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PAGSUSI GIYA 11
Misteryoso Nga Gahum Sa Akong 
Kinabuhi

Sa tuig 1929 is Frank Morris misakay sa barko padulong sa Switzerland. Milantaw siya sa unahan 
niini nga biyahe sa pila ka panahon. Apan nahimo kini nga mapainubsanon nga kasinatian. Ang 
trepulante nga nagbantay kang Frank ikandado siya sa kada gabii didto sa iyang cabin. Human sa 
pamahaw ehersisyo siya sa makadiyot, apan gibati niya ang kalaay, giyahan siya palibot sama sa 

mananap, dayon ipalingkod siya sa trepulante didto sa steamer nga bangko. Kon makatagbo ug mahigalaon 
nga mga pasahero unya imbitahon siya sa pagsoroy, dili siya tugotan sa nagbantay kaniya, dayon ug ingon 
nga, “dili kay ako ni siyang gibantayan”.

Si Frank daku na, normal nga gusto siyang magpakisayod ug adunay mga pangandoy sama sa usa ka 
hamtong nga tawo. Apan siya usa ka buta. Gibati sa nagbantay nga dili siya mahimo nga biyaan sa iyang 
kaugalingon.

Si Frank giamuma sama sa usa ka butang nga guyod-guyoron sa palibot kon diin ang magbalantay 
moadto. 

Apan didto sa Switzerland ang kinabuhi ni Frank sa hinay-hinay nagaka-usab. Samtang didto siya 
nakatuon siya sa iro ug unsaon paggiya sa mga buta sama kaniya. Nagdala siya ug usa ka iro nga German 
Shepherd ginganlan ug Buddy balik ngadto sa America, karon si Frank nagsugod na sa paglantaw sa mata, 
karon gihimong organizasyon sa tibuok kalibutan.

Karon, uban ni Buddy sa iyang kiliran, si Frank makaadto sa bisan asa, bisan unsang orasa. Sa kata-
pusan gibati niya nga aduna na siyay kagawasan. Panahon nga iyang gidemonstrar atubangan sa grupo 
sa mga reporter didto sa busy nga crossing sa New York City, gigiyahan ni Buddy ang iyang agalon sa 
experto nga pagtabuk sa kalye ngadto sa pikas tampi taliwala sa gabais-bais nga sakyanan. Tungod sa iyang 
pagsalig kang Buddy, si Frank nakatabok sa masayon. Ang mga mat-an nga mga reporters naglisod pa sa 
pagtabok ngadto sa pikas tungod sa ka busy sa mga sakyanan.

Sa sunod nga mga pahina atong tun-an ang mahitungod sa Balaang Spiritu, ang giya nga gusto nga 
ang atong mga kinabuhi ibutang sa iyang mga kamot. Kitang tanan adunay mga apan sa kinabuhi sama sa 
buta ug unsa gayud ang labing mahinungdanon. Ang kinabuhi maghulga kanato. Kanunay atong Makita 
ang atong kinabuhi / kaugalingon naningkamot, nagsugakod inay mga molakaw kon diin sa gihapon 
nag-ukon-okon sa pagsalig sa atong kinabuhi niini nga giya.  Apan ang pagdiskobre nga nagahulat sa atong 
kinabuhi mao kini:  Atong makita ang tinuod nga kagawasan ug gahum pinaagi sa pagtugyan ngadto sa 
balaang spiritu paggiya kanato ngadto sa kinabuhi.

1.  REPRESENTATIVE NI KRISTO DINHI SA KALIBUTAN.     
Sa diha nga si Kristo mosaka na ngadto sa langit.  Iyang gisaaran ang iyang mga discipolo sa bililhong 

gasa.  
“Ngani suginlan ko kamo sa tinuod, nga maayo alang kaninyo nga mopahawa ako, kay 

kon dili ako mo pa hawa ang MANLALABAN dili mo anha ka ninyo; apan kon mopahawa 
ako, siya akong ipadala kaninyo. Inig abot sa SPIRITU SA KAMATUORAN, kini, siya mao 
ang MAGATULTOL KANINYO ngadto sa tibuok kamatuoran: kay siya dili magasulti sa iyang 
kaugalingong pagbulut-an hinonoa ang iayng madungog mao ang iyang igasulti ug ang mga 
butang nga umalabut iyan igatugyan kaninyo. SIYA MAGAPASIDUNGOG KANAKO, kay siya 
magakuha man sa mga butang nga ania kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo.”—Juan 16:7, 
13, 14

Diha sa balaang plano, kinahanglan mobalik si Jesus ngadto sa langit ingon nga atong representante sa 
atubangan sa trono sa Dios ug “moatubang alang kanato sa presensya sa Dios”.  Samtang Siya nagbarog al-
ang kanato didto sa langit, kita usab adunay Balaang Spiritu nga magtatambag ug Giya dinhi sa yuta.  Siya 
ang diretso nga representante ni Jesus.

Samtang dinhi si Jesus nagministeryo sulod sa tawhanong lawas, ug dili presente bisan asa.  Apan ang 
Balaang Spiritu walay ingon niana nga limitasyon.  Siya mag alagad ingon nga personal nga magtatambag 
ug Giya sa dili mayhap nga katawhan sa bisan asang dapit sa mao nga panahon. Mahatag ni Kristo ang 
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atong kinahanglan pinaagi sa Balaang Spiritu.

2.  KINSA ANG BALAANG  SPIRITU?
Kasagaran kanato makasaysay ngadto sa Dios Amahan kon atong ma-imagin ang labing maamoma-

hon mapinangaon nga ginikanan nga atong nailhan ug atong mahulagway si Jesus nga anak, tungod kay 
nagkinabuhi siya uban kanato ingon nga tawo.  Apan ang Balaang Spiritu malisod isaysay ug ihulagway.  
Walay ma-ikomparar nato sa tawo. Hinoon ang bibliya naghatag kanato sa specipic nga hulagway mahitun-
god sa balaang Spiritu.

Usa ka personalidad.  Si Jesus nagtumnok sa Balaang Spiritu ingon nga tawo, membro sa Dios Pangulo 
uban ang Dios Amahan ug Dios Anak: 

“Busa panlakaw kamo ug himoa ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran, sa pagpam-
autismo kanila sa ngalan sa AMAHAN ug sa ANAK ug sa SPIRITU SANTO.”—Mateo 28:19.

Ang Spiritu adunay personal nga kinaiyahan: hunahuna (Roma 8:27) kaalam (I Cor 2:10) pagbati sa 
gugma nganhi kanato (Roma 15:30) pagbati kaguol kon kita makasala (Episo 4:30) Abilidad sa pagtudlo 
kanato (Nehemiyas 9:20) ug gahum paggiya kanato.

Kalambigitan sa paglalang.  Ang Balaang Spiritu miapil sa pagporma sa atong kalibutan uban ang Ama-
han u gang Anak.  

“Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang laniot ug yuta…nawong sa mga tubig.”—Genesis 1:1,2.

3.  MGA GINBUHATON SA BALAANG SPIRITU.
(1) Pagusab sa tawhanang kasingkasing.  Sa iyang pagatubang ni Nicodemus, guipasabot nii Jesus ang 

ginbuhaton sa Balaan Spiritu sa pagusab sa kasingkasing sa tawo: 
“Ug si Jesus mitubag, sa pagkatinuod sa magaingon ako kaninyo, gawas kon ang tawo 

IGAANAK sa tubig us SA SPIRITU, dili siya makasulod sa ginharian sa Dios.”—Juan 3:5.
Ang pagpakatawo sa spiritu “nagkahulogan nga ang spiritu naghatag kanato sa bag-o nga pagsugod. 

Labaw pa sa gi bag-o ang atong mga kinaiya, pamatasan. Ang spritu magausab kanato gikan sa sulod paga-
was, pagtuman sa iyang saad” ako magahatag ug bag-o nga kasingkasing”. (EZEK. 26:26)

(2) Nagpahinumdom kanato sa sayup nga binuhatan ug mgahatag kanato sa pangandoy alang sa 
pagkabalaan: 

“Ug inig-abut na sa Balaang Spiritu, IYANG PAILHON ang kalibutan mahitungod sa SALA 
ug sa PAG-KAMATARONG ug sa hukom”—(Juan 16:8) 

Kon ikaw maka dungog sa mahinuklogong sugilanon sa usa ka tawo nga nagusab sa iyang immoral 
nga kinabuhi ngadto sa Dios ug mahimo nga matinuohon nga asawa ug mapinangaon nga inahan, hinom-
dumi nga ang matag gutlo sa nausab nga pagkinabuhi kini resulta sa presenciya sa Balaang Spiritu.

(3) Magagiya kanato sa atong Christohanon nga pagkinabuhi. Si Christo ngasulti kanato directa 
pinaagi sa “gamay nga tingog” sa spirit. 

“Sa inyong pag-liko ngadto sa to-o kon ngadto sa wala, kamo makadungog sa tingog sa 
iyong likod nga magaingon; ‘kini mao ang dalan lumakaw kamo niana.’”—(Isayas 30:21) 

Pinaagi sa satellite nga pagdawat ug paghatag sa komunikasyon, ang atong mga television sa kaba-
layan nagadala sa nagkalain-laing mga hulagway ug mensahe gikan ug ngadto sa tibuok kalibutan. Ang 
Balaang Spiritu ngalihok sama sa gamay nga satellite sa Dios, nagadala sa presensiya ni Kristo gikan sa 
langit nganhi sa yuta, makigsuod kanato kon ato siyang kinahanglanon. (Juan 14:15-20)

(4) Panabang sa Pag-ampo sa atong kinabuhi. 
“Sa mao nga paagi, ang spiritu motabang kanato sa diha nga magamaluyahon kita: kay kita 

dili makamaong moampo, APAN ANG SPIRITU MAOY MA-NGAMOYO ALONG KANATO, 
ayon sa kabubut-on sa Dios”.—Roma 8:26, 27. 

Kon kita nanlimbasog pagpangita sa mga pulong, ang spiritu nag-ampo alang kanato. “Kon kita ana-a 
sa kasubo ang ato nga mahimo mao lamang ang pag-agulo ngadto sa Dios, ang spriritu maoy lamang ang 
pag-agulo ngadto sa Dios, ang spiritu maoy mohan-ay sa atong mga kagul-anan alang sa pagtabang ngadto 
sa gamhanang pagampo ngadto sa atubangan sa trono sa Dios diin si Jesus atua karon nagaalagad.

 
(5) Pag-uswag sa Kristohanong Kalidad ug Kinaiya.
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Ang spiritu magahimo sa walay pulos nga tawo ngadto sa mapuslanan nga kinabuhi sama sa kahoy 
nga na-monga sa tanang klase sa prutas: 

“APAN ANG BUNGA SA SPIRITU mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailub, pagka-
mapuangoron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, pagpugong.”—(Galasia 5:22-23) 

Ang pagka-anaa sa Bunga sa Spiritu naghulagway nga kita gidugtong ngadto sa tinuod ugat, nga mao 
si Jesus (Juan 15:5) ang tinuod si Jesus makapuyo sa iyang abundante nga kinabuhi dinhi kanato pinaagi sa 
gahum sa spiritu.

 
(6) Pagandam kanato ingon nga mga saksi. Si Jesus nagsaad: 
“KAMO MAGADAWAT UG GAHUM diha nga kakunsaran na kamo sa SPIRITU SANTO; 

ug kamo mao unya ang AKONG MGA SAKSI hangtud sa kinatumyan sa yuta.”—Buhat 1:8. 
Ang tanan nga gusto ug andam mahimong mga saksi piaagi sa spiritu. Tingali wala kanato ang tanang 

tubag, apan ang spiritu magahatag kanato sugilanon nga isulti nga makapatandog sa iyang kasingkasing ug 
hunahuna: ang mga apostoles nasamok sa pagpakigsulti saw ala pa ang pentecoste o pangolin sa pagk-
unsad sa spiritu santo, apan human ang spiritu miabut sila nagpreoklamar kang Kristo uban sa gahum nga 
ilang nga “Nakapabaliktad ug nakatayok sa kalibutan”.

4.  ANG MGA GASA SA ESPIRITU:
Ang kasulatan naghatag ug kalainan tali sa Gasa sa Dios diha sa Balaang Spiritu ngadto sa matag 

tomutoo alang sa kadaugan sa kristohanong pagkinabuhi, u gang lain-laing mga gasa sa spiritu nga gihatag 
ngadto sa mga tomutoo alang sa ipiktibo nga pagmensahi sa nagkalain-laing mga paagi. 

“Sa pagsaka ni Jesus ngadto sa langit nagdala siya’g panon sa mga gihag: siya NANG-
HATAG MGA GASA ngadto sa mga tawo… ug ang iyang mga gasa mao nga ang UBAN ma-
himong mga APOSTOLES, ang uban mga PROFETA, mga IBANGHILISTA, ug ang uban mga 
PASTOR ug mga MAGTUTUDLO, alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa 
pag-alagad.”—Episo 4:8, 11-12. 

Ang matag Kristohanon dili makadawat sa tanang mga gasa, ang uban makadawat ug mas daghang 
gasa kay sa uban; ang spiritu” maoy magahatag kanila ngadto sa matag usa, sama sa iyang pagmando”. (I 
CONRINTO 12:11).

Ang Spiritu magasangkap sa matag tumatoo alang sa iyang pinasahing bahin sa plano sa Dios. Ang 
Dios nasayud kanus-a o diin ihatag ang mga gasa  mga maayo nga panalangin alang sa iyang katawhan ug 
sa iyong Iglesya. Aniag ubang lista sa mga gasa Makita sa I Conrinto 12:8-10, nagalakip sa kaalam, kahibalo, 
pagtoo, panambal, panagna, pagsulti sa nagkalain-laing pinulongan, u gang paghubad sa mga pinulongan.

Si Pablo nag-aghat kanato sa “Kahingawa mangandoy sa dagkong mga gasa” “ug karon akong ipakita 
kanimo ang pinakamaayong paagi” (1 Cor. 12:31). Ang kapitolo sa Gugma. (I Corinto 13) nga nagsunod ni-
ini nga bersikolo ngapamatuod nga” ang labing maayong paagi”, ang paagi sa gugma. Ug ang gugma maoy 
bunga sa Spiritu (Galasya 5:22).

Ang atong katungadana kinahanglan mangita sa bunga sa spiritu unya himoa nga ang spiritu maoy 
moapud-apod sa iayng mga gasa nganhi kanato ingon nga” Siya ang magbuot, siya ang mag-igo”. (ICOR. 
12:11)

5.  ANG KINATIBUK-AN PAGKUNSAD SA SPIRITU SANTO. 
Nianang adlaw pagkunsad sa Balaang Spiritu, ang Spiritu gibubo sa walay limite nga sukod, mao ang 

katumanan sa saad ni Jesus: 
 “Nga kakunsaran na kamo sa spiritu Santo: ug kamo mao unya ang akong mga saksi… 

hangtud sa kinatumyan sa yuta.”—Buhat 1:8
Sa pentecoste and Spiritu nagadugtong sa mga Apostoles aron sa pagpakigsulti ug pagmantala sa men-

sahe sa tataw nga pinulongan sa katawhan” gikan sa matag nasud, lalom sa langit”. (Buhat 2:3-6)
Ang uban nga tinun-an sa Bibliya nagcomparar sa pag-abut sa Spiritu sa pagpangahulog sa unang ulan 

u gang ulahi nga ulan sa tingtugnaw sa Palistina (Joel 2:23). Ang pagbubo sa spiritu panahon sa pentecoste 
sama sa “unang ulan”. Sa tingdagdag nga maoy hinongdan sa mga liso sa pagtubo nga magahatag ug 
maga-atiman ug maga-amuma alang sa Kristohanong Iglesya sa ilang pagkapuyo. 

6.  ANG ULAHING ULAN SA SPIRITU.
Ang panagna sa Bibliya naghisgut sa adlaw sa pag-abut sa Spritu sa Dios nga ibubo sama sa ulan diha 
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sa iglesya, pagpadasig sa mga membro sa Iglesya ingon nga mga saksi (Joel 2:28, 29). Gatusan ka katuigan 
ang milabay ug ang sugilanon sa kaluwasan nasabwag sa dagkong bahin sa yuta. Karon na ang panahon 
alang sa “ulahing ulan” sa pagpahinog sa binhi/liso, aron maandam sa pag-ani.

Sa nagalihok ang kasaysayan ngadto sa katapusan  sa dili pa ang ikaduhang pagbalik ni Kristo, ang 
Dios magaandam sa matag sincero nga tumotoo alang sa langit pinaagi sa dako nga pagbubo sa Balaang 
Spiritu. Nasinati mo naba ang “unang ulan” karon nga preparasyon alang sa Iglesya para sa “ulahing 
ulan” sa spiritu? Nagpuyo ka bas a puno sa spiritu nga kinabuhi? Sa diha nga nagandam ka na sa spiritu, 
magpagamit ka bas a Dios aron pagsulti sa maayong balita sa iyong makalilisang nga gugma ug sa haduol 
niyang pagbalik?

7.  MGA KONDISYON PAGDAWAT SA BALAANG SPIRITU:
Sa pentecoste ang balaang spiritu nagalihok niadtong nakadungog sa mensahe ug misulti, “Igsoon 

unsay atong buhaton?” (Buhat 2:37).  
“Ug si Pedro mitubag kanila, PAGHINULSOL KAMO UG PABAUTISMO KAMO ang 

matag-usa kaninyo sa ngalan ni Jesu-Christo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala: UG 
MADAWAT NINYO ANG GASA NGA SPIRITU SANTO” —Buhat 2:38.

Ang paghinulsol ang pag biya sa dalan nga makasasala nga kinabuhi ug magkinabuhi diha kang Kristo 
– mao ang condisyon alang pagdawat dinhi kanato, kinahanglan kita una nga maghinulsol ug itugyan ang 
atong mga kinabuhi ngadto ni Kristo. Si Jesus usab naghisgut mahitungod sa pagkaandam sa pagsunod 
kaniya ug pagsanong kaniya ingon nga condisyon alang pagdawat sa gasa nga Balaang Spiritu. (Juan 14:
15-17).

8.  ANG KINABUHI NGA PUNO SA ESPIRITU:
Sa wala pa siya mibiya sa kalibutan, si Jesus nagpahimangno sa iyang mga sumusunod: 
“Ayaw kamo pagpaabut sa gisaad sa Amahan… kay si Juan sa pagkatinuod NAGAPANG-

BANTISMO SA TUBIG, apan sa dili madugay ang IGA-BAUTISMO KANINYO MAO ANG 
ESPIRITU SANTO.”—Buhat 1:4,5. 

Sa gibalik-balik ang kasulatan naghisgut nga ang mga kristohanon kinahanglan “mapuno uban sa 
Balaang Spiritu” (Buhat 2:4, 4:8, 4:31, 6:3, 6:5, 7:55, 9:17) Ang balaang spiritu magahimo sa kinabuhi sa usa 
ka Kristohanon ug maanyag tungod sa kinabuhing puno sa Espiritu nga nakakab-ot sa gusto ni Kresto alang 
kanato.

Samtang nakahulagway sa Kristohanon nga kinabuhi puno sa spiritu, si Pablo naghanyag niini nga 
pag-ampo alang sa matag tumotoo: 

”Ako naga-ampo sumala sa kadagaya sa iyang himaya, ITUGOT UNTA NIYA NGA MA-
LIG-ON KAMO SA GAHUM PINAAGI SA INYONG SPIRITO DIHA SA KANASULORAN SA 
INYONG PAGKATAWO, aron si Kristo magapuyo diha sa inyong kasing-kasing pinaagi sa 
pagtoo; aron kamo pinaagi sa gahum nga nagalihok sa sulod nato, anang makahimo sa tanang 
mga butang sa sukod nga labaw pa kadaghan kay sa atong arang mapangayo o mahunhuna.”—
EPISO 3:16,17,20.

Sama ni Frank Morris uban sa iyang matinumanong giya nga iro si Buddy, kita makahimo uban sa giya 
sa Balaang Spiritu sa sulod nato, makahimo subra sa atong masarangan. Uban sa bag-ong pangandoy ug 
bag-ong abilidad kita makahimo sa lihok abante nga segurado inay ago mosulay lamang sa pagdawat sa 
mga problema sa kinabuhi.

Kining puno sa spiritu nga kasinatian gibag-o kada adlaw pinaagi sa pag-ampo ug pagtuon sa Bibliya. 
Ang pag-ampo nagapasuod kanato ngadto kang kristo, ug ang pagtuon sa Pulong sa Dios nagahimo kanato 
sa pagtutuk sa iyang katigayunan. Kini naga bungkag sa babag taliwala kanato ug ni Kristo nga maka-
pugong kaniya sa pagbubo sa iyang bililhong gasa nga mao ang Spiritu. Mao kini ang atong pagtubo ug 
nagapuli sa dautang mga kinaiya ug mga batasan uban sa mahimsog nga mga kalidad.

Roma 8 naghatag sa mabulukong hulagway sa puno sa spiritu nga kinabuhi. Basaba kon imong ma-
himo, ug hunahuna-a pila ka higayon si Pablo nagtudlo sa “Spiritu” ingon nga gahum likod sa kinabuhing 
Kristohanon.

Ikaw ba nakahimo sa katingalahang –pagsusi o pagdiscobre nga kinabuhi puno sa spiritu? Nasayod ka 
bas a presensiya sa spiritu sa imong kinabuhi? Imo bang nasinati ang iyang gahum sa kinabuhing mangi-
hatagon? Ablihi ang imong kinabuhi ngadto sa pinaka dakung gahum sa tibuok universo.


