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Nag Unang Mga Pulong: Naga Proseso, Magtutuon, Nagahulagway, Nagapadaghan 

 
I. Pasiuna (Introduction) 
 

A. Daghan ang mga importanting kinaiyahan nga gihunahuna sa mga magtutuo nga ilang maangkon una 
pa sila makahimo  sa pagpanambag sa uban; sama sa pag-ampo, kahibalo sa Bibliya, pagkamatinud-
anon, pagka balaan, pagkahamtong, gugma, disiplinado, pagkamaluloy-on,  ug upan pa. Apan dunay 
mga kristohanon nga anaa na niini nga mga kinaiyahan o kalidad apan dili buot motabang sa uban 
nga adunay mga problema. Si Apostol Pablo nakasinati diha sa Iglesia sa 1 Corinto 6:5. 

 
B. Usa sa mga hinungdan nga ang mga tao dili mohatag ug hinabang sa uban sa ilang problema mao 

nga, Daghan pa man ko ug problema sa akong kaugalingon nga  angayan  nakong sulbaron una pako 
motabang sa uban. Naghuna-huna sila nga tungod kay wala paman nila nasulbad and tanan nilang 
problema dili pa sila angayan nga motabang sa uban. 

       
1. Adunay usa ka tawo misulti sa usa ka magtatambag samtang mibisita sila sa simbahan, “gusto ko 

kaayo motambag sa uban  sama sa imong ginabuhat, apan daghan paman kaayo ko ug problema 
nga angayan nakong sulbaron una pako angayan nga motabang sa uban. 

      
C. Ang maayong balita mao nga bisan diay naa kay problema apan imo kining ginasulbad pina-uyon sa 

Bibliya mao ang usa diha sa upat nga mga kalidad nga ginapangita sa Diyos sa usa ka Biblikanhong 
magtatambag. Ang upat ka mga kalidad mao ang sumusunod: 
 
1. Naga- proseso: Duna siya’y kaugalingong problema apan iya kining  ginasulbad sumala sa 

ginatudlo sa Bibliya. 
 

2. Magtutu-on: Makakat-on siya’g daghan samtang iyang ginasulbad ang iyang kaugalingong 
problema uyon sa Balaang Kasulatan. 

 
3.   Naga-hulagway: Iyang ginapadayag diha sa iyang kinabuhi kong unsa’y nakat-onan diha sa iyang 

kaugalingong mga problema. 
 

4.   Naga-padaghan: Siya nagapadaghan ngadto sa uban unsa ang iyang ginapadayag diha sa kinabuhi 
ug unsa ang iyang nakat-onan samtang siya naga-agi sa iyang kaugalingong mga problema.    

 
II.   Naga- Proseso: Ang mga Biblikanhong Magtatambag naga proseso o nagasulbad sa iyang kaugalingong 

mga problema pina-uyon sa Bibliya samtang nagatabang usab siya sa uban. 
 
 
 

 

Unsa Ang Upat Ka Kinaiyahan  

Sa Biblikanhong Magtatambag? 
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                         Problema                                            Bakak                                         Kahadlok                 
          
       
 
 
     
 

A. Nangagi o presenting mga panghitabo o problema, mga panglimbasug, ug mga kapakyasan mao ang 
mopugong sa mga tao sa pagtabang sa uban. Sila nagatuo nga sulbaron una nila ang tanan nilang 
problema ug mahimong gawas-non sa tanang kaugalingon  panglimbasug una pa sila makahimo sa 
pagtabang sa uban. // Mga Doktor man gani magkasakit usab apan makahimo pa gihapon sila 
pagtambal sa uban. 

     
B. Si satanas makahimo sa pag-gamit sa imong nangagi o presenting mga kahimtang ug mga 

panglimbasug aron ikaw madani nga dili ka makatabang sa uban. 
 
1.  Si satanas naga akusar kanato ngadto sa Diyos sa tanan natong kapakyasan sa nangagi o sa presente 

sa makanunayon gayud ug sa adlaw o gabii.  (Pinadayag 12:10b) 
 

2. Si satanas maoy hinungdan nga si Pedro napakyas pinaagi sa iyang paglimud kang Hesus.  
(Lucas 22:31-32)   

      
C. Ang mga balaan sa Daang Tugon naa pud sila’y mga paglimbasug ug mga kasaypanan apan bisan pa 

ana gigamit sila sa Diyos sa pagbuhat sa mga dagkong butang. Ang Diyos nagsaysay sa ilang kinabuhi, 
apil usab ang ilang mga kapakyasan ug mga kaluyahon, aron sa pagdasig kanato karon.  I Corinto 10:11
  
 1.   Si Moises usa ka dakong tawo sa Diyos nga nakigsulti sa Diyos nawong ug  nawong gayud apan sa 

gihapon daghan usab siyag mga panglimbasug ug kapakyasan sa iyang kaugalingong kinabuhi. 
 

a. Si Moises naglimbasug sa pagbati nga ubos kaayo sa iyang kaugalingon. (Exodo 3:11) 
                        

b.    Si Moises nagatuo nga wala siya’y igong kahanas kong diin siya gitawag  sa Diyos nga 
ipabuhat kaniya. (Exodo 4:10) 

 
c.    Si Moises wala motuo nga ang mga tao maminaw kaniya. (Exodo 4:1) 

                          
d.   Si Moises naglimbasug sa iyang kasuko sa tibuok niyang kinabuhi. 

 
1) Gipatay niya ang Eheptohanon. (Exodo 2:11-12) 

 
2)   Ang iyang igsoon nga si Aaron nahadlok  sa kasuko ni Moises. (Exodo 32:21-22) 
 
3)  Ang iyang kasuko nagpugong kaniya sa pagsulod sa yutang saad. (Numeros 20:11-12) 

 
4)  Ang iyang kasuko maoy hinungdan nga naguba ang unang lapida nga gisulatan sa Diyos sa 

Napulo ka Sugo. (Exodo 32:19) 
 

 

Panghitabo 

Kinaiya o 
Batasan 

Gituohan sa 
Kasingkasing 
kasingkasinnng 
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e.    Si Moises wala nakadawat sa iyang responsibilidad tungod sa iyang kasuko. Iyang gibaling ang 
pagbasol sa iyang kasuko ngadto sa katawhan sa Israel. (Deuteronomio 1:37; 3:25) 

 
 f.    Apan and Diyos nagpadayon sa pagtala sa daghang maayong mga butang  mahitungod kang 

Moises. 
 

1)  Deuteronomio 34:10 
 

2)  Exodo 33:11  
 

2.      Si Gideon nasuko sa Diyos ug naglimbasug sa iyang pagbati sa kaubos o kaikog sa dihang gitawag 
siya sa Diyos nga ipahigawas ang mga Israelitas sa pagkaulipon sa mga Midianhon.  

 (Mga Maghuhukom 6:12, 13, 15) 
 

D.  Ang mga balaan sa Bag-ong Tugon daghan ug mga panglimbasug samtang sila nagatabang sa uban. 
 

1. Si Apostol Pablo naga-alagad sa publiko samtang nagalimbasug sa iyang pribado o kaugalingon. 
 

a. I Corinto 2:3 
 

b. Filipos 3:12 
 

c. I Corinto 15:9-10 
 

2. Ang mga disipolo ni Pablo naglimbasug sa kaugalingon samtang naga-alagad sila sa publiko. Si 
Timoteo naglimbasug sa iyang pagkabatan-on, pagkamaulawon ug lawasnon nga problema 
tungod sa kapiut. 

 
a. Nag-limbasug siya sa iyang pagkabatan-on. (I Timoteo 4:1) 
 
b. Nag-limbasug siya sa iyang pagkamang-giulawon. (II Timoteo 1:7) 
 
c. Nag-limbasug siya sa iyang kaluyahon sa panglawas. (I Timoteo 5:23) 

 
              3.     Ang mga kauban ni Pablo sa Kristohanong pagpamuhat naglimbasug sa pag-bingkil-bingkil batok 

sa matag-usa samtang naga tabang sa uban. (Filipos 4:3) 
 
              4.     Si Pedro nag-limbasug sa iyang kahadlok nga isalikway samtang nagapangalagad sa uban  
                      (Gal. 2:11-13) 
 

E.  Ang Nagaproseso nakahibalo nga adunay duha ka mga panlangtaw sa Kristohanong pagpanambag ug 
pagtubo nga  gihulagway pinaagi sa saging ug sa sibuyas. 

 
1. Ang saging kausa ra panitan ug dayon kaunon. Kini nga panghuna-huna nagalantaw sa problema 

nga gikinahanglan ug kasulbaran sa makausa ra ug dayon mawala na kini. 
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2. Pero ang sibuyas sa laing bahin daghan kaayo ug mga hut-ong ug mga isyu nga gikinahanglan nga 
buhaton na mopadulong sa pagkahamtong. Kini nga panglantaw nagatugot sa pagtubo ngadto sa 
pagkahisama ni Kristo sa tibuok niyang kinabuhi. Siya kanunay  naga proseso.  

 
a. Filipos 1:6 
 
b. Galacia 4:19 

 
3. Ang kinabuhing Kristohanon gikumpara sa Israelitas sa ilang pagdaug sa yuta sa Canaan, usa ka 

dakbayan sa usa ka panahon (sumala sa natala sa Libro ni Joshue), dili sa ilang pagtabuk sa Pulang 
Dagat – Exodo 14). Sa matag bag-ong dakbayan nagahulagway sa bag-ong hagit sa kinabuhi diha 
sa usa ka magtutu-o. 

 
III.   Magtutu-on (mga Disipolo): Ang Biblikanhong Magtatambag tingali wala siya’y pormal nga pagbansay, 

apan siya naka’t-on ug daghan nga mga butang pinaagi sa mga ginaagian sa iyang kinabuhi. 
 
A. Ang ginapunting sa Dakung Sugo ni Jesus dili ang pagpangabig apan angpaghimo ug mga disipolo, 

magtutu-on. Ang mga gumunhap nga ilang mga ginaagian mao ang moporma ingon nga basihanan sa 
ilang pagkahimo ug disipolo. (Mateo 28:19-20)  

 
B. Sa sinugdanan si Hesus nagsugo sa iyang mga disipolo nga mahimo silang mga mangingisda ug tawo.  

Gitawag kana ug pagpangabig. Apan si Hesus  nagpalapad sa ilang  buluhaton nga dili lang sa 
pagdakop ug isda apan sa pag panghinlo niini (paghimo ug disipolo). Ang Pagpanambag usa ka 
proseso sa “paghinlo ug isda” - pagpanghimo ug disipolo. 

 
C. Ang mga unang magtutu-on gitawag sila ug mga “sumusunod sa dalan” tungod kay ilang gikinabuhi 

ang ilang natu-an pina-agi sa ilang pagka disipolo. Usa ka kinatibuk-ang bag-ong paagi sa pagkinabuhi. 
(Mga Buhat 9: 2) 

 
D. Ang mga maisugon nga Apostoles wala sila’y igong pagbansay apan sila masibuton sa pagtuon. 

Kasagaran nianang pagtuon nahitabo sa pakig-uban uban ug pagpaminaw kang Hesus. 
 
1.  Si Pedro ug si Juan gilantaw sa mga Pangulong Judeo ingon sa maisugon bisan  wala sila’y  

insaktong pagbansay apan gidisipolo sila ni Hesus. (Mga Buhat 4:13)   
 

2. Ang mga disipolo usab adunay kusganong tinguha nga makat-on samtang sila gina-disipolo. 
         

E. Adunay lima (5) ka mga bintaha sa usa ka yanong magtatambag (magtutu-on) kay sa usa ka 
propesyonal o nabansay sa katungdanan. 
 
1.  Ang yanong magtatambag mas suod ug relasyon sa iyang ginatambagan. Tungod kay nailhan niya 

ang pamilya, kultura, sinultihan, o ang kasaysayan  niini. 
 

a. Proverbio 17:17 
 

b.  Proverbio 27:6 
 

c.  Mga Buhat 2:8 
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2.  Ang higala mas adunay kahigayunan kaysa usa ka tawong adunay katungdanan nga 

Magtatambag/Pastor.  (Proverbio 27:10)     
 

3. Ang managhigala’ay nagagamit sa pinulungan  nga sayon lamang nga   masabtan, ug dili mga 
komplikadong mga terminolohiya.  Ang Bag-ong Tugon nahisulat sa yanong Grego, dili sa 
halangdong Grego nga pinulungan sa ilang panahon. 
 

4. Ang mga managhigala’ay labaw’ng praktikal, tininuod, sayong mahibaw-an. 
 

               5.   Ang mga managhigala’ay dili na kinahanglan musabot sa komplikadong sikolohiyang personalidad 
nga panghuna-huna. Motutok lamang sila sa pagkinahanglan sa tawo ug ang kasulbaran niini 
gikan sa Bibliya. 

 
       F.      Ang yanong magtatambag nikalut ug lalum didto sa ilang kaugalingong kaagi   aron  mokuha ug 

daghang panglantaw ug mga pagtulun-an nga gitudlo sa Diyos kanila  sa nangaging mga pagsulay, 
kasakit, kapakyasan, abuso, pagsalikway, pagtalikod, ug pagkawala o kapildihan. (II Corinto 1:3-4)   

 
       G.    Ang nangaging kasinatian sa iyang kaugalingon ug ingon man sa uban mao ang nagatugot sa yanong 

magtatambag nga makat-on sa dako nga “K” Kamatu-oran (Bibliya) ug ang gamay’ng “k” kamatu-oran 
(kasinatian sa kinabuhi sa ilang kaugalingon ug sa uban). 

 
1. Dako nga “K” Kamatu-oran mao ang dayag nga kamatuoran nga anaa sa Bibliya. 

 
a.   II Pedro 1:20-21 
 
b.   II Timoteo 3:16 

 
2. Gamay’ng “k” kamatu-oran mao ang atong na diskobrehan pinaagi sa obserbasyon, pagsusi, ug 

kasinatian sa kinabuhi. Apan ang gamay’ng “k” kamatu-oran gikinahanglan kanunay’ng 
mupailalom sa Balaang Kasulatan ug dili musukwahi niini. Kinahanglan dili gayod kini molapas 
sa prinsipyo sa Balaang Kasulatan. 

 
        H.   Aron mahimong epektibong magtatambag, kinahanglan mahimo kang madinawaton sa pagtudlo sa 

imong kaugalingon ug makat-on sa mga pagtulun-an gikan sa tanan nimong mga problema. 
 
IV.   (Naga-Hulagway) Ang Biblikanhong Magtatambag naga hulagway sa ilang kinabuhi kung unsa ang ilang 

nakat-unan gikan sa ilang giagian. 
 

A.   Ang imong kaugalingong pagpamuhat ug pagtuman sa Pulong sa Diyos mao ang mohulma sa imong   
pagka epektibo nga motabang sa uban. 

 
1. Si Apostol Pablo kanunay’ng nagakuha sa iyang kaugalingonng kasinatian sa kinabuhi aron 

ihulagway ang kamatuoran sa Bibliya. 
 

a. I Timoteo 1:12-13, 15-16 
 

b. I Corinto 15:9-10 
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2. Ang mga nabansay nga Propesyonal nagaila sa mga yanong magtatambag nga naga kinabuhi sa 

Pulong sa Diyos sa ilang kaugalingon 
 

a.     Usa ka Kristohanong Sikyatra Frank Minirth, M.D.  nagkanayon “ang usa ka tao nga nasayod 
sa pulong sa Diyos ug nagakinabuhi niini dunay purohan nga 95% nga makatabang sa mga 
tao nga modulo  kaniya.” Ang sukod sa ilang kalampusan mas taas kaysa kadtong mga 
propesyonal. 

 
3. Esdras, usa ka magtutudlo sa Daang Tugon, naghulagway sa kaugalingong disiplina sa pagtuon 

sa Pulong sa Diyos, pagtuman niini sa iyang kaugalingon, ug pagtudlo sa uban kung unsa ang 
iyang  nahibaluan. (Esdras 7:9b-10)     

 
4. Si Apostol Pablo nagadasig sa mga katawhan sa pagsunod kaniya, sa iyang panag-ingnan sa 

kinabuhi, samtang siya usab naga sunod sa panag-ingnan ni Kristo. (I Corinto 11:1) 
 

5. Wala pay panag-ingnan kung unsaon sa pag-gawi sa tinuod nga Kristohan sa dihang unang 
giwali ang ebanghelyo niadtong unang sidlo. Sila mao ang nag-una’ng magtutu-o. 

 
a.     Wala pay mga Kristohanon sa dihang mianhi si Hesus dinhi sa yuta. Si Hesus gikinahanglan 

nga mosaysay sa kinatibuk-ang bag-o nga paagi sa pagkinabuhi basi sa ebanghelyo. 
 

b.     Adunay seryoso nga pagkinahanglan sa matagkultura karon sa mga katawhan kansang mga 
kinabuhi naga- hulagway kung unsay buot ipasabot sa usa ka magtutu-on ug unsaon sa 
pagpamuhat diha sa mga problema sa  pagkinabuhi gikan sa Balaang Kasulatan. 

 
       B.      Ang Diyos nagatugot kanimo nga mulatas sa daghang mga malisod nga problema aron makat-on kun 

unsaon sa pagdumala niini subay sa Bibliya aron imong maihulagway ngadto sa uban kon unsaon sa 
pagdumala sa kinabuhi. 

 
1. Ang imong kinabuhi mao ang pananglitan kung unsa ang imong Ginatambag. (Mateo 5:16) 

 
2. Ang kapakyasan sa pagdumala sa imong kaugalingong suliran o kahimtang mao ang mopugong 

kanimo sa pagtabang ngadto sa uban nga anaa sa samang kahimtang. 
 

a.   Ang pagdumili sa problema mao usab ang pagdumili sa kasulbaran o solusyon niini, pagtuon 
sa Biblikanhong hinagiban o mga pagtulon-an nga ika paambit ngadto sa uban. 

                  
C.    Unsa ang imong nakat-unan, giaplikar ug karon ginahulagway mao usab ang gikinahanglan sa uban 

gikan kanimo. Karon panahon na ipa-ambit sa uban. 
 

V.    (Naga-Padaghan) Ang Biblikanhong Magtatambag adunay tinguha nga magpadaghan (disipolo) ug lain 
pang mga magtatambag nga makahimo sa pagtabang ngadto sa nagapamuhat nga masulbad sa ilang 
problema sa kinabuhi sumala sa Balaang Kasulatan. 
 
  A.    Ang mga Biblikanhong Magtatambag karon ilang lantawon ang ilang kaugalingong pagsulay, kasakit, 

kaparutan ingon sa ilang kaugalingong  pagpangandam sa pagtabang sa uban kun unsaon nila sa 
pag-atubang o pagsulbad sa ilang kaugalingong problema sa kinabuhi. 
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  1.   Ang mga taong nagmadaugon sa usa ka problema musangpot ngadto sa pagtabang sa uban kon 

unsaon pag-dumala sa samang problema. 
              
                 2.     Sa higayon ang usa mahimong moespesyalesa  ngadto  sa uban nga miaagi sa susamang   
                          problema nga ilang nasinati.  
 

B.   Ang Biblikanhong Magtatambag nag-usab sa ilang panglantaw ngadto sa ilang ginatambagan ingon 
nga ginabansay (disipolo) aron mahimomg magta-tambag ug sa samang paagi mobansay (disipolo) 
gihapon ug uban pa. (II Corinto 1:2-4) 

                
C.   Kasagaran sa mga tao nga nakasinati ug labihan kadaghang kasakit sa iyang kaugalingon adunay 

lawum nga tinguha nga mutabang ngadto sa uban labi na gayud kadtong mga naga-agi ug susama sa 
iyang naagian nga kasakit. 

 
1. Apan pipila lamang ang gitabangan nga masumpay ang proseso sa Ilang pagtubo pinaagi sa 

kasakitan ingon nga pagpangandam aron sa pagtabang ngadto sa uban, bisan pa kung ang 
hinungdan sa kasakit sila lang gihapon. 

                           
2. Si Haring David nagsugod sa pagtabang sa ubang mga tao nga ibalik ang ilang kinabuhi sa Diyos 

human siya napakyas sa iyang pakighilawas kang Batseba. (Salmo 51:13) 
                

D.    Ang prinsipyo sa pagpadaghan sa mga Biblikanhong Magtatambag nga mohimo sa pagtabang 
ngadto sa uban na establisar sinugdan pa g’yud sa Daang Tugon pinaagi kang Jetro, ang ugangang 
lalaki ni Moises. 

 
1.  Si Moises napiog sa tambaganong pagkinahanglan sa tanang mga katawhan (Exodo 18:13-15). 

 
2.  Si Jetro nagtambag kang Moises nga magbansay ug lain pang mga Magtatambag. 

                            (Exodo 18:19-22). 
                          

3. Si Moises misunod sa tambag ni Jetro ug nagpahimutang ug bag-ong sistema sa pagpanambag. 
(Exodo 18:22-24). 

 
E.     Ang Diyos nagbutang ug taas nga priyoridad ((nagapunting) sa pagtabang sa gamay lamang nga 

mga kaigsuonan nga musulbad sa ilang mga problema sa  ilang mga kinabuhi aron sila usab 
motabang ngadto sa ubang kaigsuonan. 

 
1. Ang pagkinahanglan sa kaigsuonan usa ka oportunidad nga makatabang ka sa uban. 

(Galacia 6:2) 
  

F.     Si Dr. Lucas nagsumada kung giunsa ni Hesus pag bansay (gidisipolo) sa iyang mga katawhan sa 
iyang sulat ngadto kang Theopilus nga gilagda diha sa libro sa mga Buhat. 

 
 1.   Si Dr. Lucas nagsaysay nga si Hesus wala lamang nagtudlo sa mga disipolo kung unsa ang 

buhaton, apan Siya usab naghulagway kung unsaon sa paghimo niini. (Mga Buhat 1:1)    
 
                   2.  Si Apostol Pablo nag-gamit sa samang paagi sa iyang mga disipolo. (II Timoteo 2:2) 
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 G.   Adunay lima ka mga sambog niini’ng paagi sa pagpadaghan. 

 
1.    Obserbasyon/Pagpanudlo. Si Hesus nagpasunod sa iyang mga disipolo diha Kaniya mag-alirong, 

naminaw sa iyang mga pagtudlo ug mag-obserba kung giunsa niya pagsulti ug pag ministro. 
(Lucas 6:17) 

 
                  2.    Pag-apil ilalum sa pagdumala. Si Hesus gipa-apil niya ang iyang mga Disipolo sa pagpamuhat 

samtang siya naga bantay o paniid kanila. (Mateo 14:13-21, pagpakaon sa 5,000 ka mga tao)  
 
                  3.    Pag-apil apan walay Pagdumala. Si Hesus nagpadala sa iyang mga disipolo sa tagduha sa ilang   
                         kaugalingon. (Lucas 9:1-6, Si Hesus nagpadala sa 12)      
 
                   4.    Saysay o Pag’asoy nga pagsalmot. Si Hesus nag-gahin ug  panahon sa pagpaminaw sa   
                          ilang mga pag-asoy aron andamon sila sa sunod nga lakang. (Lucas 10:17) 
 
                  5.    Korihi ug Pagtin-aw. Si Hesus nag korihi sa bisan unsang pagtulun-an o batasan nga ilang giasoy    

nga dili mouyon sa Iyang mga Pulong. (Lucas 10:20) 
 

   H.    Ingon nga nagapadaghan, nasayod siya nga ang imong bahin o tahas mahimo gayod nga mausab 
gikan sa usa ka tigbansay ngadto sa usa ka magtutudlong tigtambag nga anaa kanunay apan 
andam mobuhi kanila, apan maga-ampo nga masibuton ngadto kanila. Ang sinulat ni Pablo mao 
ang pagsunod o pagpanubay nga mga pagtudlo ngadto sa iyang mga nahimong disipolo.  

 
     I.      Ang Biblikanhong Magtatambag nasayod nga ang pagpadaghan pinaagi sa sa pag-Panambag usa 

kini ka bug-at ug mapugsanon apan adunay dakong balos o ganti. 
 

      1.   Bug-at ug mapugsanon (Galacia 4:19) 
 
                    2.   Balos o ganti (I Tesalonica 2:17-20) 
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