.  Kita kinahanglang maghuput 
sa usa ka kalag nga gilig-on diha sa doktrina sa Bibliya.  Ang 
kadaugan nagdepende diha sa imong positibong kabubut-on ug 
kadasig sa doktrina sa Bibliya, ang imong hustong pangpadasig 
gikan sa pagpuno sa Balaang Espiritu, ug paggamit sa plano sa 
Dios.27 
 Diha sa pagpaabut sa iyang “korona sa kadaugan,” si Pablo 
mipadayag sa panalangin sa kinahiladmang kalipay.  Bisan pa 
og siya tingali dili na gayud makakita sa mga Taga-Tesalonica 
pag-usab niining kalibutana, siya maoy sa perpektong 
nakontento bisan pa sa pagkahimulag.  Si Pablo nasayod nga 
siya makatagbo kanilang tanan diha sa presensiya sa Ginoo, 
busa siya mitawag ngadto kanila isip iyang “kadaugan ug 
kasadya.”  Unsa maoy tinuud ni Pablo maoy tinuud sa matag 
magtotoo:  ang pribilihiyo sa pagsaksi para sa atong Ginoo 
maoy usa ka gigikanan sa panalangin, kahiladmang kalipay, ug 
kakontento.

27. Thieme, The Plan of God.
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PAGTUMAN SA IMONG TAHAS 
ISIP USA KA SAKSI 

Ang bunga sa matarong [espirituhanong hamtong 
nga magtotoo] mao ang usa ka kahoy sa 
kinabuhi, 

Ug siya kinsa mao ang maalamon nagdaog sa 
mga kalag.  (Mga Proberbio 11:30)   

 Ang pinakaunang mahunahunaan sa matag-usa ka 
dimagtotoo diha sa imong palibut mahitungud sa Kristiyanismo 
mao ikaw.  Ang tanang rasyonal ug apolohetikal nga mga 
paglantugi nga nadunggan sa mga dimagtotoo diha sa 
pagdepensa sa Kristiyanismo dili gayud pareha ka dako ang 
epekto sama sa kasaksi sa imong kinabuhi ug mga ngabil.  Ikaw 
mao ang usa ka tulay, usa ka abtanan sa pagtakdo diha sa 
dimagtotoong pagpangita aron makaikyas sa kadaotan, nawad-
an sa paglaum, ug pagpangita sa kahulugan ug katuyoan diha 
sa kinabuhi.
 Kon walay pagtoo diha ni Jesu-Kristo ug usa ka 
waykatapusang umaabut, ang kinabuhi maoy tinong 
dimasabtan.  Bisan pa nga daghan tingali ang nagsalikway ni 
Kristo ug posibleng bisan gani ikaw tungud sa imong kasaksi, 
ang hilabihang kamaya ug katagbawan nga makakita sa uban 
nga mismong nagtoo diha ni Kristo maoy mas dako pa ang 
paghulip kay sa bisan unsang pagsalikway.  Kon ang usa ka 
hinigugma, higala, o bisan ang usa ka langyaw nagdawat ni 
Jesu-Kristo isip Manluluwas isip usa ka resulta sa imong 
pagpadayag sa Ebanghelyo, ikaw makasinati sa dimatukib nga 
mga ganti sa pagsilbi sa atong Ginoo pinaagi sa pagsaksi.
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Pakapin sa Basahon 
_______________________________

ANG DOKTRINA SA PAGSAKSI

I. Kahubitan
A. Ang pagsaksi mao ang responsibilidad sa matag 

magtotoo aron mopahayag sa plano sa Dios sa 
kaluwasan ngadto sa mga dimagtotoo diha sa usa 
ka personal nga paagi; kana mao ang, personal nga 
ebanghelismo.

B. Ang pagsaksi mao ang ekstensiyon sa 
pagkaembahador sa magtotoo.
1. Isip usa ka embahador ang magtotoo mao ang 

personal nga representante ni Jesu-Kristo dinhi sa 
kalibutan (2 Mga Taga-Corinto 5:20).

2. Ang pagkaembahador nagkinahanglan sa hustong 
pangpadasig, preparasyon, ug kahibalo.

C. Ang pagsaksi, o personal nga ebanghelismo, naglihok 
isip dugang ngadto sa dakong ebanghelismo, 
simbahanong ebanghelismo, o ang magtotoo kinsa 
adunay gasa sa ebanghelismo o pastor-magtutudlo.

II. Ang mga ahente sa pagsaksi
A. Ang pamilya nga plano—Si Adan ug Eba isip unang 

mga ginikanan nagbutang sa paninugdan para sa 
tanang umaabut nga mga ginikanan pinaagi sa 
pagsaksi ngadto sa ilang mga anak.



B. Ang nasudnong kabinuhat—Ang tinugyanang 
nasud sa Israel mao ang responsable para sa 
pagpangsangyaw sa kalibutan (Mga Taga-Roma 3:1-
2), ug mausab sa panahon sa Kalisdanan.

C. Karon, ang Simbahan—Ang tanang mga magtotoo 
sa tibuuk kalibutan maoy responsable para sa 
pagpakaylap sa Ebanghelyo pinaagi sa:
1. Kasaksi diha sa kinabuhi (2 Mga Taga-Corinto 3:3; 

6:3);
2. Kasaksi sa mga ngabil (2 Mga Taga-Corinto 5:14-

21; 6:2).
D. Ang pagpangdani nga ministeryo sa Balaang Espiritu 

(1 Mga Taga-Tesalonica 1:5).

III. Kahibalo sa mahinungdanong mga doktrina nga 
gikinahanglan para sa pagsaksi
A. Christology ug soteriology:  Ang pagkatawo ug 

makaluwas nga buhat ni Kristo.
B. Pagtoo lamang diha ni Kristo lamang mao ang 

kaluwasan.
C. Grasya:  Ang tanan nga ang Dios maoy gawasnon 

nga mobuhat para sa tawo sumala sa buhat ni Jesu-
Kristo didto sa krus.

D. Hetenismo:  Si bisan kinsa nga wala nagtoo diha 
ni Kristo (sa bisan unsang higayon sa panahon 
sa pagpakabuhi sa usa ka dimagtotoo kon 
siya nagtinguha sa Ebanghelyo, ang mensahe 
pagahimoong abilabol).

E. Panag-uli:  Ang babag tali sa tawo ug sa Dios maoy 
gitangtang pinaagi sa buhat ni Kristo didto sa krus.

F. Katubsanan:  Kita maoy nakalingkawas gikan sa 
merkado sa ulipon sa sala.

G. Pagbayad:  Ang aspeto sa buhat ni Kristo didto sa 
krus nga mikansela sa utang para sa silot sa sala 
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(Mga Taga-Colosas 2:14).
H. Pagpakig-uli:  Ang sakripisyo ni Jesu-Kristo nga 

mitagbaw sa pagbungat sa Dios nga Amahan para sa 
pagkamatarong (Mga Taga-Roma 3:25; 1 Juan 2:2).

I. Pagkatawo-pag-usab:  Ang pagka “natawo pag-usab” 
sa higayon nga si bisan kinsang nagtoo diha ni Jesu-
Kristo para sa waykatapusang kaluwasan.

J. Impyutasyon:  Ang pagbutang sa pagkamatarong sa 
Dios ngadto sa libro sa kwenta sa bag-ong magtotoo.

K. Pagkahitarong:  Ang Dios nagpahayag nga ang 
magtotoo mahitarong tungud kay siya nakaangkon sa 
pagkamatarong sa Dios.

L. Dilimitadong panghimayad:  Si Jesu-Kristo namatay 
para sa tanang katawhan (2 Mga Taga-Corinto 5:19; 
1 Timoteo 4:10; 1 Juan 2:2).

M. Posisyon diha ni Kristo:  Sa higayon sa kaluwasan, 
ang Balaang Espiritu nagbutang sa magtotoo diha 
sa paghiusa uban ni Kristo pinaagi sa bawtismo sa 
Balaang Espiritu (1 Mga Taga-Corinto 12:13).

N. Ang paghukum sa tawhanong kamaayo:
1. Ang tawhanong kamaayo maoy gisalikway didto 

sa krus; bugtong ang sala maoy gihukman.
2. Ang tawhanong kamaayo nga nahimo sa magtotoo 

pagahukman didto sa lingkuranan sa paghukum ni 
Kristo (1 Mga Taga-Corinto 3:11-16).

3. Ang tawhanong kamaayo nga nahimo sa 
dimagtotoo pagahukman ug maoy basehanan para 
sa pagpasangil didto sa Katapusang Paghukum 
(Pinadayag 20:12-15).

O. Ang Katapusang Paghukum:  Ang pagsentensiya 
niadtong kinsa nagsalikway sa maloloy-ong 
makaluwas nga buhat ni Jesu-Kristo ngadto sa linaw 
sa kalayo (Pinadayag 20:11-15).
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IV. Ang Bibliya, ang pinakagamhanan nga hinagiban para 
sa pagsaksi
A. Ang gigikanan sa Ebanghelyo (Lukas 16:28-31; 1 

Mga Taga-Corinto 15:3-4)
B. Ang Ebanghelyo, ang gahum sa Dios sa kaluwasan 

(Mga Taga-Roma 1:16; 1 Mga Taga-Corinto 1:18)
C. Ang absolutong sukaranan para sa kamatuuran (2 

Pedro 1:19-21)
D. Ang hunahuna ni Kristo (1 Mga Taga-Corinto 2:16)
E. Divine nga gahum (Mga Hebreohanon 4:12)
F. Ayaw gayud pagpakawaypulus (Isaiah 55:11)
G. Paglahutay sa kahangturan (Lukas 21:33; 1 Pedro 

1:25)

V. Ang Balaang Espiritu, ang labawng-kamandoang 
ehekutibo sa pagsaksi
A. Ang dimagtotoo maoy walay tawhanong espiritu; 

busa, diha sa iyang kaugalingon siya dili makasabut 
sa espirituhanong sulud sa Ebanghelyo (1 Mga Taga-
Corinto 2:14).

B. Ang Balaang Espiritu naglihok puli diha sa tawhanong 
espiritu aron mahimong masabtan ang Ebanghelyo 
(Juan 16:8-11).

C. Ang kaepektibo sa pagsaksi nagdepende diha sa 
ministeryo sa Dios nga Balaang Espiritu:
1. Gimando ngadto sa magtotoo—espirituwalidad o 

pagkontrolar sa kalag sa magtotoo (Mga Buhat 
1:8; 2 Mga Taga-Corinto 3:3),

2. Gimando ngadto sa dimagtotoo—
mapanghimatuuron (Juan 16:8-11; 1 Mga Taga-
Corinto 2:14).

VI. Ang kaamgid sa pagsaksi, Mateo 4:19: “mga mananagat 
sa katawhan”
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A. Ang mga mananagat kinahanglan adunay usa ka 
pagtinguha nga mangisda.

B. Ang mga mananagat kinahanglang sangkap aron 
mangisda.

C. Ang mga mananagat kinahanglang moadto nga diin 
ang isda anaa.

D. Ang mga mananagat kinahanglang maggamit sa 
hustong paon.

E. Ang mga mananagat kinahanglang pasensiyoso.
F. Ang mga mananagat pagagantihan.

VII. Tataw nga pagpadayag sa Ebanghelyo (Juan 3:18, 36)
A. Hatagi ang dimagtotoo sa mahinungdanong 

impormasyon mahitungud sa kaluwasan.  Si Kristo 
mao ang isyu; ang panghunahuna sa dimagtotoo 
ngadto Kaniya mao ang barahan sa kapasikaran diha 
sa kaluwasan.

B. Timan-i ang mga utlanan sa Ebanghelyo diha sa 1 
Mga Taga-Corinto 15:3-4.  Ang Ebanghelyo mao 
ang maayong balita.  Nga ang tawo maoy usa ka 
makasasala mao ang daotang balita.  Si Kristo 
mibuhat sa usa ka butang mahitungud sa sala didto sa 
krus.  Ipahayag ang Ebanghelyo aron ang dimagtotoo 
maoy anaa sa usa ka posisyon aron mohimo sa usa 
ka desisyon para ni Kristo.

C. Ayaw paghimo og mga punopuno ngadto sa 
Ebanghelyo sa grasya.  Ang kaluwasan maoy dili 
matuman pinaagi sa pag-aghat sa dimagtotoo aron 
mohunong, bation og pagbasol para sa o undangon 
ang iyang mga sala, ayohon ang iyang personalidad 
o linihokan, pag-apil sa usa ka simbahan, paghimo ni 
Jesus nga Ginoo sa iyang kinabuhi, magpabunyag, 
paghatag og kwarta, o paghimo sa usa ka ‘kas-a 
nga’ kaakuhan.  Ang kaluwasan naggikan sa grasya 
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pinaagi sa pagtoo, dili pinaagi sa mga buhat (Mga 
Taga-Efeso 2:8-9).

D. Ayaw ipugos ang usa ka desisyon para ni Kristo; kini 
mao ang buhat sa mapanghimatuuron nga ministeryo 
sa Balaang Espiritu.

E. Ang dimagtotoo kinahanglang pareha nga adunay 
kagawasan ug praybasiya sa pagdesisyon.  
Pagkahuman nimong maghatag sa Ebanghelyo nga 
impormasyon, itugyan ang resulta diha sa Ginoo.  Ang 
Ebanghelyo maoy gidisenyo aron moagni, dili aron 
maaghat o mapugos ang dimagtotoo aron modawat 
ni Kristo.

F. Likayi ang mga gimik!  Emosyonal nga panglimos ug 
publikong mga pakigpulong maghimo og bakak nga 
mga isyu ug maoy dili usa ka tinuud nga kabahin sa 
pagsaksi.

VIII. Ang pagpadayon nagpuno sa pagsaksi (1 Mga Taga-
Tesalonica 2)
A. Ang usa ka bag-ong naagni kinahanglang dihadiha 

magdawat sa sukaranong doktrina (1 Mga Taga-
Tesalonica 2:11).

B. Dasiga ang bag-ong magtotoo nga sa kanunay 
magkat-on ug maggamit sa doktrina sa Bibliya.

C. Ang bag-ong magtotoo nagkinahanglan og 
Kristohanong pagtudlo gikan sa usa ka simbahan nga 
diin ang Bibliya maoy gitudlo (kon ang maong usa 
ka simbahan maoy dili abilabol nan diha sa sinulat o 
pagpaminaw nga paagi).

IX. Ang mga lit-ag sa pagsaksi
A. Ayaw pakiglantugi.
B. Ayaw kasimang pinaagi sa bakak nga mga isyu.
C. Ayaw padulong ngadto sa usa ka naandang paagi.
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D. Ayaw pakauwawi ang katawhan. 
E. Ayaw hatagi og mga halatagon.
F. Ayaw sukda ang imong espirituhanong kinabuhi 

pinaagi sa imong pagsaksi.
G. Ayaw paghukum sa uban para sa makitang 

kapakyasan nga mosaksi.
H. Ayaw panghambog mahitungud sa imong pagsaksi.

X. Ang prinsipyo sa pag-ampo diha sa pagsaksi (Mga Taga-
Roma 10:1)
A. Ang Dios dili magpugus sa tawhanong kabubut-on 

diha sa pagtubag ngadto sa Ebanghelyo.
B. Pag-ampo nga ang Dios magdala sa mga panghitabo 

nga maoy pinaka makabintaha para sa Ebanghelyo 
aron mapahayag ngadto sa dimagtotoo.

C. Pag-ampo nga ang Ebanghelyo mahimong 
magpadayon aron nga mapakaylap diha sa atong 
nasud.

XI. Mga ganti para sa pagsaksi (1 Mga Taga-Corinto 9:16-
17a)
A. Ang pagsaksi himoon gikan sa gahum sa Balaang 

Espiritu (pagpuno sa Espiritu) ug gikan sa hustong 
pangpadasig (doktrina diha sa kalag) nagsiguro sa 
mga ganti diha sa langit.

B. Ang pagsaksi nagsiguro sa mga ganti diha sa panahon:
1. Ang kasadya sa Kristohanong fellowship (1 Mga 

Taga-Tesalonica 2:17)
2. Ang panalangin sa kinahiladmang kalipay (1 Mga 

Taga-Tesalonica 2:19-20)      
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Kalugpongan
_______________________________

Balaod ni Moses Usa ka balaodnong sistema nga mitukod og 
palisiya para sa pamatasan, espirituwal, ug sibil nga kinabuhi 
sulud sa Karaang Kasulatang nasud sa Israel.

dilimitadong panghimayad Ang paghukum ni Kristo didto sa 
krus para sa mga sala sa tibuuk tawhanong kaliwatan (2 
Mga Taga-Corinto 5:19; 1 Timoteo 4:10; 1 Juan 2:2).

dimapasaylong sala Ang sala sa pagsalikway sa buhat ni Jesu-
Kristo didto sa krus; ang bugtong sala nga pagahukman 
didto sa Katapusang Paghukum.

embahador para ni Kristo Ang magtotoo maoy usa ka 
personal nga representante para ni Ginoong Jesu-Kristo 
dinhi sa kalibutan.

espirituwalidad Ang absolutong kahimtangan sa pagkaanaa 
diha sa fellowship uban sa Dios diha sa magtotoo kinsa maoy 
napuno sa Balaang Espiritu.  Tugbang-pulong: karnalidad.

heathen Ang si bisan kinsang tawo, diha sa bisan asang dapit 
sa kalibutan, kinsa nakaabut sa pagkahibalo-sa-Dios ug 
nagbalibad nga motoo diha ni Jesu-Kristo para sa kaluwasan 
(Juan 12:37).

kabubut-on Ang tighimog-desisyon sa kalag.

karnalidad Ang absolutong kahimtang nga anaa sa gawas 



sa fellowship uban sa Dios tungud sa wamasugid nga 
sala diha sa kinabuhi.  Diha sa karnalidad ang magtotoo 
nawagtangan sa pagpuno sa Balaang Espiritu ug ang 
kinaiyang makasasala ang nagkontrolar sa kinabuhi.  
Tugbang-pulong: espirituwalidad.

Katapusang Paghukum Ang pagkahimulag sa dimagtotoo 
gikan sa Dios para sa tibuuk eternidad; gitawag usab og 
ikaduhang kamatayon (Pinadayag 20:11-15).

kinaiyang makasasala Usa ka mahinungdanong kabahin 
sa matag tawhanong binuhat nga diin nagpuyo diha sa 
selyulang gambalay sa tawhanong lawas.  Ang kinaiyang 
makasasala maoy sa orihinal nakuha pinaagi ni Adan 
sa iyang pagkalaglag og sunud nga gipasa sa kaliwatan 
pinaagi sa lalaki ngadto sa tanang katawhan pinaagi 
sa pagpakighilawas.  Ang resulta mao ang parehang 
espirituhanong kamatayon ug hingpit nga pagkahimulag sa 
tanang katawhan, gawas lang ni Jesu-Kristo.  Ang kinaiyang 
makasasala gilangkuban sa usa ka lugar sa kalig-on, ug usa 
ka lugar sa kahuyang, mga hilig padulong sa legalismo o 
antinomyanismo, ug pangibog nga mga sundanan.

legalismo Ang tawhanong kawaypulus nga pagtinguha pinaagi 
sa tawhanong paningkamot aron makakuha sa kaluwasan, 
espirituwalidad, o ang pagtugot sa Dios pinaagi sa estriktong 
pagsunud ngadto sa usa ka balaod sa mga pamatasan, 
rilihiyon, o moralidad ug nagresulta diha sa bunga sa sala, 
tawhanong kamaayo, ug kadaotan.

linaw sa kalayo Ang katapusang pinuy-anan para sa mga 
dimagtotoo ug nangalaglag nga mga anghel kinsa maoy sa 
waykatapusang hinukman ug nahimulag gikan sa Dios.  Ang 
mga dimagtotoo maoy hukman ni Ginoong Jesu-Kristo didto 
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sa Katapusang Paghukum (Mateo 25:41; cf. Pinadayag 
20:14-15).

merkado sa ulipon sa sala Ang espirituhanong patay nga 
tawhanong kaliwatan natawo nga ginapos sa sala.

pagkahibalo-sa-Dios Ang punto nga diin ang usa ka tawo 
mahimong makahibalo sa pagkaanaa sa usa ka Labaw 
nga Makagagahum ug mahimong manubag para sa iyang 
pagpili para sa o batok sa Dios (Mga Taga-Roma 1:19-20).

pagkatawo-pag-usab Ang teyolohikal nga termino para sa 
espirituhanong pagkahimugso, o pagka ‘natawo pag-usab’; 
ang impyutasyon sa waykatapusang kinabuhi sa higayon 
nga si bisan kinsang nagtoo diha ni Jesu-Kristo para sa 
waykatapusang kaluwasan.  Usa ka natawo pag-usab nga 
tawo og nakalabang gikan sa espirituhanong kamatayon 
ngadto sa espirituhanong kinabuhi.

pagsaksi Ang pagtuman sa divine nga kamandoan para sa mga 
magtotoo aron mopadayag sa plano sa Dios sa kaluwasan 
ngadto sa mga dimagtotoo diha sa personal nga paagi. 

panag-uli Ang pagtangtang sa natural nga panag-away tali 
sa Dios ug tawo pinaagi sa buhat ni Kristo didto sa krus.  
Ang panag-uli nagtangtang sa dimabuntog nga babag sa 
personal nga sala, ang silot sa sala, tawhanong posisyon 
diha ni Adan, lawasnong kamatayon, perpektong karakter 
sa Dios, ug ang tawhanong dimadawat nga pagkamatarong 
(Mga Taga-Roma 5:11).  

panahon sa kaakuhan Ang punto nga diin ang usa ka tawo 
mahimong mahibalo sa Dios ug mahimong makasabut sa 
Ebanghelyo.  Gikan niini nga higayona ang matag-usa maoy 
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responsable para sa iyang kaugalingong positibo o negatibo 
nga kabubut-on ngadto sa Dios.  Tan-awa ang pagkahibalo-
sa-Dios.

rebound Ang grasya nga probisyon para sa karnal nga 
magtotoo aron mobalik sa pagpuno sa Balaang Espiritu 
pinaagi sa paghingalan sa personal nga mga sala sa pribado 
ngadto sa Dios nga Amahan; ang pamaagi sa paghibalik sa 
fellowship sa magtotoo uban ang Dios aron mopadayon sa 
espirituhanong kinabuhi (1 Juan 1:9; 1 Mga Taga-Corinto 
11:28). 

soteriology Ang teyolohikal nga kamatutoan sa makaluwas 
nga buhat ni Jesu-Kristo.

tawhanong espiritu Ang dimateryal nga kabahin sa katawhan 
nga gidisenyo sa Dios aron makasabut, aron motipig, 
ug aron mogamit sa doktrina sa Bibliya o espirituhanong 
kahimtangan.  Ang tawhanong espiritu, makuha sa higayon 
sa kaluwasan, mao ang pinuy-anan sa waykatapusang 
kinabuhi.

tawhanong kamaayo Ang maayong mga binuhatan nga 
nahimo ubus sa pagkontrolar sa kinaiyang makasasala.  Ang 
magtotoo nga adunay wamasugid nga sala diha sa iyang 
kinabuhi maoy dili espirituwal apan karnal (gikontrolar 
pinaagi sa kinaiyang makasasala).  Ang maayong mga 
binuhatan sa usa ka karnal nga Kristohanon maoy 
waykalainan gikan sa maayong mga binuhatan nga gihimo 
pinaagi sa usa ka dimagtotoo ug walay espirituhanong bili.  
Tugbang-pulong: divine nga kamaayo. 

waykatapusang seguridad Usa ka sigurong kahimtang 
nga gihatag sa Dios ngadto sa matag magtotoo diha sa 
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matag dispensasyon sa higayon sa kaluwasan.  Gibase 
diha sa dimausab nga Pulong ug perpektong integridad, 
waykatapusang kinabuhi maoy sigurado, dimabakwi, ug 
dili gayud mawagtang diigsapayan og unsay mabuhat sa 
magtotoo o napakyas sa pagbuhat (Juan 10:28-29; Mga 
Taga-Roma 8:38-39).
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