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PAGSUSI GIYA 17
Ang Sekreto Sa Pagtubo Pinaagi Sa 
Pag-inambitay.

Si Larry nalingaw sa maayong pagkukabildo, sa hinapon nga tea, ug mga biscuit (supas) sa balay ni 
Mr. Komori sa dihang ang ubang mga bisita nagkuha sa ilang mga bibliya. Ang tanan nagtan-aw 
kaniya nga nagtuo. ”Palihog ihatag na kanamo ang among pagtuo karon?” hangyo ni mr. Komoni. 

Si Larry hapit matuk-an sa iyang giinom nga tea. Siya naghunahuna nga kining panagtigum usa 
lang ka paglingaw lingaw. Ug karon wala nay iyang hunahuna nga iyang gisulti.

Ang tinuod si Larry daghan na nga  mga pagtuon sa Biblia nga iyang natudluan didto sa Christian Eng-
lish Language nga eskwelahan sa Japan diin siya nagtrabaho. Apan kadtong tanan maayong pagkaplano 
nga pagtuon. Siya makahatag mga impormasyon sa Biblia uban ang kasayon. Apan ang pagsulti mahitun-
god sa Dios diha-diha dayon sa kinaugalingon… Lahi kini… adunay kalainan. 

Si Larry nakadungog sa tanang sugilanon sa Biblia gikan sa pagkabata. Apan kini adunay dyotay lang 
nga kamahinungdanon sa iyang personal nga pagtagad. Kanunay iyang ginabuhat ang mga butang nga 
sayop diha sa mga mata sa Dios. Unsaon niya pagsulti ngadto sa uban mahitungod sa Dios nga siya sa 
iyang kaugalingon wala kaayo masinati? Karon, naglingkod didto sa bangko, gipalibutan sa nanagpaabot 
nga bisita, ang iyang mga panaghap hapit na mahugno. Niadtong gutlo sa kahadlok, usa ka bersekulo ang 
midaklit sa iyang hunahuna mahitungod sa balaang espiritu nga magahatag kanato sa mga pulong nga 
isulti kon wala dad-on atungan sa katawhan aron paghatag pagsaksi. (Lucas 12:12). Nag- ampo siya alang 
sa panabang ug nakahukom sa pinaka nga sugilanon nga iyang mahunahuna: Ang mausikon nga anak. 
Samtang siya naghulagway unsa kadako sa gugma sa Dios bisan niadtong naglaroy-laroy palayo kaniya, 
nakita ni Larry ang iyangkaugalingon nga pagsulti gikan gayud sa iyang kasingkasing.

Ang iyang mga pulong misunop diha kaniya. Sukad sa iyang kinabuhi karon pa si Larry makatungkad 
sa gugma sa Dios diha kaniya. Niadtong mga gabii miluhod si Larry diha sa iyang higdaanan ug nahimo 
nga matuod. Ang pakig-ambit sa gugma sa Dios nakapadayon taliwala sa mga inila nga mga babag. Karon 
kamatuoran na kini nga nakapalipay kaniya.

1.  SI JESUS NAGHAGIT KANATO PAGTUBO  PINAAGI SA PAG-IN-
AMBITAY. 
Ang mga tinun-an nagdala sa mga pulong ni Kristo sulod sa tulo ug tunga katuig, ug katapusan iyang 

kamatayon ug pagkabanhaw. Sa diha nga mobalik na si Jesus didto sa langit. Iyang gitudlo ang mga tinun-
an nga iyang personal nga representante 

“APAN KAMO MAGADAWAT HINUON UG GUGMA sa diha nga kakunsaran na kamo sa 
espiritu santo: ug KAMO MAO ANG AKONG MGA SAKSI… hangtud sa kinatumyan sa kalibu-
tan.”

Sa dihang ang mga sumusunod ni Kristo maghatag sa ilang mga kasingkasing nga walay pagpugong 
ngadto kaniya panahon sa penticoste, ang nabanhaw nga Kristo nag-usab sa iyang mga kinabuhi pinaagi 
sa gugma sa espiritu. Mahimo silang mga saksi, dili alng sa iyang pagkabanhaw ug pagsaka sa langit, apan 
ngadto usab sa gahum sa iyang pagkabanhaw nga nakapausab sa ilang mga kinabuhi. Ingna nga mga 
Kristuhanon kita usab mga saksi sa pagkabanhaw ni Jesus tungod sa atong pagsinati sa iyang mabag-ohong 
gugma sa aotong mga kinabuhi. (Episo 2:4-7)

”apan ang DIOS nga madagayaon sa kalooy, tungod sa iyang dakong gugma alang kanato, 
bisan sa mga patay pakita tungod sa atong mga kasal-anan, NAGBUHI SYA KANATO UBAN 
KANG KRISTO ( tungod sa grasya nangaluwas kanamo) ug MIBANHAW KANATO UBAN 
KANIYA… ARON NGA SIYA … MAKAPADAYAG SA DILI MASUKOD NGA KADAGAYA SA 
IYANG GRASYA tungod sa iyang pagkamatarong kanato diha kang Kristo Jesus.“—Episo 2:4-7 

Kita nangabuhi uban ni Kristo, aron kita “ makapakita sa walay kinutuban nga kadayag sa iyang gra-
sya. “ ug gihangyo niya kanato ang pagdala sa maayong balita sa iyang nahimo sa kinabuhi sa tao sa tibuok 
kalibutan, unya misaad makig-uban kanato kon kita magahimo niini. ( Mateo 28:19-20). Si H.M.S Richards, 
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ang nagmugna sa tingog sa paglaum radio ministry(VOP) nagpamatuod: “ akong nakita ang kausaban sa 
mga kasingkasing sa mga katawhan nga nakadungog sa ebanghelyo ni Kristo. 

Ako nakapanaw sa mga yuta diin ang ngalan sa Dios ug ni Kristo wala pa naila, hangtud, ang iyang 
iglesia nagdala sa mensahe didto. Akong nakita niining mga tawhana na usab gikan sa gahugawan ngadto 
sa pagkalimpiyo, gikan sa pagkamasakiton ngadto sa maayong panglawas, gikan sa inanay nga kahad-
lok sa dautang espiritu ngadto sa kalipay sa pagkinabuhi nga kristuhanon. Akong nakita ang pamarog sa 
pagkababaye. Akong nakita ang tinuod nga Kristuhanon nga panimalay nga gihaw-as gikan sa paganong 
kangitngit. Sa matag yuta nga akong nabisitahan akong nakita mga kinabuhi nga nausab. Ako masayod nga 
ang ebanghelyo ni Kristo… maayong gahum sa Diyos ngadto sa kaluwasan “ (Roma 1:16). Ako nahibalo 
nga Kung ang iglesia mopahibalo sa mensahe sa ebanghelyo, ang kausaban maoy mopahaluna sa mga 
kasingkasnig sa mga katawhan, sa matag panimalay, ug kini makita sa mga kinabuhi niadtong modawat ug 
motabang niini nga paghangyo.” Ang Dios naghatag kanatog maluya nga mga binuhatan usa ka pinasahi 
nga bahin aron sa pagdula niining bulukong buhat, tungod kay ang pag-inambitay mahinungod mahinung-
danon nga bahin sa atong pagtubo. Aron nga ang mga atong pagtuo magapabilin nga mahimsog, kinah-
anglan ipadayag. Sa diha nga nakaplagan ni Larry ang mabulukong panag-inambitay sa atong pagtuo, kini 
nakatabang kanato sa pagsinati nga mas daghan ug maayong hinungdan sa atong pagtubo.

2.  ATONG GIPAHAT SI KRISTO PINAAGI SA ATONG PAG-
KINABUHI: 
Usa ka batan-on nga nagtubo ug namatoto sa abusado nga pamilya naka-obserbar: “ akong gilantaw 

ang akong ginikanan kansa ang ilang pagkinabuhi nakahatag kanako sa baliktad nga larawan sa Dios; 
wala pay akong nakita nga ihimplo nga tao ug adunay pangit nga nahigugma kanako.” Ang katawhan nga 
palibot kanato nga masulub-on nanginahanglan ug usa nga mahatag kanila sa mahimsog nga hulagway sa 
Dios.kinahanglan sila ug tao nga adunay baruganan (with skin on) nga magahulagway kanato kanila sa Di-
osnong mga kalidad/kaayuhan. Ang atong pikagamhanan nga sermon, mao ang atong simple nga pamaagi 
sa atong kinabuhi. Sa dili pa ang tao makahibalo ug unsa imong mahibaluan, kinahanglan sila mahibalo ug 
unsa ang imong pag- amping. Si Pedro nag-ughat: 

“PAGKINABUHI KAMO NGA MALIGDONG taliwala sa mga gentil, aron nga bisan pa 
magaingon sila nga kamo mga mamumuhat ug dautan, tungod sa ilang PAGKAKITA SA IYANG 
MGA MAAYONG BINUHATAN SILA NAGAHIMAYA SA DOIS unya sa adlaw sa panadya. Kay 
sa maong paggawi gipangtawag kamo, MAINGON NGA ALANG KANINYO KIANTUS MAN 
USAB SI KRISTO NGA NAGBILIN KANIYA UG PANAG-INGNAN ARON KAMO MANAGSU-
NOD SA IYANG MGA TUNOB. “—1 Pedro 2:12, 21, 

Sukad “si Kristo nag-antus”alang kanato didto sa kalbaryo, kita adunay panig-ingnan sa hinalod nga 
gugma nga anaa haduol kanato, kana nga gugma nagatubo kanato ingon nga mahigugma ang mga buhat 
ngadto sa uban, mahimong gamhanang pwersa pagdani sa mga dili matinuuhon ngadto sa mmga bukton ni 
Kristo.

3. ATONG IPAHAT SI KRISTO TUNGOD SA MGA PAAGI SA ATONG 
PANGHUNAHUNA. 
Sa dihang gitintal sa yawa si Jesus didto sa kamingawan uban sa iyang hangyo sa pagkaon, garbo ug 

sa pagkamapangahason, si Jesus nakigbisog nga malampuson pinaagi sa pagkutlo mga pulong sa kasulatan 
(Mateo 4:4,7,10). Si Kristo andam tungod kay siya puno sa iyang hunahuna sa mga kamtuuran sa Biblia. 
Diin ang gubat madaugon o kapildihan sa atong mga hunahuna. “ Kay maingon nga siya magahunahuna sa 
sulod sa iyang kaugalingon, sa ingon niana mao man siya.” Proverbio 23:7.

Ang nagatubo nga mga Kristuhanon nagahunahuna ngadto sa langit sila naghunahuna sa mahimsog 
nga kalidad nga buot nilang maangkon. 

“Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo; ang inyong mga hangyo pinaagi SA PAG-AMPO 
ug sa pagpangamuyo uban sa pagpasalamat. Ug ang kalinaw sa Dios nga lapaw sa tanang 
pagpanabut, MAGABANTAY SA INYONG MGA KASINGKASING UG SA INYONG MGA HU-
NAHUNA diha kang Kristo Jesus. Sa katapusan, mga igsoon, bisan unsang butang TINUOD, 
DUNGGANON, MATARONG, ULAY, HILIGUGMAON, ug bisang unsang butang MAAYONG 
PAMTION, kon aduna may HALANGDON, kon adunay may PAGKADALAYGON palandunga 
ninyo kining mga butanga… ug ang Dios sa kalinaw magauban kaninyo.“—Filipos 4:4-9

Kon unsa atong isulod sa atong mga utok kini ang makahimo sa tanang mga kalainan. Ipasulod ang 
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basura, ipagawas ang basura, ang pulong sa Dois ipasulod, ang kinabuhi sa Dios ipagawas.

4.  ATONG IPAHAT SI KRISTO PINAAGI SA ATONG PAGGAWI
Ingon nga representante ni Kristo, ang mga Kristuhanon kinahanglan malingdong bisan sa ilang mga 

panapot ug paggawi, nga magalikay sa tanang klase sa sobra. 
 “ Ingon man usab kamong mga asawa magpasakop kamo nga mga masinugtanon sa inyong 

kaugalingong mga bana aron nga kon aduna man kanilay wala magatuo sa pulong, bisan pa 
makabig sila sa walay sulti pinaagi sa gawi sa ilang mga asawa. Himua nga ang pagpaanyag 
sa kaugalingon dili sa inyong dayog mga panagway pinaagi sa pagsalapid sa inyong buhok, sa 
pagdayandayan sa alahas nga bulawan, ug sa pagsulod sa mga hamiling bisti, kondili anha hin-
uon sa pagkatao nga matago sulod sa kasingkasing pinaagi sa DILI MADUNOT NGA ALAHAS 
SA MAAGHOP UG MALINAWON NGA ESPIRITU, alahas nga bililhon uyamot sa atubangan 
sa Ginoo.“—I Pedro 3:1-5

Ang pagkayano sa pagpanapot ug sa dayandayan kanunay nagamarka ang tinuod nga pagka Kristuha-
non. Ingon nga sulundan, ang uban kinahanglan madali sa atong gipanulti ginabuhat mahitungod sa uso, 
apan pinaagi sa Makita sa atong mga kinabuhi mahitungod kay Jesus.

5.  ATONG IPAHAT SI KRISTO PINAAGI SA ATONG PAGBUHAT.
Ang historian nga si Edward Gibbon nagsulti kanato nga sa diha nga si Galerius misulod sa kampo sa 

mga Persian, ang nagkinlaw nga panit nga bag napuno sa mga perlas nahulog ngadto sa mga kamot sa mga 
nagalungkab nga mga sundalo. Kining tawhana sa maampingon nagpreserbar sa mapuslan nga bag apan 
gilabay ang mga bililhong mga perlas. Ang katawhan nga nagasandig/nagasalig sa taphaw nga kahinam 
nga gidapit sa kalibutan ug gisalikwa si Kristo, ang bililhong perlas kini mas ngil-ad ug kurte kay sa man-
lungkab nga sundalo.

Dili lang kay bahandi nga nakalibkas sa atong mga kamot, apan walay katapusang kaluwasan. Busa 
ang kasulatan nagpahinumdom kanato. 

“Ayaw ninyo higugmaa amg kalibutan ni ang mga butang diha sa kalibutan. Kon may na-
gahigugma sa kalibutan, ang gugma alang sa amahan wala diha kaniya. Kay ang tanan diha sa 
kalibutan; ang pangibog sa unod ug ang pangibog sa mata ug ang pagpagarbo sa kinabuhi, dili 
gikan sa amahan kondili sa kalibutan. Ug ang kalibutan mahanaw ug ang pangibog niini; apan 
siya nga nagtuman sa kabubut-on sa Dios magapabilin hangtod sa kahangturan.” I Juan2:15-17. 

Si satanas manlimbasog pagbuhat ug pagtabon sa labing makadaut nga mga sala ug dautang mga 
kinaiya. Ang pagpasundayag sa ilimnon nga makahubog, mga pagkita sa mga batan-on, maanyag nga 
mga babaye, makugihon sa mga trabaho ug kanunay malipayon nga katawhan. Walay among nakita bisan 
unsa nga adunay sama kamahinuklugon nga pustura nagsasapinday paggawas sa tindahan sa ilimnon nga 
makahubog nga adunay sako nga papel sa ilang mga kamot. Mag-amping kita sa atong mga kauban sa pun-
dok nga pauyon-uyon lang sa atong kristuhanon nga prinsipyo ( 2 Corinto 6:14). Si Kristo nakahimo, dayag 
na lang siya gusto kanato nga makapahatag ngadto sa Kristuhanon nga mga higala ang personal nga mga 
relasyon maoy unang hinungdan ngadto kon diin ang pagkatao ikapahat. Seguraduha lang nga ang inyong 
kapunungan dili nagaguyod kanimo balik sa naandan nga paagi sa kinabuhi. 

Ang gibantayan nato sa atong mga kinabuhi bisan ang mga kalingawan nga atong gipili adunay gibug-
aton sa atong Kristuhanon nga kinabuhi. Kinahanglan atong mahibaluan kon unsay atong ginabahog sa 
atong mga hunahuna/utok. 

“Dili ko ibutang sa atubangan sa akong mga mata ang butang nga mahugaw: “ Salmon 101:3 
Kon atong bahugan ang atong mga kalag sa labing maayo ang dautan dili makayudyud kanato paubos 

ngadto sa iyang level. Ang paghupot sa taas-taas standarte sa mga butang nga atong ipasulod sa atong 
panimalay ug mga hunahuna dili makpasigpit sa atong mga kinabuhi. Ang Kristuhanon mas daghan ang 
mahimo aron siya malipay kay ni bisan kinsa. 

“Sa imong presensiya anaa ang kahupungan sa kalipay: Sa imong tuong kamot adunay mga 
kalipayan nga wlay katapusan.”

6.  ATONG IPAHAT SI KRISTO PINAAGI SA ATONG PAGHATAG:
Sa mga magabawtismo na unta siya sa bag-ong tumuo, si Pastor H.M.S. Richards nakamatikod nga 

aduna pay linukot nga listahan sa iyang bulsa. Gipangutana ni Richard kung malimtan ba niya pagbilin ang 
iyang kwarta didto sa kwarto. “Ang akong gamay nga libro ug akong dunganon sa pagbawtismo, “ ang 
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tawo miingon. Iyang mahuptan ang tinuod nga espiritu sa Kristiyanismo- ang paghatag aron pagtabang sa 
uban. Ang mga Kristuhanon nanagtubo pinaagi sa paghatag, ug mao nga si Jesus miingon: Mas labing bula-
han ang magahatag kay sa magadawat.”(Buhat 20:35) Unsay atong ihatag alang sa pagduso sa gingharian sa 
Dios magapabiling bililhon sa dayon. 

“Ayaw kamo pagtigom ug bahandi alang kaninyo dinhi sa yuta diin ang tangkob ug taya 
nagakutkut diin ang mga kawatan nagapanasaka-saka ug nagapangawat; hinunua pagtigom 
kamog mga bahandi alang kaninyo didto sa langit… kay hain gani ang imong bahandi, atoa 
usab didto ang imong kasingkasing.”—(Mateo 6:19-21) 

Sa imong paghatag hinumdumi; “ ang yuta iya sa Ginoo, ug ang tanang butang niini” (Salmon 24:1) 
Lakip ang salapi bulawan (Hageo 2:8) bisan kita sa atong kaugalingon iya sa Dios, tungod kay iya kitang 
gibuhat ug tungod kay iya kitang gisalbar gikan sa atong mga sala pinaagi sa pagbayad sa iyang dugo alang 
sa atong mga sala( I Corinto 6:19-20) ang tanang butang nga ato iya sa Dios, tungod kay iya kining gihatag 
kanato” ang abilidad sa pag-angkon ug bahandi” ( Deuteronomio 8:18) 

Kapila ba atong gilansang ug nabanhaw nga Ginoo nangimbitar kanato sa pagpahat uban kaniya alang 
sa paghatag sa mensahe ngadto sa uban? 

 ”Makapangawat ba diay ang tawo sa Dios bisan pa niana kamo nangawat kanako, apan 
kamo nagaingon; unsaon namo ang pagpangawat kanimo? Sa mga IKAPULO UG SA MGA 
HALAD, kamo gipanghimaraot, kay ako inyong gikawatan… dad-a ninyo ang tibuok nga ika-
pulo mngadto sa balay nga tipigan, aron nga adunay kalan-on diha sa akong balay, ug pinaagi 
niini sulati ninyo ako karon… kondili ba BUKSAN KO kaninyo ang mga TAMBUANAN SA 
LANGIT, ug bubuan ko kamo sa panalangin sa pagkaagi nga wala nay dapit nga igo kabutan-
gan sa pagdawat.”—Malakias 3:8-10;

 “Ikapulo ang ikapulo“ kabahin sa atong “abot”(Deut. 14:22-Geneses 28:22)alang sa mga mag-uuma o 
negosyante ang tubo sa atong abot human gikuwaan sa galastohan. Alang sa mga empleyado, ang kinati-
buok nilang sweldo, kuwaan sa ikanapulo. Ang prinsipyo paghatag sa ikapulo kini moral nga prinsipyo 
tungod nalambigit kini sa kinaiya ug pamatasan. Ang pagyas nga paghatag sa ikapulo, nakapangawat kita 
sa Dios. Ang ikapulo iya kini sa Dios ug pamasahe gamiton alang sa pagsuporta sa ministeryo ni Kristo 
( I Corinto 9:14)ug sa pagtapos sa iyang buluhaton dinhi sa yuta aron siya makabalik na (Mateo 24:14).Sa 
mianhi si Jesus nagkinabuhi uban kanato mihatag siya pagtugot sa ikapulo sa bag-ong tugon (Mateo 23:23) 
Pila man atong ihatag sa paghalad? Ang paghalad kini indibidwal nga desisyon. Matag tao “ kinahanglan 
magahatag unsay desisyon sa iyang kasingkasing nga ihatag”(II Corinto 9:5-7)

Dili ka makahimo nga dili mohatag sa Dios: 
“Panghatag kamo ug kamo pagahatagan; ang takus nga pinaugdo, dinasok ug tinantan, ug 

magaawas, igabutang ra unya diha sa inyong sabakan”—( Lucas 6:38) 
Si H.M.S Richards sa makausa nagsugilon niini nga kasinatian; “ ang usa ka sugarol sa tibuok niyang 

kinabuhi nagtambong sa iyang katiguman sa Los Angeles, ug dili nako makalimtan ang panahon nga ako 
makigsulti uban kaniya sa likod sa auditorium. Mikuot siya sa iyang bulsa ug 5000 dollars ug gihatag kini 
kanako, sa pag-ingon, “ mao ni ang una kong ikapulo.” “ ang tao dili maayo, ug walay iyang mahimo sulod 
sa 30-40 anyos kondili ang pagsugal, busa niingon ko unsaon nimo pagkabuhi? “ Siya mitubag, aduna 
lang akoy 5-6 ka dolyar nga nabilin, apan kini usa iya sa Dios. “ug ako siyang gipangutana, “ unsay imong 
buhaton? “ambot lang maoy iyang tubag,” apan nahibalo ako nga kinahanglan mobagay ako sa akong ika-
pulo ngadto sa Dios, ug siya maga-atiman kanako.” “ ug tinuod gibuhat sa Dios. Ang tao sinsero sa iyang 
paghinulsol. Nausab siya sa tibuok niyang pagkinabuhi ug 

Malipayon sa iyang Kristuhanong kinabuhi ug ang Dios naghatag kaniya pagpahaluna sa adlaw sa 
iyang pagkamatay. “ang Dios wala magsaad sa tanan matimanon nga magtutuo nga magatubo sa pagbada-
tu. Apan kita adunay kasiguruhan nga ang atong magbubuhat magahatag sa mga panginahanglan sa atong 
panginabuhi.

Si Kristo naghatag sa tanan alang kanato. Ato usab ihatag ang atong mga kasingkasing sa hingpit 
ngadto kaniya karon. Atong ipahat si Kristo ngadto sa uban pinaagi sa atong pagkinabuhi, paghunahuna, sa 
pagtan-aw, pagbuhat ug sa paghatag. 

Nganong dili man nato diskobrehon ang kalipay sa pagpahat ni Kristo ngadto sa uban ug ang pagtubo 
diha sa iyang kahibulungang grasya.


