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Pasiuna
____________________________
Sa dili pa ikaw magsugod sa imong pagtoon sa Bibliya, kon
ikaw usa ka magtotoo diha ni Ginoong Jesu-Kristo, siguroha
nga ikaw nakahingalan sa imong mga sala sa pribado ngadto
sa Dios nga Amahan.
Kon kita mosugid sa atong [nahibaloan] mga
sala, Siya maoy matinumanon ug matarong sa
pagpasaylo kanato sa atong [nahibaloan] mga
sala ug sa paghinlo kanato gikan sa tanang
[wanahibaloan, o nahakalimtan nga mga sala]
dipagkamatarong. (1 Juan 1:9)
Ikaw dihadiha mosulud sa fellowship uban sa Dios, napuno sa
Balaang Espiritu, ug andam na sa pagkat-on og doktrina sa
Bibliya gikan sa Pulong sa Dios.
“Ang Dios maoy espiritu, ug kadtong kinsa nga
magsimba Kaniya kinahanglang magsimba diha
sa [ang pagpuno sa] espiritu ug [bibliyanhon]
kamatuuran.” (Juan 4:24)
Kon ikaw wala gayud sa personal nga mitoo diha ni Ginoong
Jesu-Kristo isip imong Manluluwas, ang isyu dili ang paghingalan
sa imong mga sala. Ang isyu mao ang pagtoo lamang diha ni
Kristo lamang.
“Siya kinsa nagatoo diha sa Anak adunay
waykatapusang kinabuhi; apan siya kinsa wala
nagatuman [ang mando sa pagtoo diha] sa Anak
dili makakita og kinabuhi, apan ang kaligutgut sa
Dios nagapabilin diha kaniya.” (Juan 3:36)

A

NG PULONG SA DIOS maoy buhi ug gamhanan,
mashait kay sa bisan unsang duhay-sulab nga espada,
naglagbas bisan ngadto sa nagbahing nagpabulag sa
kalag ug sa espiritu, ug sa mga lutahan ug sa kinauyokan,
ug maoy usa ka kritiko sa mga hunahuna ug mga tinguha
sa kasingkasing. (Mga Hebreohanon 4:12)
Ang tanang Kasulatan maoy gininhawa-sa-Dios, ug
maganansiyahon para sa doktrina, para sa pagbadlong,
para sa koreksiyon, para sa instruksiyon diha sa
pagkamatarong; nga ang tawo sa Dios mamahimong
hamtong, sa hingpit gisangkapan ngadto sa tanan nga
maayong mga buhat. (2 Timoteo 3:16-17)
Pagtoon sa pagpakita sa imong-kaugalingon nga aprobado
ngadto sa Dios, usa ka trabahador nga kinahanglang dili
maulaw, sa hustong nagbahin sa pulong sa kamatuuran.
(2 Timoteo 2:15)

GRASYA MAO ANG YAWI
ANG PAGHATAG MAOY USA KA PAGPADAYAG SA PAGSIMBA nga
nagahandum sa grasya sa Dios.1 Ang paghatag nagatanaw pagbalik ngadto sa labing-dako nga gasa sa tanan, ang
Ginoong Jesu-Kristo. Pinaagi ni Kristo, ang Dios sa gawasnon
nagasangkap sa paagi sa kaluwasan para sa tanang katawhan.
“Kay ang Dios mihigugma kaayo sa kalibutan, nga
Siya mihatag sa Iyang bugtong gipanamkon nga
[sa talagsaon nga gipakatawo] Anak, nga bisan
kinsa nga nagatoo diha Kaniya dili mamatay, apan
adunay waykatapusang kinabuhi.” (Juan 3:16, mga
italiko gidugang)2
Ang pasalamat iya sa Dios para sa Iyang dimahulagway nga gasa! (2 Mga Taga-Corinto 9:15)
1. Tan-awa sa Pakapin sa Basahon A.
2. Ang tanang mga Kasulatan niini nga libro maoy gikutlo gikan sa New American Standard
Bible (NASB). Ang sinanggaang komentaryo nagapadayag sa pagpalapad sa NASB nga
paghubad nga gitudlo diha sa klase sa Bibliya nga mga panudlo (anaa sa [English] MP3 CD
gikan sa R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries, Houston).
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Ang maloloy-ong gasa sa Dios sa kaluwasan ug ang pagamuma para sa atong Kristohanong kinabuhi (Mga Taga-Filipos
4:19) nagakinahanglan og usa ka tubag. Ang paghatag maoy
usa ka tubag nga kita makapadayag sa atong pagkasinati sa
grasya ug pagpasalamat para sa unsa ang nabuhat sa Dios sa
atong kaayohan.
Ang paghatag maoy labi pa kay sa yanong pag-amot og
kuwarta. Ang paghatag maoy usa ka kalihukan sa pagsimba
sa magtotoo. Ang pagsimba nagaagad sa atong paggamit sa
divine nga mga bahandi nga ang Dios mihatag para sa pagkaton og doktrina sa Bibliya, nagresulta diha sa espirituhanong
pagtubo.3 Ang paghatag nagalakip og kondisyon sa kalag ug
panghunahuna, ingon usab sa materyal nga mga kabtangan.
Ang mga sayup nga pagsabut bahin sa paghatag sa kanunay magtakud sa mga magtotoo. Daghang katawhan mohatag
tungud kay sila maghunahuna nga ang Dios maoy usa ka
‘genie.’ Kon sila mohulog og igo ngadto sa plato sa pangolekta,
ang Dios mohatag diha kanila sa unsa ilang gitinguha. Ang uban
mahimong mohatag sa paghupay og usa ka pagkasad-an nga
dinugtongdugtong para sa paghuput og mga bahandi samtang
daghan kaayo ang nagpuyo diha sa kakabus. Ang pag-amot og
usa ka bahin niini nga kuwarta ngadto sa ‘rilihiyon’ nagapagaan
sa konsensiya. Adunay usa ka nipis nga linya tali sa mini nga
pangpadasig ug nakasinati-sa-grasya nga paghatag. Aron nga
sa hingpit mapahiuyon ngadto sa sundanan sa nakasinati-sagrasya nga paghatag, ang magtotoo kinahanglang makasabut
sa pagkatalagsaon sa kapanahonan nga siya nagapuyo.

3. Ang grasya nga aparato para sa panabut maoy usa ka wala-ang-merito nga sistema
sa espirituhanong pagsabut nga ginamham pinaagi sa pagpuno sa Balaang Espiritu
nga nagahatag sa matag magtotoo waysapayan sa tawhanong IQ uban ang abilidad sa
pagsabut, pagkat-on, ug paggamit sa tibuuk pagbulot-an sa doktrina sa Bibliya. Tan-awa sa
R. B. Thieme, Jr., The Integrity of God (Houston: R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries, 2005),
3; Christian Integrity (2002), 89-120; Reversionism (2000), 3-7. Sa umaabot, mga sangangreperensiya ngadto sa akong mga libro mokutlo lamang sa magsusulat, titulo, petsa sa
publikasyon (diha sa unang reperensiya), ug panid (mga panid).
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MGA KINAIYA SA KAPANAHONAN
SA SIMBAHAN NGA MAGTOTOO
Ang Kapanahonan sa Simbahan mao ang karon nga
dispensasyon nga misugod sa dihang ang mga disipulo
midawat sa Balaang Espiritu sa adlaw sa Pentekostes (Mga
Buhat 1:8; cf, 2:1-4) ug mahisangko diha sa Pagsakgaw sa
Simbahan (1 Mga Taga-Tesalonica 4:15-17).4 Wala gayud
diha sa bisan unsang nag-unang dispensasyon nga ang Dios
misangkap og mga bahandi nga Siya nagahatag ngadto sa
matag Kristohanon. Kining talagsaong mga kinaiya maglukup
sa mga paagi ug pangpadasig para sa paghandum sa grasya
pinaagi sa paghatag.
1. Ang bawtismo sa Balaang Espiritu nagapaila kanato
uban ni Kristo ug nagabutang kanato diha sa paghiusa
uban Kaniya. Dili pagalibogon uban sa ritwal nga
bawtismo sa tubig, ang bawtismo sa Balaang Espiritu
mahitabo sa takna nga kita motoo diha ni Kristo. “Diha ni
Kristo,” kita mag-ambit sa tanan nga Siya mao ug anaa
(1 Mga Taga-Corinto 12:13; Mga Taga-Galacia 3:26-28;
Mga Taga- Efeso 1:3-6; 2:5-6; Mga Taga-Colosas 2:1012).
2. Ang Balaang Espiritu sa permanenteng nagapuyo sa
lawas sa matag magtotoo (Mga Taga-Roma 8:9) sa
pagbuhat og usa ka templo para sa pagpuyo ni JesuKristo ingon ang Shekinah nga Himaya (1 Mga Taga-

4. Ang mga dispensasyon mao ang pagsunudsunud sa divine nga mga administrasyon
nga magbahin sa tawhanong kasaysayan ngadto sa sumpaysumpay nga mga panahon ug
maglangkub sa divine nga panglantaw ug teyolohiyanhong interpretasyon sa kasaysayan.
Ang mga dispensasyon magpahimo sa magtotoo sa pagsinati ngadto sa human-sakaluwasan nga espirituhanong kinabuhi. Tan-awa sa Thieme, The Divine Outline of History:
Dispensations and the Church (1999), 16-21.
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Corinto 6:19-20; 2 Mga Taga-Corinto 6:16).5 Si Kristo
mipadayag sa Iyang-kaugalingon ngadto sa Israel ingon
ang Himaya kinsa mipuyo sa Tabernakulo ug sa ulahi
sa Templo (Exodo 33:9-10; Numeros 16:42; cf. Juan
1:18). Apan karon, tungud sa “ang pagbag-o pinaagi sa
Balaang Espiritu” (Titus 3:5), si Kristo nagapuyo sa lawas
sa matag magtotoo (Juan 14:20; Mga Taga-Galacia 2:20;
Mga Taga-Colosas 1:27). Kini mao ngano ang magtotoo
makapadan-ag sa Iyang himaya (2 Mga Taga-Corinto
3:18).
3. Ang Dios nagapadayag sa Iyang mga pagtudlo para sa
magtotoo pinaagi sa nakompletong kanon sa Kasulatan,
dili pinaagi sa mga damgo, mga bisyon, anghelanong
pagpanudlo, o laktod nga pagpadayag.6 Ang “hunahuna
ni Kristo” maoy anaa diha sa sinulat (1 Mga Taga-Corinto
2:16).
4. Matag magtotoo maoy sulud sa tibuuk-panahon nga
Kristohanong serbisyo. Bisan unsay atong trabaho o mga
tahas sa kinabuhi tingali, kitang tanan maoy personal nga
mga embahador ni Ginoong Jesu-Kristo (2 Mga TagaCorinto 5:20).
5. Ang Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo nagapuyo
ilalum sa Balaod ni Kristo ingon ang paninugdan nga
nagawala ug nagailis sa Balaod ni Moses (Mga TagaRoma 6:14; 8:2-4; 10:4). Ang Balaod ni Moses mipaabot
sa pag-abut ni Kristo pinaagi sa pagpadayag sa
kinahanglanon para sa grasya ug ang gigikanan niana

5. Diyutay lamang sa Karaang Testamento nga mga magtotoo ang nakadawat sa
paghatag-og-katakus sa Balaang Espiritu diha sa lumalabay nga basihan para sa katuyoan
sa pagpangulo, pagpadayag, o pipila sa laing inila nga serbisyo (Numeros 11:16-17; Mga
Maghuhukum 3:10; 6:34; 11:29; 14:6; 1 Samuel 16:13; Zechariah 7:12). Kini nga paghatagog-katakus sa gahum mahimong mawala (Mga Maghuhukum 16:20; 1 Samuel 16:14; Mga
Salmo 51:11) diha sa kalainan ngadto sa permanenteng pagpuyo sa Espiritu sa tanang
Kapanahonan sa Simbahan nga mga magtotoo.
6. Thieme, Canonicity (1973).
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nga grasya, si Jesu-Kristo Mismo kinsa sa perpektong
mituman sa Balaod (Mateo 5:17-18; Mga Taga-Galacia
3:23-26; 5:3-5; cf. 18; Mga Hebreohanon 8:13; 10:9).
Karon, kita adunay usa ka klaro nga gihubit nga grasyang
paagi sa kinabuhi nga nagkinahanglan og usa ka labaw
sa kinaiyahan nga paagi sa paghimo—ang pagpuno sa
Balaang Espiritu (Mga Taga-Efeso 5:18)—ug ang labingdakong paggamit sa doktrina sa Bibliya nga magpuyo
diha sa kalag (2 Timoteo 3:16-17).
6. Ang matag magtotoo maoy usa ka harianong pari kinsa
nagapaila sa iyang-kaugalingon sa atubangan sa Dios (1
Pedro 2:5, 9).7 Ang atong parianong responsibilidad mao
ang pagtubo ngadto sa espirituhanong pagkahamtong
(Mga Taga-Efeso 3:17-21; 4:11-16; 2 Pedro 3:18).
Ang paghatag, ingon nga usa ka kalihukan sa harianong
pagkapari, maoy usa ka pribilihiyo para sa mga magtotoo.
Ingon nga usa ka resulta sa paghiusa uban ni Kristo, ang
mga magtotoo makadawat sa tanang espirituhanong mga
bahandi sa pagsimba sa Dios. Ang tinuud nga pagsimba
nagasugod gikan sa gahum (pagpuno) sa Balaang Espiritu ug
nagalangkub una sa tanan sa pagtoon, pagpalandong diha, ug
paggamit sa doktrina sa Bibliya. Ang pagsimba usab nagalakip
og pagpadayag sa doktrina sa Bibliya diha sa kalag pinaagi
sa pag-ampo, pag-awit, pagsaulog sa Lamesa sa Ginoo, ug
paghatag.

7. Ang Israel maoy gipaila atubangan sa Dios pinaagi sa usa ka tinuyong pagkapari
gikan sa tribu ni Levi (Exodo 29:9; 40:15; Deuteronomio 18:1-5; Joshua 18:7). Tan-awa sa
Thieme, Levitical Offerings (2004), 93-96.

6

PAGHATAG: GIMIK O GRASYA?

PAGHATAG MAOY DILI PAGHATAG
OG IKANAPULO
Ang kapakyasan sa pag-ila tali sa paghatag ug sa paghatag
og ikanapulo nagapahayag og usa ka sayup nga pagsabut
sa mga kalahian tali sa Kapanahonan sa Simbahan ug sa
Kapanahonan sa Israel. Ang paghatag nagalihok diha sa matag
dispensasyon, apan ang paghatag og ikanapulo maoy tinuud
lamang diha sa Karaang Testamento nga Israel.
Ang Dios mimando sa Israel sa pagdala og mga ikanapulo
(Levitico 27:30-34), usa ka matang sa nasudnong pamuhis. Ang
pulong “ikanapulo” nagakahulugan og “usa ka ikanapulo.” Ang
Karaang Testamento nga mga ikanapulo maoy gipahamtang sa
managsamang Hudiyong mga magtotoo ug mga dimagtotoo.
Ang kantidad mao ang napulo ka porsiyento sa unsay gipanagiya sa usa o gidawat para sa mga trabaho sa usa.
Adunay pipila ka mga ikanapulo: usa ka buhis para sa suporta
sa mga Levites (Numeros 18:21, 24); usa ka buhis para sa
nasudnong mga kasaulugan ug mga sakripisyo (Deuteronomio
14:22-27); ug usa ka buhis matag ikatulo ka tuig nga gigamit
para sa pobre ug kabus sa yuta (Deuteronomio 14:28-29). Tulo
ka mga buhis o tulo ka mga ikanapulo!
Ang Karaang Testamento nga paghatag og ikanapulo maoy
dili samag-kahulugan sa paghatag. Ang paghatag milapas sa
kinahanglanon sa pagbayad og buhis para sa pagpadayon
sa sinaligang nasod sa Israel.8 Bugtong usa ka gawasnong
kapilian uban sa usa ka hustong motibo ang makapatuman
sa tinuud nga paghatag. Kana nga motibo, diha sa bisan
8. Ang sinaligang nasod sa Israel maoy usa ka nasudnong binuhat ilalum sa pagbantay
sa Dios, ang resulta sa mga kasabutan nga mibuhat og usa ka piho nga relasyon sa
panalangin tali sa Dios ug sa nasod (Exodo 19:5-6; Hosea 4:6). Isip usa ka sinaligang nasod
sa Dios, ang Israel maoy gihatagan og responsibilidad para sa pagkaporma, pagpatunhay,
pagsangyaw, ug pagtuman sa kanon sa Kasulatan. Tan-awa sa Thieme, The Divine Outline
of History, 28-36.
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unsang dispensasyon, nagasentro sa usa ka maayong buut sa
pagpasidungog sa unsa ang gisangkap sa Dios. And prinsipyo
para sa paghatag diha sa Karaang Testamento maoy makita
diha sa Mga Proberbio.
Adunay usa kinsa nagasabwag [nagahatag sa liberal], apan nagapatubo sa labi pa [sa materyal],
Ug adunay usa kinsa nagadumili [kuwarta] sa unsay
angay nga balayronon, apan kini nagaresulta
lamang diha sa kakulang [diha sa kakabus].
Ang manggihatagon nga tawo magmauswagon,
Ug siya kinsa nagahatag og tubig ang iyangkaugalingon pagahatagan og tubig. (Mga
Proberbio 11:24-25)
Si Malachi usab nagapahayag nga ang paghatag og
ikanapulo maoy walay kalabutan sa paghatag.
“Manulis ba ang usa ka tawo sa Dios? Bisan pa
kamo [Israel] maoy nagtulis Kanako! Apan kamo
mag-ingon, ‘Giunsa man namo pagtulis Kanimo?’
Diha sa mga ikanapulo [kinahanglan] ug mga
paghalad [usa ka butang sa pagpili]. Kamo maoy
gitunglo sa usa ka tunglo, tungud kay kamo
nagtulis Kanako, ang tibuuk nasod kaninyo! Dad-a
ang tibuuk ikanapulo ngadto sa bodega, aron nga
adunay pagkaon diha sa Akong balay, ug sulayi
Ako karon diha niini,” nagaingon ang GINOO sa
kasundaluhan, “kon Ako dili moabli para kaninyo
sa mga bintana sa langit, ug mobubu para kaninyo
og usa ka panalangin hangtod nga kini nagaawas.”
(Malachi 3:8-10)
Ang mga ikanapulo nga gidala “ngadto sa bodega,” o tipiganan
sa salapi, sa Israel maoy kinahanglan. Pagkapakyas sa
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pagbayad maoy usa ka paglapas sa Balaod. Ang Balaod ni
Moses mitipon sa parehong espirituhanon ug sibil nga mga
kalihukan. Ingon nga usa ka teyokrasya, gimandoan sa Dios
sa personal, ang Israel maoy usa ka talagsaong paghiusa sa
tinuud nga rilihiyon ug estado. Matag lungsuranon, magtotoo
ug dimagtotoo, maoy responsable para sa pagsustento sa
nasod pinaagi sa paghatag og ikanapulo. Apan bugtong ang
magtotoo ang makahimo sa hustong nadasig sa gawasnong
paghatag ingon nga usa ka kalihukan sa pagsimba nga kapin
sa paghatag og ikanapulo.
Ang prinsipyo sa paghatag makita diha sa 2 Mga TagaCorinto 9:7 nagapatin-aw nga ang magtotoo nagahatag “sa
ingon nga siya mitinguha diha sa iyang kasingkasing [dili ingon
sa usa ka ikanapulo]; dili sa daotang buut o ilalum sa pagpugus;
kay ang Dios nagahigugma sa usa ka malipayong [sa husto nga
nadasig] maghahatag.” Ang panghunahuna mao ang isyu.9 Ang
panghunahuna sa magtotoo diha sa paghatag kinahanglan nga
magpadan-ag sa pagkamaloloy-on sa Dios ngadto kaniya.

MGA PRINSIPYO SA PAGHATAG
Ang 2 Mga Taga-Corinto 8-9 mao ang labing halapad
nga bahin diha sa Kasulatan bahin sa paghatag. Sugod sa
katapusang bersikulo sa kapitulo 7, si Pablo nagataho nga siya
adunay “pagsalig” nga ang Taga-Corinto nga mga magtotoo
mopadayon sa pagtubag ngadto sa iyang pagpanudlo sa
doktrina. Apan ang unang pulong sa Griyegong teksto diha sa
kapitulo 8 nagapahayag nga si Pablo walay pagsalig diha sa
abilidad sa mga Taga-Corinto sa paghatag ngadto sa Ginoo.
Busa, siya nagasaysay sa napuloglima ka mga prinsipyo
sa grasyang paghatag nga magamit dili lamang ngadto sa

9.

Thieme, Mental Attitude Dynamics (2000).
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mga Taga-Corinto, apan ngadto sa tanang mga magtotoo
kinsa maghatag ngadto sa usa ka simbahan o seminaryo,
ebanghelista or misyonaryo, usa ka Kristohanong pangalagad
usa ka kalihukan sa espirituhanong gasa sa paghatag (Mga
Taga-Roma 12:8).10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Grasyang panghunahuna
Gawasnong-kabubut-on nga paghatag
Grasyang pribilihiyo
Kalagnong kalihukan
Lugway sa grasyang aparato para sa panabut
Pagsulay sa gugma
Pagkasinati sa grasya
Hustong administrasyon sa kuwarta
Ang kinahanglanon para sa pagpuno sa Balaang
Espiritu
Paghatag nga walay pamugus
Grasyang paghatag nga maykalabutan sa
panalangin
Ang pangpadasig sa doktrina
Grasyang pagsangkap para sa paghatag
Ang pagpadaghan sa grasyang paghatag
Pag-ila sa grasya nga awtoridad

Grasyang Panghunahuna
Si Pablo nagasugod pinaagi sa pagtukod og usa ka ehemplo.
Ang mga Taga-Corinto adunay daghang makat-onan gikan sa
10. Sa takna sa kaluwasan ang matag magtotoo nagadawat og sa labing minos usa ka
espirituhanong gasa nga gihatag sa Balaang Espiritu. Ang espirituhanong gasa maoy usa
ka makapalahi nga abilidad nga nagapahimo sa magtotoo sa pagbuhat og usa ka pihong
serbisyo diha sa Lawas ni Kristo sulud sa iyang tibuuk-kinabuhi (1 Mga Taga-Corinto 2:11).
Ang espirituhanong gasa sa paghatag nagapahimo sa pihong mga magtotoo sa paghatag
sa labaw ug lapas sa normal nga kalihukan sa paghatag.
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matahum nga pagkamanggihatagon sa timawa ug gidaogdaog
nga mga Taga-Macedonia.
Karon, kaigsoonan, kami magtinguha sa pagpahibalo nganha kaninyo sa grasya sa Dios nga gihatag diha sa kasimbahanan sa Macedonia, nga
diha sa usa ka hilabihang mapait nga kasinatian
sa pag-antos ang ilang kabuhong sa kasadya ug
ilang hilabihang kakabus miawas diha sa kamadagayaon sa ilang pagkamahatagon. (2 Mga Taga-Corinto 8:1-2)
Matod pa sa magsasaysay nga si Livy, ang mga TagaRoma niining panahona miguba sa tibuuk Macedonia.11 Apan
bisan pa sa kakabus ug sa hilabihang pag-antos diha sa mga
kamut sa mga Taga-Roma, ang mga Taga-Macedonia mihatag
sa mabination ngadto sa nagkinahanglan nga Hudiyong mga
magtotoo diha sa Jerusalem ug mihatag og usa ka panig-ingnan
nga hain ang mga Taga-Corinto makaganansiya. Ang timawa
nga mga Kristohanon diha sa Jerusalem nanginahanglan og
pagtabang aron mabuhi, ug kining sulat gikan ni Pablo misaysay
og usa ka pagpangolekta sa pagsangkap og paghupay para
kanila.
Tungud kay adunay usa ka naandan nga sa kaliwatang pagayad tali sa mga Hudiyo ug sa mga Hentil, si Pablo kinahanglang mosanta sa bisan unsang panag-away tali sa Corinto ug
Jerusalem. Siya misugilon ngadto sa mga Taga-Corinto sa
ehemplo sa Macedonia. Daghang mga Taga-Macedonia ang
mihambin og walay kapihig ngadto sa Hudiyong mga magtotoo.
Kining mga Taga-Macedonia maoy anaa sa fellowship uban sa
Dios ug nagpakita og usa ka espirituhanong kahamtong nga
panglantaw sa “kasadya” taliwala sa usa ka “hilabihang mapait

11. Livy, Historiae Ab Urbe Condita (History from the Founding of the City).
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nga kasinatian sa pag-antos.” Sila adunay hustong panglantaw
para sa paghatag. Sila mihatag gikan sa ilang gugma para sa
Ginoo aron nga ang kabus nga mga Hudiyo diha sa Jerusalem
mabuhi. Gawas pa, sila mihatag sa mabination niini nga
pagpangolekta sa dihang sila sa ilang-kaugalingon maoy anaa
sa “hilabihang kakabus.”
Ang mga Taga-Macedonia mihatag uban ang pagsalig nga
ang grasya sa Dios magsangkap para sa ilang kaugmaon. Ang
gasa maoy dili usa ka suborno para sa panalangin sa Dios,
apan migumikan sa usa ka matuud nga tinguha sa paghandum
sa Iyang grasya ug sa pagtabang sa laing mga magtotoo diha
sa panginahanglan. Ang mga Taga-Macedonia maoy nakasinati
sa grasya, usa ka mahinungdanong-rekisito para sa tinuud nga
paghatag. Pinaagi lamang sa pagkasinati sa grasya nga ang
bisan kinsa nga magtotoo makahatag ingon ngadto sa Ginoo.
Ang pagpangolekta gikan sa mga Taga-Macedonia makapatagad kaayo nga si Pablo nagahisgot niini sa binalikbalik
(Mga Buhat 24:17; Mga Taga-Roma 15:25-28; 1 Mga TagaCorinto 16:1-5; Mga Taga-Galacia 2:10). Bisan og kabus-kaayo,
ang mga Taga-Macedonia mihatag sa liberal ug uban ang
hustong panghunahuna sa grasya, samtang ang mauswagong
mga Taga-Corinto midumili. Ang mga Taga-Corinto misugod
sa pagkolekta og usa ka paghalad apan wala gayud mihuman
(2 Mga Taga-Corinto 8:6). Ang mga kapitulo 8-9 maoy
gidisenyo sa pagdasig sa mga Taga-Corinto sa pagpadayon sa
pagpangolekta gikan sa usa ka panghunahuna sa pagkasinati
sa grasya ug paghatag og usa ka paninugdan para sa umaabot
nga mga henerasyon sa mga Kristohanon. Pinaagi sa iyang
tambag, si Pablo nagatukod og usa ka kritikal nga relasyon tali
sa grasya sa Dios ug sa panghunahuna sa magtotoo.
Ang hamtong nga magtotoo uban ang doktrina sa Bibliya
nga nagpuyo diha sa iyang kalag adunay usa ka gipalahutay
nga “kasadya” o kalipay. Ang matuud nga kalipay maoy gitukod
sa kamatuuran (Jeremiah 15:16; Juan 13:17; 1 Juan 1:4).
Ang kamatuuran nga gikan sa Pulong sa Dios nagamugna og
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kapasidad para sa kalipay ug pagkamapasalamaton, usa ka
motibo para sa paghatag (Juan 17:13, 17). Gawas kon ang
pagsabut ug paggamit sa Pulong sa Dios mahimong unang
prayoridad sa magtotoo, ang kalipay maoy makadiyut, ang
konsepto sa grasya nagalikay og pagsabut, ug ang paghatag
nagapadayag og kakawang.
Ang kalipay sa mga Taga-Macedonia bisan pa sa kalisdanan maoy usa ka panalangin nga misugod gikan sa ilang
pagsabut sa grasya sa Dios. Ang ilang paggamit sa grasya
midala kanila ngadto sa pagtabang sa ilang nagkinahanglang
kaigsoonan. Ang pagkahinungdanon sa paghatag nagapuyo
diha sa panghunahuna sa maghahatag, imbis nga diha sa
gasa. Kini maoy paghatag sa imong-kaugalingon. Sa dihang
ikaw mohatag uban ang usa ka maloloy-ong panghunahuna,
ikaw nagapadayag sa grasya nga ang Dios nagahatag kanimo.

Gawasnong-kabubut-on nga Paghatag
Kay ako magsaksi nga sumala sa ilang abilidad,
ug lapas sa ilang abilidad sila mihatag [sa masugtanon ug sa dipinugus] sa ilang kaugalingong kabubut-on. (2 Mga Taga-Corinto 8:3)
Ang grasyang paghatag maoy usa ka kalihukan sa gawasnong kabubut-on sa magtotoo ug maoy wala gayud gipugus o
giipit. Dili ang emosyonalismo usa ka motibo diha sa grasyang
paghatag. Sa laing mga pulong, ang grasyang paghatag wala
nagalakip og mga gimik nga magsugyot og usa ka makadiyut
nga pagbati, mag-amuma og pagbating sad-an, makig-indig
para sa tawhanong pag-ila, o pagdahum sa pagsuborno sa
Dios para sa divine nga panalangin. Ang usa dili maghatag sa
pagkuha og puntos sa Dios o ni bisan kinsa pa. Ang bugtong
husto nga motibo para sa Kristohanong paghatag nagagikan sa
paggamit sa doktrina gikan sa kaugalingong kalag sa tawo.
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Ang harianong pagkapari sa matag-usa ka magtotoo
kinahanglang maglihok gikan sa kabubut-on ug praybasi. Kini
maoy kinahanglanong mga elemento sa kagawasan. Ang
paghatag kinahanglan nga pagatumanon sa pribado ingon
ngadto sa Ginoo ug ingon nga usa ka personal nga paghandum
sa grasya sa Dios.
Diha sa bersikulo 3 si Pablo nagapanghimatuud nga ang
mga Taga-Macedonia adunay hustong pangpadasig diha sa
paghatag. Sila maoy nakasinati sa grasya. Ang ilang panghunahuna maoy basihan para sa ilang sakripisyong gasa ngadto sa
simbahan sa Jerusalem. Kini nga gasa migikan sa ilang hinatagsa-Dios nga kabubut-on, bisan pa sa kawad-on ug paglutos.
Walay pagkaipit. Walay pagpugus. Walay tinguha para sa bisan
unsa nga balos.

Grasyang Pribilihiyo
Nagpakilooy kanamo uban sa dakong pangamuyo
para sa pabor [pribilihiyo] sa pag-apil diha sa
suporta [paghatag] sa mga santos. (2 Mga TagaCorinto 8:4)
Ang paghatag maoy usa ka pribilihiyo. “Pabor,” ang yawi nga
pulong niining ikatulong prinsipyo sa paghatag, nagapunting
ngadto sa usa ka pribilihiyo nga gipalungtad ngadto sa magtotoo pinaagi sa grasya sa Dios. Ang mga Kristohanon gihatagan og pabor sa pagpadayag sa grasya sa Dios ug, pinaagi
niana, sa paghimaya Kaniya.
Ang legalista dili makasabut niini nga prinsipyo. Siya
nagasulay sa paghimaya sa Dios pinaagi sa iyang kaugalingong matarong nga mga binuhatan, nga ako nagatawag og
tawhanong kamaayo.12 Ang iyang panghunahuna nagapadayag
12. Ang tawhanong kamaayo mao ang manggiloy-ong produksiyon o mga binuhatan sa
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og kaugalingong-pagkamatarong, dili grasya. Tungud niini, ang
legalistang magtotoo nagahatag gikan sa usa ka tinagong motibo: sa pagpauswag sa personal nga dungog, sa pagganansiya
og premyo o bintaha, sa paghupay og pagbating sad-an, o
sa pagpagaan og kapareho nga kabug-at. Ang pribilihiyo sa
paghatag—usa ka kalihukan sa harianong pagkapari—maoy
gikuha gikan sa duha ka Griyegong mga pungan diha niini
nga sinulat: (charis), nagakahulugan og “pabor” o “grasya,”
ug (diakonia), nga diin nagagikan ang pulong “diyakono.” Ang
diakonia kasagaran nagapunting ngadto sa administrasyon
sa lokal nga simbahan, apan dinhi kini nagapunting ngadto sa
kinatibuk-ang “suporta” sa mga magtotoo diha sa Macedonia.
Kini nga pribilihiyo nahisakup ngadto sa mga magtotoo lamang.

Kalagnong Kalihukan
Ug kini, dili ingon sa among gidahum [gipaabot],
apan sila unang mihatag sa ilang-kaugalingon
ngadto sa Ginoo ug ngari kanamo pinaagi sa
kabubut-on [katuyoan, disenyo] sa Dios. (2 Mga
Taga-Corinto 8:5)
Bisan pa og ang mga Taga-Macedonia maoy kabus, ang
ilang paghalad milapas kaayo sa kang Pablo nga mga pagdahum. Ngano? Tungud kay “sila unang mihatag sa ilangkaugalingon ngadto sa Ginoo.” Para sa magtotoo, ang paghatag sa kaugalingon ngadto sa Ginoo nagakahulugan og
pagtubo sa espirituhanon. Ang pagtubo nagaresulta diha sa
magtotoo kinsa maoy anaa sa karnalidad, ubus sa kontrol sa kinaiyang makasasala (Isaiah
64:6). Ang maayong mga binuhatan sa karnal nga Kristohanon maoy dimaila gikan sa
maayong mga binuhatan nga gihimo sa dimagtotoo. Ang tawhanong kamaayo nga gibuhat
sa magtotoo walay espirituhanong bili, og sunogon sa paghukum o paghatag-bili nga
lingkoranan ni Kristo, ug maoy dili pagagantihan sa langit (1 Mga Taga-Corinto 3:12-15).
Tan-awa sa Thieme, Rebound & Keep Moving! (1993); 8-9.
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usa ka grasyang panghunahuna. Ang “una” nagapahimug-at sa
nag-unang kamahinungdanon sa pagkasinati sa grasya, ang
kalagnong kalihukan sa mga Taga-Macedonia, imbis nga sa
gasa. Sa dihang ang usa ka magtotoo sa yanong nagahatag
og kuwarta,13 siya maoy naghimo sa unsa nga si bisan kinsang
dimagtotoo ang makahimo. Ang binuhatan walay espirituhanong bili.
Ang paghatag kinahanglang tumanon maingon nga alang
sa Ginoo. Kana nga paghatag nagaangkon og kahimtang sa
divine nga kamaayo. Ang divine nga kamaayo, diha sa kalainan
ngadto sa tawhanong kamaayo, mao ang buhat sa usa ka
Kristohanon nga adunay tiunay ug waykatapusang bili. Ang
divine nga kamaayo lamang maoy madawat ngadto sa perpekto nga mga sukaranan sa Dios. Ang Dios nagasangkap og
unsay gikinahanglan sa pag-abot sa divine nga mga sukaranan.
Ang Iyang grasyang mga pagsangkap mao ang pagpuno sa
Balaang Espiritu ug ang katinuuran sa doktrina sa Bibliya
diha sa usa ka kalag nga nagaresulta diha sa espirituhanong
pagtubo. Pinaagi sa paggamit niining mga pagsangkap, ang
magtotoo nagamugna og divine nga kamaayo sa dihang siya
nagahatag. Kini maoy paghatag maingon nga alang sa Ginoo.
Ang doktrina sa Bibliya nga nagapuyo diha sa kalag
nagadasig sa tanang tinuud nga paghatag. Sa doktrinang
gidasig nga paghatag maoy gawasnon gikan sa panghunahuna
nga mga sala, sama sa pag-uyon nga kaibog, gahum nga
kaibog, pagbating sad-an, kahadlok, o pagkaarogante.
Ang paghatag maingon nga alang sa Ginoo maoy dili sa
makausa, emosyonal nga pahinungud. Hinoon kini nagakinahanglan og usa ka way-undang nga pamaagi, usa ka paagi
sa kinabuhi. Kini nga kinahiladmang kalihukan nagapalungtad
ngadto sa makitang kalihukan sa paghatag. Ang mismong gasa
maoy dili ang labing mahinungdanon; ang kondisyon sa kalag

13. Tan-awa sa Pakapin sa Basahon B.
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ang maisip sa labing dako.
Ikaw tingali sinati sa emosyonal nga mga istorya nga pipila
sa mga ebanghelista ang magsaysay bahin sa madramahong
pagkakabig sa usa ka inilang makasasala. Samtang ang matagusa maoy nagmaya ug nagbakho, ang plato sa paghalad
maoy dihadihang gipasa. Usa ka pastor mahimong moingon
gani ngadto sa usa ka pinasidunggang mamumulong, “Kita
kinahanglan og usa ka dakong paghalad, igsoon, mahimo ba
nga ikaw mosulti og pipila ka makapadasig nga mga sugilanon?”
Kini maoy pagpugus ug pagmaneho. Kini maoy emosyonal
nga paghatag. Sa dihang ang mga magtotoo maghatag ubus
niining klase sa pamugus, ang pangpadasig maoy mini. Ang
ilang paghatag dili maisip para sa Ginoo.
Ang mga magtotoo sa Macedonia maoy tinuuray nga
halangdon. Ang ilang paghatag maoy divine nga kamaayo
tungud kay sila maoy napuno sa Balaang Espiritu. Ang doktrina
sa Bibliya nga nagpuyo diha sa ilang mga kalag mipadasig sa
ilang paghalad. Bugtong ang impak sa doktrina sa Bibliya sa
kalag nagasangkap og hustong kusog para sa paghatag. Ang
mga Taga-Corinto, sa laing bahin, kaniadto mihatag og kuwarta
nga walay pagkasinati ngadto sa grasya o doktrina. Ang ilang
paghatag maoy tawhanong kamaayo, ang “kahoy, dagami, [ug]
uhut” (1 Mga Taga-Corinto 3:12) nga walay espirituhanong bili
ug pagalamonon sa kalayo diha sa paghukum nga lingkoranan
ni Kristo (1 Mga Taga-Corinto 3:13-15).
Atong sumadahon:
1. Ang paghatag maoy usa ka paghandum sa grasya. Ang
Dios nga Amahan mihatag sa Iyang Anak ingon nga
ang labing-dako nga grasyang gasa ngadto sa tanang
katawhan. Ang perpekto nga karakter sa Dios mao ang
basihan para niini nga gasa.14

14. Thieme, The Trinity (2003); The Integrity of God, Pakapin sa Basahon A.
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2. Sa pag-ila sa grasya sa Dios, ang magtotoo kinahanglan
mohatag basi sa iyang kaugalingong panghunahuna—
gikan sa doktrina sa Bibliya diha sa iyang kalag.
3. Adunay usa ka tukmang pagsunudsunud diha sa
paghatag. Una mao ang kalagnong kalihukan, unya ang
makitang buhat sa paghatag.
4. Ang paghatag maoy parehong usa ka lugway ug pagpakita sa doktrina sa Bibliya nga nagpuyo diha sa kalag.
5. Ang paghatag sa kaugalingon nagapadayag og kapasidad para sa gugma ug kalipay nga gibasi sa doktrina.
6. Ang paghatag diha sa grasya dili maghimo og usa ka
isyu sa tinuud nga gasa o sa maghahatag.
7. Ang paghatag gikan sa emosyonalismo maoy sama ra sa
pagmaneho pinaagi sa maghahatag ug nagaresulta diha
sa samang makikaugalingon nga panghunahuna ingon
sa, “Human sa tanan nga akong gibuhat para kanimo!”
o “Ako mihatag og igong kuwarta aron makaangkon og
katungud dinhing dapita!” Walay lugar diha sa harianong
pagkapari para sa paghatag nga adunay kaping kabubuton.
DIPERSONAL NGA GUGMA
Ang mga Taga-Macedonia maoy mga Hentil, apan “sila
maoy nahimuut sa [paghatag]” (Mga Taga-Roma 15:27a)
ngadto sa mga Hudiyo kinsa mipuyo diha sa usa ka halayong
siyudad, kadaghanan kang kinsa sila wala gayud makakita.
Ngano man nga kining amihanang mga Griyego maoy
manggihatagon kaayo ngadto sa hingpit nga mga istranghero?
Ang ilang pagkamanggihatagon nagapadayag og dipersonal
nga gugma.15 Sa “dipersonal” ako nagapasabut og usa ka
gugma nga wala bisan pa magkinahanglan og paghimamatay
15. Thieme, Christian Integrity, 31-33.
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uban ang hingtungdan sa gugma, kulang pa gayud ang kasuud
o paghigalaay. Ang dipersonal nga gugma nagapahimug-at sa
karakter sa maghahatag, dili diha sa magdadawat, ug nagapakita
sa integridad sa maghahatag. Ang sugo sa “paghigugma sa
usag usa” (Juan 13:34-35; 1 Juan 4:11) nagapunting niini nga
kategoriya sa gugma.
Diha sa kalainan, ang personal nga gugma nagapunting sa
pagkamadanihon sa hingtungdan sa gugma. Ang personal nga
gugma maoy gitagana para sa usa ka diyutay nga espesyal nga
mga tawo—bana, asawa, pamilya, o mga higala. Ang labingdakong pagpadayag sa personal nga gugma mao ang paingon
ni Jesu-Kristo.
Daghang Hudiyong mga magtotoo diha sa Jerusalem ang
milimud gikan sa kamatuuran ug nangahimong rebersiyonista
(Mga Buhat 15:5; 21:18-26; Mga Taga-Galacia 2:1-4).16 Apan
ang mga Taga-Macedonia mituman sa mando sa paghigugma
kanila uban sa dipersonal nga gugma. Ang ilang paghalad
mihandum sa dipersonal nga gugma sa Dios diha sa pagpadala
sa Iyang Anak sa pagpakamatay para sa ditakus nga katawhan
(Juan 3:16).
Dugang pa, bisan pa ang karon nga rebersiyonismo ug
kadaotan taliwala sa pipila ka mga magtotoo diha sa Jerusalem,
ang mga Taga-Macedonia mipakita og pagkamapasalamaton
para sa nangaging mga paghatag sa sinaligang nasod sa Israel.
Ang mga Hudiyo mao ang orihinal nga mga magbalantay sa
Pulong sa Dios. Ang Dios mipili og Hudiyong mga propeta sa
pagdawat ug pagsulat sa mga Kasulatan. Ang labing-dakong
mga tigsangyaw sa doktrina mao ang mga Hudiyo. Si Kristo
Mismo usa ka Hudiyo. Ang mga Hentil nakabenepisyo gikan sa

16. Ang rebersiyonismo mao ang pagkunhod sa mga butang gikan sa bisan unsang ang-ang
sa espirituhanong pagtubo pinaagi sa dugay nga karnalidad ug negatibong kabubut-on ngadto
sa doktrina (Mga Taga-Galacia 5:4). Ang rebersiyonismo wala magpasabut og pagkawala sa
kaluwasan, kay walay sala nga ang magtotoo nagabuhat nga nagawagtang sa kaluwasang
buhat ni Kristo didto sa krus. Tan-awa sa Thieme, Reversionism.
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mga Hudiyo pinaagi sa doktrina, ug karon kining sa doktrinang
nakasinati nga mga Griyego buut mopadayag sa ilang pagtamud pinaagi sa paghatag sa ilang kuwarta ngadto sa nagilaid sa kapit-os nga Hudiyong mga magtotoo (Mga Taga-Roma
15:26-27).

GIKAN SA EHEMPLO NGADTO SA PAGGAMIT
Kita karon mobiya sa mga Taga-Macedonia ug moadto sa
mga Taga-Corinto. Ang mga Taga-Corinto moy dili mga kabus
kaayo, apan sila adunay daghan pang makat-onan bahin sa
paghatag.
Sa sangputanan kita miawhag ni Titus nga sa ingon
siya sa kaniadto mihimo og usa ka pagsugod,
busa siya usab magkompleto diha kaninyo niining
susamang maloloy-ong buhat. (2 Mga TagaCorinto 8:6)
Ang mga Taga-Corinto nagkinahanglan sa pagpuno sa Espiritu,
doktrina diha sa kalag, ug dipersonal nga gugma. Ang pulong
charis, gibalik gikan sa bersikulo 4, nagapahayag og grasya.
Ang paghatag maoy usa ka “maloloy-ong buhat” gituman
nga walay kaping kabubut-on o mga gimik. Si Pablo nahibalo
nga ang mga Taga-Corinto nagkinahanglan sa paggamit sa
pagtolon-an sa Taga-Macedonia.
Si Timoteo maoy gipadala ngadto sa Corinto sa pagdasig og
pagkasinati sa grasya, apan ang mga Taga-Corinto mihadlok
kaniya. Ang personalidad ni Timoteo maoy maingon usab nga
makalmahon, ug siya napakyas. Sila miabog kaniya sa walay
langan pagawas sa lungsod. Busa si Pablo mipadala sa iyang
tighusayg-kasamok—si Titus. Si Titus maoy prangka ug tig-a,
ug ang mga Taga-Corinto mitubag sa mauyunon. Sila mibawi
gikan sa ilang pagkaarogante ug karnalidad nga gihulagway
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diha sa unang epistola, ug nag-abante sa espirituhanon sa
punto nga sila buut mopadayag sa ilang pagkasinati sa grasya.
Ilalum ni Titus, ang mga Taga-Corinto misugod og usa ka
paghalad sa pagsuporta sa mga magtotoo diha sa Jerusalem.
Sa dihang si Titus mibiya, ang mga Taga-Corinto pag-usab
nahulog ngadto sa rebersiyonismo, ug ang paghalad maoy
nahunong. Sa iyang pagbalik ug ang pagpadayon sa doktrina
nga pagmatuto ug espirituhanong pag-abante, ang paghalad
makapadayon. Apan sa pagsiguro nga ang mga Taga-Corinto
walay mga sayup nga pagsabut o mga limbong ug wala
maghatag ubus sa pamugus, si Pablo sa tinuyo mipabiling
hilum bahin sa desperadong kahimtang sa mga magtotoo sa
Jerusalem. Siya sa yanong misugilon sa hulagway sa mga
Taga-Macedonia.
Bisan pa og diha sa materyal nga kakabus, ang mga TagaMacedonia mihuput og dakong espirituhanong mga bahandi.
Ang ilang mga paghalad maoy divine nga kamaayo nga
mihimaya sa Ginoo. Karon ang mga Taga-Corinto adunay
susamang kahigayonan. Sa sinugdan sa bersikulo 6, “sa
sangputanan” maoy gigamit sa paghimo og pagbalhin gikan
sa Taga-Macedonia nga paghatag ngadto sa Taga-Corinto nga
paghatag. Ngano man kini nga pulong ania? Kini nagapahayag
og usa ka hagit. Ang mga Taga-Corinto makahatag og usa ka
susamang paghalad nga gidasig pinaagi sa pagkasinati sa
grasya. Dugang pa, ang hagit may kalabutan ngadto sa matag
magtotoo sa Kapanahonan sa Simbahan. Hatag uban ang
susamang pangpadasig ingon sa mga Taga-Macedonia!
Ikaw kinahanglang mopahilayo sa kuwarta gikan sa
prinsipyo sa paghatag. Ikaw mohatag og una nianang maoy
dimakita ug dilawasnon—gikan sa doktrina sa Bibliya diha sa
imong kalag. Unya, ang makita nga paghatag diha sa iyang lahi
nga mga porma mahimong moresulta. Ang buhat sa paghatag
mahimong usa ka larawan sa espirituhanong mga bahandi sa
imong kalag. Kini maoy gipakita sa madramahong paagi diha
sa ehemplo sa mga Taga-Macedonia.
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Ang simbahan sa Taga-Corinto adunay usa ka kabuhong
sa mga bahandi (2 Mga Taga-Corinto 8:14). Apan si Pablo
maoy dili interesado diha sa pagtukbil sa ilang pinansiyal nga
mga kapanguhaan. Siya maoy dili magpaigog kinahanglanon
alang kanila tungud sa ilang mga bahandi. Siya maoy, hinoon,
mipakabana para sa ilang espirituhanong kahimtang. Tungud
niini, si Pablo miatiman kanila sa malig-on pinaagi sa pagpadala
ni Titus, ang labing isog nga tawo sa iyang bahan. Si Pablo
mitinguha sa paghimong klaro sa espirituhanong mga prinsipyo
sa paghatag nga gituman na pinaagi sa mga Taga-Macedonia.
Ang mga Taga-Corinto kinahanglang mosunud sa samang mga
prinsipyo.
Kini maoy makita usab gikan sa pagbalhin nga pulong “sa
sangputanan” nga ang pagkasinati sa grasya maoy gisulayan
diha sa paghatag. Ang paghatag nagapaila og usa ka higayon
sa pagtantiya sa imong personal nga pagkasinati sa grasya.
Ang mga magtotoo maoy gisulayan sa matag panahon nga
adunay usa ka paghalad, bisan pa ingon nga adunay grasyang
mga pagsulay diha sa lamesa sa komunyon ug sa dihang ang
Pulong sa Dios maoy gitudlo. Ang usa ka grasyang pagsulay
nagakahulugan nga ang Dios misangkap sa tanan ug, busa, ang
imong tubag nagasalig diha sa wala-ang-merito nga positibong
kabubut-on ngadto sa doktrina—dili diha sa imong tawhanong
abilidad. Ang isyu: Makalabang ka ba sa pagsulay gikan sa
katinuuran sa doktrina nga mga kapanguhaan diha sa imong
kalag, o mawad-an ka ba sa konsentrasyon ug panglantaw?

Lugway sa Grasyang Aparato para sa Panabut
Apan maingon nga kamo nabuhong diha sa tanan,
diha sa pagtoo ug linitokan ug kahibalo ug diha sa
tanan nga dakong tinguha ug diha sa gugma kami
midasig diha kaninyo, tan-awa nga ikaw nabuhong
diha niining maloloy-ong buhat [sa paghatag] usab.
(2 Mga Taga-Corinto 8:7)
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Ang ikalimang prinsipyo nagapadayag sa paghatag nga
maoy usa ka lugway sa grasyang aparato para sa panabut
(GAP). Ang mga Taga-Corinto nabuhong diha sa doktrina ug
diha sa kuwarta. Ang Dios sa materyal mipauswag sa mga
Taga-Corinto ingon nga Siya mipauswag sa diyutay sa nagunang kasimbahanan. Sila adunay parehong espirituhanon (1
Mga Taga-Corinto 1:5) ug materyal nga mga bahandi—usa ka
dakong kausahan uban ang espirituhanong mga bahandi nga
labaw pang bililhon kaayo. Ang tulo ka mga pangdugtongang
pulongan sa 2 Mga Taga-Corinto 8:7 nagapahimug-at sa labing
maayong bili sa ilang espirituhanong mga panalangin.
“Diha sa pagtoo,” pistis diha sa Griyego, nagapunting ngadto
sa paagi sa pagkat-on og doktrina gikan sa Pulong sa Dios. Ang
pagtoo nagahulagway og usa ka wala-ang-merito nga sistema
sa panabut. Ang bugtong gikinahanglan para sa magtotoo mao
ang positibong kabubut-on sa pagpamati sa doktrina sa Bibliya
nga gitudlo pinaagi sa usa ka pastor. Ang Balaang Espiritu sa
tinuud nagatudlo og espirituhanong mga kamatuuran ngadto sa
tawhanong espiritu sa magtotoo.
Karon kita nakadawat, dili ang espiritu [pakisayran
sa pangisip] sa kalibutan, apan ang [tawhanong]
Espiritu [nga mao] kinsa maoy gikan sa Dios, nga
kita mamahimong mahibalo sa mga butang nga sa
gawasnong gihatag ngari kanato pinaagi sa Dios,
kinsang mga butang kita usab nagasulti, dili diha
sa mga pulong nga gitudlo pinaagi sa tawhanong
kaalam, apan diha niadtong gitudlo pinaagi [gikan
sa gigikanan sa] sa [Balaang] Espiritu, nagtipon sa
espirituhanong mga hunahuna [mga kamatuuran]
uban sa espirituhanong mga pulong [aparato sa
tawhanong espiritu]. (1 Mga Taga-Corinto 2:12-13)
Ang Dios ingon nga ang hingtungdan sa pagtoo nagadawat sa
merito. Siya nagasangkap sa matag magtotoo uban ang usa
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ka tawhanong espiritu, ang Balaang Espiritu, ug espirituhanong
kamatuuran nga mao ang doktrina sa Bibliya nga gitudlo pinaagi
sa usa ka pastor. Diha sa kombinasyon uban sa positibong
kabubut-on kining mga kapanguhaan mao ang mga paagi sa
espirituhanong pagtubo.
“Linitokan ug kahibalo” diha sa 2 Mga Taga-Corinto 8:7 mao
ang Griyegong mga pulong (logos) ug (gnosis), sa tinagsa.
Kining mga pulong magpunting sa kalihukan sa GAP. Logos
maoy doktrina sa Bibliya nga makit-an diha sa Kasulatan. Ang
doktrina maoy sa sinugdan masabtan sa inantigo pinaagi sa
pagpanudlo nga ministeryo sa Balaang Espiritu ug mahimong
gnosis, “kahibalo.” Pinaagi sa pagtoo, pistis diha sa unang
pamulong, ang gnosis nagabalhin ngadto sa (epignosis), “tinuud
nga kahibalo o pagsabut” (Mga Taga-Efeso 3:19; cf. 2 Timoteo
3:7; 2 Pedro 1:3).17 Sa laing mga pulong, ang epignosis nga
doktrina maoy katinuuran.
Ang epignosis nagasangkap sa magtotoo uban sa usa
ka hingpit, mapuslanong pagsabut sa kamatuuran sa Dios.
Ang Balaang Espiritu nagaliyok niini nga pagsabut ngadto sa
konsensiya, bokabularyo, mga sumbanan ug mga sukaranan,
ug panglantaw sa kalag. Ang paggamit sa doktrina ngadto sa
mga hitabo sa kinabuhi nagagikan lamang sa epignosis.
PastorMagtutudlo

Gnosis
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Tawhanong
Espiritu

Epignosis

KALIHUKAN SA GAP
17. Thieme, Christian Integrity, 106-8; Reversionism, 3-7; Mental Attitude Dynamics, 1-2,
53-57.
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Tulo sa tekniko nga mga pulong para sa grasyang aparato
para sa panabut makit-an diha sa bersikulo 7: logos (doktrina),
gnosis (kahibalo), ug pistis (pagtoo). “Ug diha sa tanang dakong
tinguha” nagasugyot nga ang epignosis nga doktrina mipadasig
sa Taga-Corinto nga mga magtotoo.
“Diha sa gugma” nagakahulugan og ligdong-nga-gugma18 ug
nagapadayag nga ang Taga-Corinto nga mga magtotoo maoy
nagtubo. Niining puntoha sila adunay igong pagkahamtong
(personal nga gugma ngadto sa Dios) sa pagtuman sa
kasulatang mga sugo sa paghigugma sa tanang mga magtotoo
(dipersonal nga gugma). Bisan kon ang mga magtotoo sa
Jerusalem angayan ba sa gugma maoy dili usa ka isyu. Uban
ang paggamit sa doktrina nagaabut ang ligdong-nga-gugma,
nga nagapadasig sa grasyang paghatag.
Ang mga Taga-Corinto nabuhong na diha sa espirituhanong
mga bahandi. Apan ang lugway sa ilang espirituhanong mga
bahandi ngadto sa grasyang paghatag maoy kalagmitan lamang
niining puntoha. Kini nagaagad sa ilang mga desisyon. Uban
sa makanunayon nga positibong kabubut-on ug pagsulud sa
doktrina nagaabut ang kalig-on diha sa Kristohanong kinabuhi.
Ang espirituhanong kalig-on nagakinahanglan og pirming
pag-abante. Ang nag-unang buylo gikan sa makanunayong
pagtoon sa doktrina mao ang nagpalig-ong hinungdan. Ang
napalig-on maoy wala nagapasabut nga ikaw sa kanunay
mohimo sa hustong butang, apan kini nagapasabut nga ikaw
moasdang waysapayan sa imong mga kapakyasan. Kana mao
ang mensahe ni Pablo ngadto sa mga Taga-Corinto, ug sila
mitubag. Ang kalig-on nagahimo sa kalagmitan nga grasyang
18. Ang ligdong-nga-gugma maoy usa ka diemosyonal nga pangpadasig sa kalag nga
naangkon pinaagi sa pagpuno sa Balaang Espiritu ug labing-daghang doktrina diha sa
kalag. Ang ligdong-nga-gugma maoy mapahayag diha sa personal nga gugma para sa Dios
ug dipersonal nga gugma para sa tanang katawhan. Kini maoy usa ka panghunahuna nga
nagapaila sa espirituhanong hamtong nga magtotoo kinsa adunay integridad ug kapasidad
para sa kinabuhi, kalipay, ug personal nga gugma nga mga relasyon. Tan-awa sa Thieme,
Christian Integrity, 144-50.
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paghatag ngadto sa tinuud nga grasyang paghatag.
Kini nga relasyon tali sa paghatag ug ang makanunayong
kalihukan sa GAP mahimong tingubon ingon sa mosunud:
1. Ang Kristohanong paghatag maoy usa ka lugway sa
kalig-on diha sa espirituhanong kinabuhi.
2. Ang kalig-on maoy makuha gikan sa adlaw-adlaw nga
kalihukan sa GAP.
3. Busa, ang paghatag maoy usa ka lugway sa kamakanunayon sa GAP.
Ang mga Taga-Corinto nagmakanunayon sa usa ka punto,
apan hangtod karon sila wala mipadayon uban sa grasyang
paghatag. Sila kinahanglang mohatag sa ilang kaugalingon
nga gawasnong kabubut-on, lahi sa tawhanong kamaayo,
tawhanong abilidad, tawhanong panglantaw, tawhanong mga
gimik, o pagpugus.
Ang magtotoo adunay usa ka tataw nga kahigayonan para
sa kamakanunayon niining adlaw sa pagbiya sa tinoohan—
kamakanunayon diha sa pagpasulud sa Pulong sa Dios.
Kamo maghatag sa inyong-kaugalingon tungud kay kamo
makanunayon diha sa pagtoon sa doktrina sa Bibliya!

Pagsulay sa Gugma
Ako wala nagsulti niini isip usa ka mando, apan
isip nagmatuud pinaagi sa dakong tinguha sa uban
[ang mga Taga-Macedonia] ang pagkamatinuuron
sa inyong gugma usab. (2 Mga Taga-Corinto 8:8)
Si Pablo wala nagtugyan sa balaod ngadto sa mga TagaCorinto ni nagbungat nga sila motupong sa gasa sa TagaMacedonia. Hinoon, ang bersikulo 8 nagapahinumdum sa mga
Taga-Corinto nga ang Kristohanong paghatag maoy paghatag
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sa gugma—dili paghatag sa balaod. Ang balaod nagapugus,
apan ang gugma nagadasig. Busa, ang ikaunum nga prinsipyo
nagapadayag nga ang paghatag maoy usa ka pagsulay sa
pagkamatuud sa gugma sa usa ka magtotoo para sa Ginoo.
Si Pablo wala nagapugus sa paghatag sa mga Taga-Corinto. “Ako wala nagsulti niini ingon nga usa ka mando” nagakahulugan nga sila dili mohatag tungud sa usa ka sugo. Daghang
mga kalihukan maoy gimando diha sa Kasulatan, sama sa
pagpuno sa Balaang Espiritu, pagtigum sa dungan, pagtoon
ug paggamit sa Pulong sa Dios, pag-ampo para sa usag-usa,
pagtubo diha sa grasya, ug paghigugma sa usag-usa uban sa
dipersonal nga gugma. Apan ang paghatag maoy wala gimando.19 Ang paghatag maoy usa ka resulta sa divine nga panglantaw nga panghunahuna, ang produkto sa pagpuno sa Espiritu,
espirituhanong pangpadasig, ug pagkat-on, pagdawat, ug paggamit sa doktrina sa Bibliya. Sa diha nga kining espirituhanong
buylo anaa, ang paghatag mahitabo ingon nga usa ka tubag
sa ligdong-nga-gugma. Ang tawhanong pagpugus, usa ka pagkasad-ang dinugtongdugtong, o usa ka tinguha para pag-uyon
nagadala ngadto sa mapugsanong paghatag, dili usa ka tubag
sa gugma. Ang paghatag kinahanglan sa kanunay usa ka pagpadayag sa gugma sa magtotoo ug tubag ngadto sa grasya sa
Dios.
Ang yawi ngadto sa paghatag sa Taga-Macedonia mao
ang ilang ligdong-nga-gugma. Kana mao ngano nga si Pablo

19. Ang sugo ngadto sa dato nga batan-ong magmamando diha sa Mateo 19:21, Markos
10:21, ug Lukas 18:22 wala mipasabut isip usa ka kinatibuk-ang prinsipyo sa paghatag.
Hinoon, ang mando maoy gidisenyo sa pagpakita niining Hudiyo nga halangdong tawo nga
siya wala nakahimo sa Balaod ni Moses: Siya wala mihigugma sa iyang isigkatawo ingon
sa iyang-kaugalingon ug siya misimba og usa ka mining diyosdiyos (kuwarta). Walay usa
nga makahimo sa Balaod para sa kaluwasan. Ang kakulang sa tubag sa magmamando
sa tawag ngadto sa “hatag ngadto sa pobre” sa yanong nagapunting nga ang iyang mga
bahandi mibarog taliwala kaniya ug usa ka desisyon para ni Jesu-Kristo. Sa ingon usab,
ang Lukas 12:33-34 maoy dili usa ka prinsipyo sa paghatag apan nagasilbi sa pagtandi
sa pagkamahangturon sa divine nga mga bahandi diha sa pagkalumalabay sa tawhanong
mga bahandi.
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nagaingon, “isip nagmatuud pinaagi sa dakong tinguha sa
uban,” kana mao, pinaagi sa makugihong paggamit sa doktrina
sa Bibliya diha sa bahin sa mga magtotoo sa Macedonia. Ang
mga Taga-Macedonia maoy usa ka maayo kaayong ehemplo
tungud kay sila pobre, apan sila maoy nadasig pinaagi sa usa
ka kabuhong sa epignosis nga doktrina diha sa ilang mga kalag.
“Nagmatuud” o nagsulay maoy usa ka paghatag-bili para
sa katuyoan sa pagtugot. Maingon nga ang usa ka tig-usisa
nagasulay ug nagadason sa kaputli sa hamiling mga metal sa
mga mineral ug mga sinubong, ang paghatag maoy gidisenyo
pinaagi sa Dios sa pagsulay ug pagdason sa kaputli sa imong
pangpadasig. Ang paghatag nagatantiya sa katinuuran sa
imong gugma para sa Ginoo. Unsaon man nimo pagpadayag
niana nga gugma? Ikaw magpadayag niini pinaagi sa paggamit
sa doktrina sa Bibliya nga nagpuyo diha sa imong kalag (Mga
Taga-Filipos 1:9; 3:7-8).
Ang bugtong paagi sa pagbaton og doktrina nga nagpuyo
diha sa imong kalag mao ang pinaagi sa makanunayong
kalihukan sa GAP. Ikaw dili makahigugma sa Dios gawas kon
ikaw makaila Kaniya. Ang labi pa nga ikaw mag-ila mahitungud
Kaniya ang labi pa nga ikaw makahimo sa paghigugma
Kaniya. Ikaw makaila sa dimakita nga Dios pinaagi lamang
sa Iyang pagpadayag diha sa doktrina sa Bibliya. Ang imong
makanunayong panabut sa doktrina nagabuhat og usa ka
nagkadakong kapasidad sa paghigugma Kaniya. Pinaagi sa
espirituhanong pagtubo (2 Pedro 3:18), ang ligdong-nga-gugma
mahimo nga imong pangpadasig. Ang tinuud nga paghatag
naggumikan niini nga pangpadasig.
Diha sa bersikulo 8, si Pablo nagatataw sa kamahinungdanon sa paghatag gikan sa usa ka pangpadasig sa ligdong-ngagugma. Sa nangaging panahon ang mga prayoridad sa TagaCorinto maoy nabali; sila mibutang og mas dakong bili sa kuwarta. Ang mauswagong katawhon mag-atiman sa pagpahimugat sa ilang mga bahandi, apan si Pablo nagapahimug-at sa
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espirituhanong kabulahanan, ang kapanguhaan sa epignosis
nga doktrina diha sa kalag. Busa, ang presensiya sa ligdongnga-gugma nga pangpadasig diha sa paghatag maoy usa ka
pribadong igtutudlo sa personal nga buylo diha sa Kristohanong
kinabuhi.

Pagkasinati sa Grasya
Kay ikaw nakaila sa grasya sa atong Ginoong
Jesu-Kristo, nga bisan og Siya dato, apan para sa
imong kaayohan Siya nahimong pobre, nga ikaw
pinaagi sa Iyang kakabus mamahimong dato. (2
Mga Taga-Corinto 8:9)
Sa dili pa ikaw makasabut sa bug-os sa prinsipyo sa
paghatag, ikaw kinahanglang masinati ngadto sa prinsipyo sa
grasya. Ang paghatag sa kanunay usa ka kalihukan sa grasya.
Ang grasyang paghatag mao ang kasukwahian sa kalibutanong
paghatag. Ilalum sa kalibutanong mga sistema, ang katawhan
mohatag sa pagkuha og usa ka butang agig balos—sa pagdawat
og pagtagad, sa pagdani sa uban, sa pag-indig sa uban, sa
paghupay og usa ka pagkasad-an nga dinugtongdugtong, sa
pagtagbaw og usa ka kaibog nga sundanan.
Ang bersikulo 9 nagasumpay sa doktrina sa grasya uban sa
persona sa atong Ginoong Jesu-Kristo. Ang Iyang buhat didto
sa krus, ang libreng gasa sa kaluwasan, nagalakbit-saysay sa
grasya. Ang pagtoo diha sa Iyang persona ug buhat mao ang
sinugdanan sa pagkasinati sa grasya.
Ang ikaduhang pamulong, “bisan og Siya dato,” nagapahayag sa kahimtang ni Jesu-Kristo ingon nga waykatapusang
Dios. Si Kristo sa kanunay adunahan! Apan tungud kanimo,
magtotoo, Siya miabut ngadto sa punto sa kakabus. Kini wala
nagapunting una sa tanan ngadto sa Pagpakatawo, apan
ngadto sa krus, sa dihang si Kristo nahimong sa tinuud nga
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pobre ilalum sa divine nga paghukum. Siya mihatag sa tanan
nga Iya; Siya mihatag sa Iyang-kaugalingon! Ug kini maoy usa
ka kinabubut-ong buhat sa Iyang kabahin, gidasig pinaagi sa
ligdong-nga-gugma.
Sa dihang si Kristo mihatag sa Iyang-kaugalingon didto
sa krus, kinsa man ang tagadawat nianang dako nga gasa
sa gugma? Mao ikaw! “Nga ikaw pinaagi sa Iyang kakabus
mamahimong dato” nagapasabut sa tanan nga ang grasya
sa Dios nagasangkap, nagsugod sa takna sa kaluwasan ug
nagpadayon hangtod sa eternidad.20 Ang tibuuk plano sa Dios
maoy nakasinati sa grasya gikan sa pagsugod hangtod sa
katapusan. Kita maoy naluwas pinaagi sa Iyang grasya (Mga
Taga-Efeso 2:8-9); kita magpuyo pinaagi sa Iyang grasya (Mga
Taga-Galacia 5:22-25); kita magsilbi pinaagi sa Iyang grasya
(1 Mga Taga-Corinto 15:10). Bisan unsa ang atong buhaton
niini nga kinabuhi human sa kaluwasan maoy usa ka butang
sa grasya, ug kana nagalakip sa paghatag. Ikaw mahimong
nakasinati sa grasya sa dihang ikaw makasabut sa paagi sa
buhat sa Dios ug maggamit niini ngadto sa imong kinabuhi. Ang
nakasinati-sa-grasya nga paghatag, busa, nagatuman sa plano
sa Dios.
Kon ikaw makatagbo og usa ka grupo sa mga magtotoo
kisa magpugus kanimo sa paghatag, kinsa adunay usa ka
sistema sa mga gimik, kinsa naningil kanimo sa kuwarta, kinsa maghisgot bahin sa paghatag og ikanapulo, ang ilang mga
praktis maoy dimatinuuron sa grasya. Ang Kristohanong kinabuhi maoy gidisenyo nga mahimong makanunayon—grasya
sa tanan! Ang paghatag kinahanglan nga alang sa Ginoo, dili
alang sa katawhan.
Ikaw kinahanglang mabinantayon ngadto sa mining mga
idiya sa grasyang paghatag. Ang usa ka tawo mahimong
maghunahuna, “Aw, kon ako maghimo sa paghatag pinaagi
20. Tan-awa sa Pakapin sa Basahon A, punto 5.
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sa grasya, ako kinahanglang maghatag sa matag-butang nga
ako anaa.” Kana maoy sayup! Pila ang imong ihatag maoy
usa ka desisyon tali kanimo ug sa Ginoo, usa ka butang sa
personal nga paghukum. Ang grasyang paghatag wala gayud
nagasugyot nga ikaw mohikaw sa imong-kaugalingon o sa
imong mga hinigugma sa mga kinahanglanon. Ang grasyang
paghatag nagabungat og hustong pangpadasig, dili kawad-on.
Ang mga bahandi sa bersikulo 9 nagalakip og daghang
grasyang mga panalangin para sa panahon ug eternidad nga
ang magtotoo nagadawat diha sa kaluwasan. Dugang pa,
espesyal nga grasyang mga bahandi maoy anaa sa matag
magtotoo, apan maoy kalagmitan lamang.21 Kini nga mga
bahandi magkinahanglan og kapasidad sa kalag nga giugmad
pinaagi sa espirituhanong pagtubo. Masdako ang kapasidad,
labi pa ang espesyal nga divine nga mga panalangin ang Ginoo
nagahatag diha sa magtotoo.
PAGGAMIT SA GRASYANG MGA PRINSIPYO

Ug ako maghatag sa akong opinyon [gibasi sa
doktrina] niini nga butang, kay kini maoy sa inyong
bintaha, kinsa mao ang nahiuna sa pagsugod usa
ka tuig ang milabay dili lamang sa paghimo niini,
apan usab sa pagtinguha sa paghimo niini. (2 Mga
Taga-Corinto 8:10)
Ang bersikulo 10 nagasugod og usa ka pagbalhin gikan sa
prinsipyo sa doktina nga giton-an diha sa bersikulo 9 ngadto sa
usa ka girekomendar nga paggamit para sa mga Taga-Corinto.
Si Pablo wala nagabungat og pagtuman. Siya nagahatag og
tambag pinasikad sa doktrina nga prinsipyo. Sa pag-isyu og
21. Para sa usa ka dugang pagpadayag niining espesyal nga grasyang mga bahandi, tanawa sa Thieme, Christian Integrity, 61-63; 205-6, Dying Grace (2004), 32-41; The Integrity
of God, 33-36.
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usa ka mando makapaibabaw sa kang Pablo nga pangpadasig
diha sa Taga-Corinto nga mga magtotoo. Ang pangpadasig sa
mga Taga-Corinto kinahanglang maggikan sa ilang mga kalag.
Sila kinahanglang maghimo sa ilang kaugalingong paggamit sa
doktrina.
Sa dihang usa ka pagmando maoy gihimo sa paghatag,
ang paghatag wala na nagahandum og grasya. Apan ang paghatag kinahanglang sa kanunay usa ka butang sa gawasnong
kabubut-on. Ang mga Taga-Corinto kinahanglan lamang motanaw pagbalik ngadto sa bersikulo 9 isip usa ka sundanan: “Kay
kamo nakaila sa grasya sa atong Ginoong Jesu-Kristo.” Ang
Ginoo sa gawasnong mihatag sa tanan ngadto sa mga TagaCorinto. Ang grasya anaa lamang kon sa gawasnon gihatag. Ang
mga Taga-Corinto kinahanglang mogamit niini nga prinsipyo.
Duha ka infinitives diha sa bersikulo 10 magpadayag og
katuyoan: “pagtinguha” ug “paghimo.” Ang duha maoy may
kalabutan sa paghatag. Ang tinguha sa paghatag kinahanglang
modasig sa buhat mismo. Ang “tinguha” nagapahayag og
presensiya sa ligdong-nga-gugma. Ang magtotoo kinsa
nagasabut ug nagagamit sa doktrina sa Bibliya ug nagaugmad
og kapasidad para sa gugma, nagatinguha sa paghatag. Bisan
kon siya sa tinuud makahatag o dili, ang tinguha nagapuyo sa
makanunayon diha sa iyang kalag.
Apan karon pagtapos sa pagbuhat niini usab; nga
maingon sa aduna ang pagkaandam sa pagtinguha
niini, busa aduna tingali usab ang pagkahuman
niini pinaagi sa inyong abilidad. (2 Mga TagaCorinto 8:11)
Sa katapusan ang hustong pangpadasig para sa paghatag
nagasangko diha sa usa ka tinuyo nga buhat sa usa ka punto
sa panahon. Ang mga Taga-Corinto misugod sa ilang paghalad
“usa ka tuig ang milabay.” Ang tinguha sa paghatag sa gihapon
anaa usa ka tuig ang milabay. Karon si Pablo nagadasig sa
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mga Taga-Corinto sa paghuman sa paghalad ug paghatag
sumala sa ilang “abilidad.” Kini nagapaabot sa bersikulo 12.
Ang “abilidad” sa paghatag wala nagaagad sa materyal nga
mga bahandi, apan sa espirituhanong pangpadasig.
Kay kon ang pagkaandam maoy anaa, kini maoy
madawat sumala sa unsay anaa ang usa ka tawo,
dili sumala sa unsa ang wala kaniya. (2 Mga TagaCorinto 8:12)
Unsa man ang kinahanglang “anaa” sa tanang panahon? Ikaw
mahimo nga sa kanunay walay kuwarta, apan ikaw sa kanunay
adunay basihan para sa paghatag—pangpadasig pinasikad
sa doktrina diha sa imong kalag. Kini nga “pagkaandam” sa
paghatag nagakambyo sa pahimug-at gikan sa gasa ngadto sa
espirituhanong kondisyon sa imong kalag. Ang kondisyonal nga
kabihayag, “kon ang pagkaandam maoy anaa,” ug kini anaa,
nagapahayag og usa ka makapatagad nga kausaban diha sa
mga Taga-Corinto. Sila karon naghatag sa ilang kaugalingong
gawasnon nga kabubut-on pinasikad sa ilang pagkasinati sa
grasya.
Karon pananglitan usa ka paghalad maoy gikolekta sa
dihang ikaw maoy walay kangho. O ikaw adunay igo lamang
sa pagbayad sa usa ka balayronon o lugos kaigo sa pagpalit
og pagkaon para sa pipila ka mga adlaw. Unsa man ang
imong buhaton? Atimana ang balayronon! Gahini ang imong
kaugalingon ug ang mga gikinahanglan para sa imong pamilya!
Apan kon si bisan kinsa wala nagasangkap para
sa iyang kaugalingon, ug ilabi na para kanila sa
iyang panimalay [pamilya], siya milimud sa pagtoo,
ug maoy daotan pa kay sa usa ka dimagtotoo. (1
Timoteo 5:8)
Nakakita ka ba sa punto? Sa dihang ang usa ka paghalad maoy
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pagakuhaon ug ikaw wala nay pundo, sa katibuk-an ikaw maoy
naghatag kon ikaw nakaugmad og ligdong-nga-gugma.
PRINSIPYO SA BASLANAY NGA SUSTENTO
Kay kini dili para sa kaharuhay sa uban ug para
sa inyong kasakitan, apan subay sa kaangayan—
niining panahona ang inyong kabuhong [sa kuwarta] maoy usa ka sangkap para sa ilang kakulang,
nga ang ilang kabuhong [kalalakihan uban ang
espirituhanong gasa sa pastor-magtutudlo] usab
mamahimong usa ka sangkap para sa inyong
kakulang, nga adunay mahimong kaangayan. (2
Mga Taga-Corinto 8:13-14)
Ang divine nga mga bahandi sa grasya sama sa ang
pagpuyo sa Balaang Espiritu, ang pagkamatarong sa Dios
nga giimpyut didto sa kaluwasan (1 Mga Taga-Corinto 1:30; 2
Mga Taga-Corinto 5:21), ug ang labawng-kamandoang pagapud-apud sa espirituhanong mga gasa (1 Mga Taga-Corinto
12:4-7), magtukod sa Kristohanong kaangayan atubangan sa
Dios. Apan si Pablo wala nagpunting diha sa mga bersikulo
13-14 niini nga kaangayan. Siya nagapatunong sa konsepto sa
kaangayan taliwala sa mga magtotoo.
Si Pablo wala nagtuboy og usa ka nag-unang Kristohanong
sosyalismo, usa ka “pagkuha gikan sa dato, paghatag ngadto sa
pobre” mining-kaangayan. Ang kaangayan wala nagapasabut
nga ang tanan adunay parehong kantidad. Hinoon, si Pablo
nagapangita og baslanay nga suporta taliwala sa mga magtotoo
para sa katuyoan sa pagpadayon sa espirituhanong pag-abante
diha sa Lawas ni Kristo.
Sa tataw ang mga Taga-Corinto mihunahuna nga sila
kinahanglan nga modala sa pinansiyal nga palas-anon, dili
lamang para sa Jerusalem nga simbahan apan para sa
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tanang kasimbahanan, ug mahimong mabug-atan kaayo.
Kini maoy dili talagsaon diha sa Kristiyanismo para sa pipila
ka mga organisasyon sa pagpahimulus sa adunahan ug
manggihatagong mga maghahatag. Busa si Pablo mipatinaw ngano nga ang usa ka manggihatagong paghalad maoy
gikinahanglan niining panahona. Ang mga magtotoo gikan sa
Corinto ug Jerusalem matag-usa aduna og unsay gikinahanglan
sa uban. Usa ka binuligay sa espirituhanong mga gasa ang
makapalihok sa pagsangkap sa mga gikinahanglan sa duha ka
mga simbahan.
Ang mga Taga-Corinto nagkulang og usa ka permanenteng
pastor sa pagtudlo kanila og doktrina. Ang Jerusalem, sagunson,
anaa sa pagbansay og pipila ka batan-ong kalalakihan kinsa
usa ka adlaw makaabot sa espirituhanong gikinahanglan sa
Corinto ug sa laing lokal nga kasimbahanan. Ang simbahan sa
Jerusalem nagkinahanglan og kuwarta sa pagsangkap para
niining kalalakihan panahon sa ilang pagbansay. Ang Corinto
adunay kuwarta; ang Jerusalem adunay kalalakihan.
Busa, ang pagpangolekta para sa Jerusalem maoy
nahiuyon uban sa parehong kahigayonan para sa matag
magtotoo sa paggamit sa espirituhanong mga gasa sama sa
paghatag, pangdumala, ug mga pagtabang sulud sa Lawas
ni Kristo. Agig balos, ang Corinto ug ang laing kasimbahanan
makadawat og kagawasan pag-angkon sa makanunayon sa
doktrina nga pagpanudlo. Ang mao rang prinsipyo nga anaa
karong panahona diin ang mga seminaryo mag-andam sa
kalalakihan aron mahimong mga pastor. Ang kasimbahanan
nga magsuporta niining kalalakihan ug mga institusyon diha
sa umaabot magdawat sa pagpanudlo ug espirituhanong
pagpangulo.
Isip usa ka paghulagway sa kaangayan, si Pablo nagakutlo
gikan sa Exodo 16 ang hitabo sa manna didto sa kamingawan.
Sa ingon nga kini maoy nahasulat, “SIYA KINSA
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mitigum OG DAGHAN WALA MAKAANGKON OG
DAGHAN, UG SIYA KINSA mitigum OG DIYUTAY WALAY
KAKULANG.” (2 Mga Taga-Corinto 8:15)
Ang Dios mihatag og manna sa Israel tungud kay sila mireklamo
mahitungud sa kagutum (Exodo 16:2-3). Sila wala nahitakus o
angayan niini nga pag-amuma. Ang manna maoy sa higpit usa
ka grasyang pagsangkap.
Sumala sa mando sa Dios, ang mga Israelita mitigum
lamang og igong manna sa pagtagbaw sa adlaw-adlaw nga
mga gikinahanglan. Tungud kay ang matag-usa nga mga
kahinam ug ang gidak-on sa mga panimalay nagkalainlain, ang
pipila mitigum og labaw pa ug ang pipila minos ra. Apan, “sa
dihang sila misukud niini sa usa ka omer [usa ka sukdanan sa
gidaghanon], siya kinsa mitigum og daghan walay sobra, ug
siya kinsa mitigum og diyutay walay kakulang” (Exodo 16:18a).
Ang matag tawo adunay kadaghanon nga mipuno sa iyang
kapasidad para sa usa ka adlaw. Ang Dios misangkap og wayundang nga pagkaon diha sa kamingawan sa pagpahinumdum
sa Israel sa binalikbalik mahitungud sa grasya. Si Pablo karon
nagapaila niini nga larawan sa grasya isip usa ka garantiya
nga ang tanang mga magtotoo makadawat og kagawasan
pag-angkon sa doktrina sa Bibliya nga nagapuno sa ilang
gikinahanglan.
Ang paghulagway maoy sumala sa tuyo tungud kay kini
mihisgot sa adlaw-adlaw nga pag-amuma, ang mismong gikinahanglan sa mga Kristohanon sa Jerusalem. Ang grasyang
paghatag pinaagi sa mga Taga-Corinto mipuno niadtong gikinahanglan. Karon ang mga Taga-Corinto kinahanglang
makaamgo nga ang grasya usab nagakab-ot ngadto kanila.
Maingon nga ang Dios misangkap og manna para sa Israel ug
paghupay para sa kabus nga mga magtotoo sa Jerusalem pinaagi sa doktrinang nagdasig sa mga Taga-Corinto sa paghatag,
Siya usab mosangkap sa espirituhanong gikinahanglan

36

PAGHATAG: GIMIK O GRASYA?

sa Corinto ug sa laing mga dapit pinaagi sa binaslanay sa
Jerusalem. Bisan pa niana nga ang mga magtotoo maoy
nalambigit niining baslanay nga suporta, kini mao ang grasya
sa Dios nga sa katapusan maoy responsable.
Apan ang pasalamat maoy alang sa Dios [para sa
Iyang grasya], kinsa nagabutang sa parehong dakong tinguha [makugihong paggamit sa doktrina]
sa inyong kaayohan diha sa kasingkasing ni Titus.
(2 Mga Taga-Corinto 8:16)
Ang grasya niini nga bersikulo nahisakup lamang ngadto
sa Dios. Ikaw motubag sa grasya sa Dios, apan ikaw wala
maglalang niini. Diha sa tibuuk tawhanong kasaysayan, walay
tawo ang nakamugna og grasya. Ang grasya nagapadayag
sa karakter ug palisiya sa Dios ngadto sa katawhan. Ang Dios
sa wayhunong nagahatag tungud kay grasya ang nagapaila
Kaniya. Ug tungud kay ang grasya nahisakup ngadto Kaniya, ang
paghatag nahisakup ngadto Kaniya. Sa dihang ikaw nagahatag
sa maloloy-on, busa, ikaw nagahatag diha sa paagi sa Dios.
Ikaw nagahatag diha basi sa pagsabut sa Iyang karakter sa
pagtamud sa paagi nga Siya nagalihok. Ang paghatag maoy
wala gayud gidisenyo sa pagkuha og usa ka butang gikan sa
Dios. Ang paghatag maoy gidisenyo sa pagpadayag og usa ka
butang nga ikaw anaa na gikan sa Dios—grasya.

Hustong Administrasyon sa Kuwarta
Ang sunud nga prinsipyo sa paghatag maoy makit-an diha
sa mga bersikulo 19-24. Apan diha sa mga bersikulo 16-18, si
Pablo nagahunong sa paghisgot sa mga myembro sa bahan
ni Titus. Hangtod niining puntoha kita nasayod nga si Pablo
mipadala ni Titus diha sa misyon ngadto sa mga Taga-Corinto.
Apan, diha sa bersikulo 18 kita makakita nga adunay usa ka
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ikaduhang myembro sa bahan.
Kay siya [Titus] wala lamang midawat sa atong
hangyo, apan anaa sa iyang kaugalingon ang
hilabihan ka matinuuron, siya mianhi kaninyo sa
iyang kaugalingong pag-uyon [kabubut-on]. Ug
kami mipadala uban kaniya sa igsoon kansang
dungog diha sa mga butang [pagpakaylap] sa
ebanghelyo nga mikuyanap lahus sa tanang kasimbahanan. (2 Mga Taga-Corinto 8:17-18)
Ang teksto wala sa piho nga nagahingalan sa kauban ni
Titus gawas sa pagsulti nga siya maoy inila pag-ayo “lahus
sa tanang kasimbahanan.” Dugang pa, ang bersikulo 22
nagapasabut og usa ka ikatulong wahinganli nga myembro,
nan si Pablo mipadala og tulo tanan. Kining ikatulong myembro
maoy sarang kaayo. Ang sinulat nagataho nga siya nasulayan
na para sa pag-uyon sa daghang mga higayon, ug si Pablo
adunay dakong pagsalig diha kaniya.
Ug dili lamang kini, apan siya [kauban ni Titus]
usab maoy gitudlo pinaagi sa kasimbahanan
sa pagbiyahe uban kanamo niini nga maloloyong buhat [ang paghalad], nga maoy gidumala
pinaagi kanamo para sa himaya sa Ginoo Mismo,
ug sa pagpakita sa atong pagkaandam, nagdala
og pasidaan nga walay usa ang makapadaot sa
dungog kanamo diha sa among administrasyon
niini nga manggihatagong gasa [ang pagdala sa
dakong mga kantidad sa kuwarta]; kay kita adunay
pagtagad para sa unsa maoy madungganon, dili
lamang diha sa panan-aw sa Ginoo, apan usab
diha sa panan-aw sa katawhan. (2 Mga TagaCorinto 8:19-21)
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Karon ang ikawalong prinsipyo sa paghatag: Ang kuwarta
nga gihatag ngadto sa buhat sa Ginoo kinahanglang sa husto
nga gidumala. Ang paghisgot sa kauban ni Titus nagapunting
niini nga kalihukan. Dili lamang siya maoy aprobado para sa
iyang ministeryo diha sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, apan
siya usab maoy gipili sa kasimbahanan sa pagbiyahe uban ni
Pablo ug pagtabang diha sa administrasyon sa paghalad. Siya
dili usa ka myembro sa hut-ong ni Pablo, responsable lamang
ngadto ni Pablo, ingon sa mga tigpangitag sayup nga mahimong
ikapasangil (2 Mga Taga-Corinto 8:23). Siya maoy usa ka inila
pag-ayo nga magtotoo uban ang usa ka maayong dungog
kinsa mismong presensiya ang makadason sa pagsalig sa
mga Taga-Corinto diha niadtong nagdala sa paghalad ngadto
sa Jerusalem.
Ang mga magtotoo kinsa magdumala sa mga pundo kinahanglang maghimaya sa Ginoo—kana mao, sila kinahanglang
anaa sa usa ka masugtanong hunahuna, nadasig-kaayo,
ug espirituhanong hamtong. Busa, ang mga tagdumala sa
kuwarta sa simbahan kinahanglang makaabot og pihong mga
kinahanglanon: Kristohanong integridad, kaalam, usa ka maghahatag og kasaligang tambag, sa kongregasyong pagtudlo.
Ang doktrina sa Bibliya nagadasig sa tagdumala. Ang iyang
abilidad sa pagtuman niini nga kalihukan nagaagad sa iyang
espirituhanong gasa sa administrasyon (1 Mga Taga-Corinto
12:28) ug diha sa iyang kapasidad sa pagsinati ngadto sa
grasya sa Dios ug sa paghigugma ni Kristo.
Sa dugang, sa dihang ang mga pundo maoy gidumala
pinaagi sa kapin sa usa ka tawo, ang kalagmitan ug bisan
pa ang pagpakita sa pagkalimbongan o pagkawkaw maoy
sa dako makunhuran. Ang mga paagi para sa pagdala og
kuwarta kinahanglang ihan-ay una sa panahon sa pagsiguro
sa seguridad ug ang kasaligang pang-apud-apud sa paghalad.
Ug kita mipadala uban kanila sa atong igsoon,
kang kinsa kita sa makadaghan misulay ug nakit-
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ang makugihon diha sa daghang mga butang,
apan karon labaw pang makugihon, tungud sa
iyang dakong pagsalig diha kaninyo [mga TagaCorinto]. (2 Mga Taga-Corinto 8:22)
Niining puntoha si Pablo midayeg sa tulo ka kalalakihan sa
iyang bahan. Silang tanan maoy sarang-kaayo sa paggasto og
dakong mga kantidad sa kuwarta. Diha sa wala paghingalan sa
ikaduha ug ikatulong mga myembro sa bahan, ang pahimug-at
maoy sa ministeryo sa grasya imbis nga sa personalidad. Diha
sa administrasyon sa pinansiyal nga mga buluhaton sa usa ka
lokal nga simbahan, daghang wahiilhi ug wamabutyag nga mga
bayani sa kagamhanan ang nagtuman sa trabaho sa usa ka
paagi nga makapahimuut ngadto sa Ginoo. Ang Dios nasayod
sa tanan kinsa mag-atiman sa maong mga buluhaton.
Bahin kang Titus, siya maoy akong kauban ug isigkatrabahador taliwala kaninyo; bahin sa among
kaigsoonan, sila maoy mga mensahero sa kasimbahanan, usa ka himaya ngadto ni Kristo. Busa
sa dayag atubangan sa kasimbahanan ipakita
kanila ang pruyba sa inyong [ligdong] gugma ug
sa among katarungan para sa pagpasigarbo mahitungud kaninyo. (2 Mga Taga-Corinto 8:23-24)
Usa ka paagi sa pagpakita og ligdong-nga-gugma mao ang
paghatag. Kining duha ka mga bersikulo magpahinumdum sa
ikaunum nga prinsipyo, ang pagsulay sa gugma. Ikaw maoy
gisulayan sa matag panahon nga ikaw maghatag og usa ka
paghalad—dili pinaagi sa gidak-on sa imong kontribusyon
apan pinaagi sa panghunahuna nga hain ikaw maghatag. Ang
Dios midisenyo sa paghatag sa pagsulay sa imong kapasidad
sa paghigugma Kaniya, ingon usab sa ubang mga magtotoo.
Sa matag higayon nga ikaw maghatag maingon nga alang sa
Ginoo, ikaw magpadayag og ligdong-nga-gugma. Ang tinuud
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nga paghatag dili mabulag gikan sa ligdong-nga-gugma.

Ang Kinahanglanon para sa Pagpuno sa
Balaang Espiritu
Kay kini maoy wakinahanglana para kanako sa
pagsulat nganha kaninyo mahitungud niini nga ministeryo ngadto sa mga santo [diha sa Jerusalem];
kay ako nasayod sa inyong pagkaandam, nga ako
magpasigarbo mahitungud kaninyo ngadto sa mga
Taga-Macedonia, kining mosunud, nga ang Achaia
[habagatang Greece] nangandam [sa panghunahuna] sukad pa sa miaging tuig, ug ang inyong
kainit nakapaukyab sa kadaghanan kanila. Apan
ako mipadala sa kaigsoonan, nga ang among
pagpasigarbo bahin kaninyo [mga Taga-Corinto]
dili mahimong waykahulugan niining hitaboa, nga,
ingon sa akong gipangsulti, kamo mamahimong
andam [diha sa inyong kalag]. (2 Mga Taga-Corinto
9:1-3).
Ang karnalidad taliwala sa mga Taga-Corinto maoy nakababag kanila diha sa pagtapos sa paghalad nga gisugdan sa
nag-unang tuig. Ang karnalidad nagakahulugan og pagkagawas sa fellowship uban sa Dios tungud sa wamasugid nga
sala. Ang tanang mga magtotoo sa matag karon ug unya
makasala (1 Juan 1:8, 10). Tungud kay ang Dios dili makahimo
og fellowship uban sa usa ka magtotoo diha sa usa ka estado
sa sala, Siya midisenyo og usa ka paagi nga mahiuyon sa
grasya sa pagtukod pag-usab nianang nawala nga fellowship.
Sa dili pa ang mga Taga-Corinto makasugod pag-usab niini
nga buhat para sa Ginoo, sila kinahanglan sa pagrebound o sa
pribadong paghingalan sa ilang nahibaloang mga sala ngadto
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sa Dios.22
Kon kita magsugid [hingalan] sa atong [nahibaloan]
mga sala, Siya maoy matinumanon ug matarong
sa pagpasaylo kanato sa atong mga sala ug sa
paghinlo kanato gikan sa tanang dipagkamatarong
[wanahibaloan nga mga sala]. (1 Juan 1:9)
Ang pagsugid sa nahibaloang mga sala nagaresulta diha sa
pagpasaylo ug paghinlo “gikan sa tanang dipagkamatarong”
ug pagbawi sa pagpuno sa Balaang Espiritu. Ang fellowship
uban sa Dios mao ang absoluto nga estado sa espirituwalidad
nga mahitabo lamang pinaagi sa pagpuno sa Balaang Espiritu
(Mga Taga-Galacia 5:16; Mga Taga-Efeso 5:18; cf. 1 Mga TagaCorinto 3:1-3). Sa matag panahon nga ang usa ka magtotoo
makasala siya nagawagtang sa fellowship. Busa, ang rebound
kinahanglang pagagamiton sa matag higayon ang magtotoo
makasala.
Ang pagpuno sa Espiritu nagagahum sa tanang buylo ug
espirituhanong pagtubo (2 Pedro 1:3). Sa panahon nga si Pablo
misulat sa mga bersikulo 1-3, ang mga Taga-Corinto nakahimo
sa rebound nga ilang kinalabwang pangsulbad-sa-problema
nga himan. Sila nakakat-on sa pagbalik sa madali gikan sa
karnalidad ngadto sa espirituwalidad sa matag higayon nga
sila makasala. Ilalum sa pagpuno sa Espiritu, sila nakabawi sa
ilang espirituhanong buylo ug maoy andam sa pagpadayon sa
paghalad. Sa pagkatinuud, ang Taga-Corinto nga “kainit [buylo]”
maoy sulundugon kaayo nga si Pablo mipasigarbo bahin niini
ngadto sa mga Taga-Macedonia.
Ang ikasiyam nga prinsipyo, busa, mao nga ang tanang
paghatag nagakinahanglan sa fellowship uban sa Dios. Kon
ang usa nagahatag nga walay pagpuno sa Balaang Espiritu,
22. Thieme, Rebound and Keep Moving!, 19-21.
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ang hustong pangpadasig maoy imposible. Kini maoy usa ka
yano kaayong prinsipyo. Kon ang plato sa paghalad maoy
ipasa ug ikaw maoy gawas sa fellowship, odi ipasa ang plato
sa unahan o rebound sa dili pa ikaw mohatag. Ang pagpuno sa
Balaang Espiritu mao ang bugtong basihan para sa grasyang
paghatag.

Paghatag nga walay Pamugus
Tingali hinoon kon si bisan kinsang Taga-Macedonia mouban kanako ug makit-an kamo nga diandam, kami [dili sa pagsulti kaninyo] mahimutang
ngadto sa kaulawan pinaagi niining pagsalig. Busa
ako nakahunahuna niini nga gikinahanglan sa
pag-awhag sa kaigsoonan nga sila mouna ngadto
kaninyo ug ihan-ay pag-una ang inyong sa kaniadtong gisaad nga mabuhong nga gasa, nga parehong mamahimong andam isip usa ka mabuhong
nga gasa [usa ka panalangin], ug wala naangin pinaagi sa pagkamaibugon [mining pangpadasig]. (2
Mga Taga-Corinto 9:4-5)
Si Pablo nagahunahuna nga ang paghalad makompleto
tungud sa usa ka masugtanong panghunahuna nga miresulta
gikan sa katapusang pagbisita ni Titus. Niining puntoha, ang
pagtapos maoy kalagmitan. Diha sa Macedonia si Pablo
nakahisgot sa mga Taga-Corinto isip usa ka inilang hulagway
sa paghatag. Apan ang hulagway mapakyas gawas kon sila
mikompleto sa ilang gasa maingon nga alang sa Ginoo. Kon
ang mga Taga-Macedonia makakaplag nga ang paghalad maoy
wala nakompleto, si Pablo ug ang mga Taga-Corinto mahatagan
og daotang dungog. Sila nakahimo og usa ka bakak.
Si Pablo mitinguha sa pagsigurado nga ang paghatag og
kuwarta maoy wala gisumpay uban sa pagkaway-dungog o
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pamugus. Siya wala naggamit og “kaulaw” isip usa ka taktika
aron sa pagkuha og “usa ka mabuhong nga gasa.” Kana
nga gasa maoy “sa kaniadtong gisaad” isip usa ka resulta sa
ligdong-nga-gugma ug dili gikan sa “pagkamaibugon.”
Si Pablo sa matinahurong nagpahinumdum sa mga TagaCorinto nga sila nagkinahanglan sa pagpadayon diha sa ilang
saad ug pagkompleto sa paghalad. Kini maoy diha sa paghimo
sa divine nga sugo para sa paghimaya sa Ginoo ug pagpalungtad
og usa ka halangdong dungog taliwala sa katawhan (2 Mga
Taga-Corinto 8:21). Siya dili buut sa bisan unsang katapusangminuto, sa daotang buut nga dinasig nga paghatag. Busa, ang
bahan ni Titus magahimo og mga paghan-ay “pag-una” aron sa
pagtugot sa mga Taga-Corinto og kagawasan sa pagkompleto
sa ilang paghalad nga walay pamugus. Ang mga magtotoo
kinahanglang adunay praybasi ug kagawasan sa paghatag
maingon nga alang sa Ginoo—dili pinasikad sa pagpugus o
pagsamok.

Grasyang Paghatag nga Maykalabutan
sa Panalangin
Karon kini ako magsulti, siya kinsa nagapugas sa
daginot [sa tinihik] magaani usab sa daginot; ug
siya kinsa nagapugas sa mabuhong [grasyang paghatag] magaani usab sa mabuhong [panalangin].
(2 Mga Taga-Corinto 9:6)
Ang bersikulo 6 nagataho sa ikanapulog-usa nga prinsipyo:
Ang magtotoo kinsa nagagamit sa grasya ug sa doktrina
nga mga prinsipyo, nga ang Dios mihatag, usab nagadawat
og mga kapanguhaan uban sa paghatag. Kini maoy dili
garantiya sa katingalahang materyal nga mga bahandi, ni usa
ka saad sa “hatag og labaw pa, kuha og labaw pa.” Hinoon,
si Pablo nagpahimug-at sa gigikanan sa panalangin ug usa
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ka panghunahuna nga nagadayeg sa gigikanan, dili ang
kantidad nga gihatag. Sa pagdala niini nga kahulugan, si Pablo
nagagamit sa katangdian sa pagpugas ug pag-ani. Ang mga
Taga-Corinto nagkinahanglan aron pahinumduman nga ang
grasyang paghatag maoy sama sa pagpugas, nga magaani og
usa ka buhong nga ani sa panalangin (2 Mga Taga-Corinto 9:89). Ang grasya sa Dios nagahatag sa binhi sa pagpugas ug ang
ani maoy divine nga kamaayo.
Ang tinihik nga paghatag nagadala og usa ka daotang buut
nga panghunahuna. Nga ang paghalad dili “maangin pinaagi sa pagkamaibugon” maoy usa ka pasidaan ngadto sa mga
Taga-Corinto bahin niini nga panghunahuna. Bisan unsa nga
ang usa ka tawo nagapugas nagabalik ngadto kaniya (Mga
Taga-Galacia 6:7). Sa dihang ang usa ka tawo nagapugas sa
daotang buut siya nagadawat og diyutay agig balos. Walay mga
panalangin ang moabut gikan sa pagkamainut nga nagasangkap sa personal nga mga panginahanglan ug mga tinguha. Ikaw
makaani og panalangin gikan sa grasyang paghatag, apan dili
gikan sa salapiong-pagkahangol.
Ang usa nga nagtanom “sa mabuhong” pinaagi sa grasya
nga paghatag makaani og mga panalangin. Diha sa grasya
nga paghatag ang magtotoo nagahatag sa kaugalingon, sa
iyang personal nga gugma para sa Dios, sa iyang panahon
diha sa paghimaya sa Dios, ug sa iyang kuwarta. Ang iyang
panghunahuna nagabaton og walay daotang buut nga pangpadasig. Ang magtotoo sa tinuud nagaani og unsa nga ang Dios
nagapugas diha sa grasya, nga nagaresulta diha sa dakong
panalangin.
Ang gasa dili gayud ang isyu. Grasya mao ang isyu. Ang
Dios nagapanalangin lamang diha basi sa Iyang grasya. Sa
pagpugas sa daginot nagakahulugan sa pagbisbis og diyutay
nga dolyares diha sa direksiyon sa Dios ug nagadahum og usa
ka dakong abot sa ani. Ikaw dili gayud makadawat niini! Sa
tinuud, ang bersikulo 6 nagaingon: Siya kinsa nagapugas nga
walay grasya makaani og diyutay; siya kinsa nagapugas diha

PAGHATAG: GIMIK O GRASYA?

45

sa grasya makaani sa grasyang mabuhong.
Unsay ganansiya gikan sa tinihik nga pagpugas—gikan sa
pagkamainut pinasikad sa usa ka maibugong panghunahuna?
Wala! Unsay ganansiya nga nagagikan sa grasyang pagpugas,
gikan sa usa ka panghunahuna pinasikad sa doktrina? Usa ka
grasyang ganansiya—mabuhong!

Ang Pangpadasig sa Doktrina
Tugoti ang matag usa sa paghimo maingon nga
siya mitinguha [maoy nadasig] diha sa iyang
kasingkasing [diin ang doktrina maoy katinuuran
para sa magtotoo uban sa buylo]; dili sa daotang
buut o ilalum sa pagpugus; kay ang Dios nagahigugma sa usa ka malipayong [maloloy-on] maghahatag. (2 Mga Taga-Corinto 9:7)
Ang ikanapulog-duha ka prinsipyo nagabatbat og usa ka
grasyang maghahatag, sa hustong nadasig gikan sa epignosis
nga doktrina diha sa kalag. Ang magtotoo nagatino sa kalidad
sa iyang paghatag pag-una. Ang usa kinahanglang dili
mohatag gayud kon kini maoy gikan sa pamugus o kagul-anan
sa hunahuna “sa daotang buut.” Ang usa ka tawo mahimong
mohukum sa paghatag para sa grasya nga mga hinungdan,
apan siya dili kinahanglang mohatag tungud kay siya nagabati
nga natanggong, napugus, o “ilalum sa pagpugus.” Ni siya
magahatag ilalum sa bisan unsang matang sa emosyonal nga
pagpugus.
Ang paghatag maoy pagsimba, usa ka pagpadayag sa
pagkamapasalamaton para sa dimasukud nga grasya sa Dios
nganha kanimo. Pinaagi sa doktrina ikaw nakasabut sa Iyang
pagkamaloloy-on. Ang resulta mao ang pagkasinati sa grasya.
Ang imong pagtamud para sa unsa nga ang Dios misangkap
nagaawhag og usa ka tinguha sa pagsundog ug paghandum sa
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Iyang pagkamanggihatagon. Sa dihang kini nga panghunahuna
inubanan pinaagi sa pagpuno sa Balaang Espiritu nagadasig
sa paghatag, ang buhat sa paghatag mahimong pagsimba nga
may lunsay nga bili, o divine nga kamaayo.
Ang pagsimba maoy dili usa ka butang nga gipahamtang
diha kanimo; kini maoy usa ka tubag sa pagkamapasalamaton
para sa imong relasyon uban sa Dios. Ang panabut sa doktrina
nagahubit niana nga relasyon. Ang paggamit nianang parehong
doktrina nagamugna og pagtamud ug pagsimba. Ang Dios
mimando sa matag magtotoo isip usa ka harianong pari (1
Pedro 2:9), ug sa ingon ikaw kinahanglang magtagamtam sa
pagsimba sa Dios, ang tumong sa imong gugma.
Busa, ikaw kinahanglang dili gayud mobitay sa imong ulo
tungud kay ikaw dili makahagbong og usa ka butang ngadto sa
plato sa paghalad. Ang Dios magasangkap sa oras, lugar, ug
mga kapanguhaan para sa paghatag. Mao ang sa doktrina nga
pangpadasig ang maisip.

Grasyang Kasangkapan para sa Paghatag
Ug ang Dios maoy sarang sa paghimo sa tanang
grasya nga modagsang nganha kaninyo, nga
sa kanunay adunay tanan nga pagkaigo diha sa
matag-butang, ikaw unta adunay usa ka kabuhong
para sa matag maayong binuhatan [divine nga
kamaayo]. (2 Mga Taga-Corinto 9:8)
Ang pahimug-at diha sa 2 Mga Taga-Corinto 8:1-9:7 mao ang
kamahinungdanon sa hustong pangpadasig diha sa paghatag.
Sugod diha sa bersikulo 8, ang pahimug-at nagabalhin sa
pagpakita sa unsa nga ang Dios may gahum sa paghimo. Sa
matag karon ug unya, ang mga magtotoo mahimong arogante
ug makalimot o magduda sa abilidad sa Dios. Kon dili pa tungud
sa abilidad sa Dios ug sa Iyang grasya, wala kanato ang adunay
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mga paagi sa paghimaya Kaniya.
“Ug ang Dios maoy sarang sa paghimo sa tanang grasya
nga modagsang nganha kaninyo.” Kon ikaw nagahatag subay
sa balaod, sa walay duhaduha ikaw kinahanglang adunay usa
ka butang nga ikahatag. Ang Dios sa tanang grasya, kinsa
nagahatag og kaluwasan pinaagi sa grasya, kinsa nagasangkap
sa pagpuno sa Balaang Espiritu, kinsa nagasangkap og doktrina
sa Bibliya para sa espirituhanong pagtubo, mao usab ang Usa
kinsa nagahatag og materyal nga mga kapanguhaan para sa
paghatag. Ania ang ikanapulog-tulo nga prinsipyo sa paghatag:
ang Dios kinsa nagahatag og espirituhanong mga kapanguhaan
usab nagasangkap sa materyal nga mga panalangin; kini maoy
gitipon diha sa paghatag.
Ang materyal nga mga panalangin nga ang Dios nagahatag
maoy igo para sa “matag-butang” ug, busa, labaw pa sa igo sa
“usa ka kabuhong para sa matag maayong binuhatan.” “Matag
maayong binuhatan” nagalakip sa tanang divine nga kamaayo
apan dinhi niini nga konteksto nagapunting ilabi na ngadto sa
grasyang paghatag. Ang pulong “kabuhong” wala nagapahayag
og dakong mga bahandi. Si Pablo nakahukum na gikan sa TagaMacedonia nga ehemplo nga ang hustong pangpadasig para sa
paghatag maoy sa waykinutubang labi pa nga mahinungdanon
kay sa usa ka dakodakong pundong salapi. Hinumdumi, ang
Dios “maoy sarang,” wala gipugus, sa pagsangkap og materyal
nga kabuhong. Busa, diha sa bersikulo 8, “usa ka kabuhong”
nagakahulugan og igong materyal nga mga kapanguhaan para
sa mga magtotoo sa pagtuman sa katuyoan sa Dios ug dugang
pagpadayag sa Iyang pagkamaloloy-on. Kining kabuhong
nagapuyo diha sa maligdong nga mga magtotoo kinsa
nagalarawan sa pagkamaloloy-on sa Dios, giugmad pinaagi sa
espirituhanong pagtubo.
Ang katawhan sa makadaghan maghimo og dimakapahimuut nga mga panginahanglan sa dihang sila nagahatag og usa
ka butang. “Human sa tanan nga akong gibuhat para kanimo!”
“Kini maoy labing gamay nga ikaw makahimo sa pagpakita
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sa imong pagkamapasalamaton.” Kini ba nagalarawan sa
pagkamaloloy-on sa Dios? Wala! Kini maoy legalismo—
nagdahum og mga pabor o pinalabi nga pag-atiman agig balos
para sa pagkamanggihatagon. Ang Dios dili masubornohan
para sa Iyang mabuhong nga grasya.
Ang paghatag nagapabilin nga usa sa labing-dako nga mga
hagit sa grasya diha sa Kristohanong kinabuhi. Ang kaligdong
sa paghatag sa laktod may kalabutan og unsa ikaw diha sa
imong kalag. Hinumdumi, ang mga Taga-Macedonia adunay
hilabihan ka diyutay nga kuwarta; sila mihatag una sa ilangkaugalingon. Kana nagapasabut nga sila adunay doktrina diha
sa ilang mga kalag. Sa sangputanan, ang Dios misangkap sa
igong mga kapanguhaan ug ang kahigayonan para sa ilang
paggamit.
Ang paghatag nagadala sa espirituhanon ug sa materyal
ngadto sa pagpunting. Ang espirituhanon, nga maoy dimakita
apan tinuud, nagatagbo sa materyal, nga maoy pulos makita
ug tinuud. Ang paghatag nagakinahanglan sa doktrina nga
pangpadasig sa grasya, ang dimakita, gisundan sa ubayubay nga gidaghanon sa grasya, ang makita. Matag buhat sa
paghatag ingon nga pagsimba maoy usa ka dobleng pagpakita
sa grasya sa Dios: ang grasya sa Dios diha sa espirituhanong
pagbulot-an ug ang grasya sa Dios diha sa materyal nga
pagbulot-an. Busa, si Pablo nagakutlo sa Mga Salmo 112:9
ingon nga usa ka hulagway sa grasyang paghatag sa magtotoo
kinsa nagapakita og kaligdong sa Dios.
Sa ingon nga kini maoy nahasulat,
“SIYA MIPATIBULAAG SA GAWAS SA NASOD, SIYA
MIHATAG SA POBRE, ANG IYANG PAGKAMATARONG
[KALIGDONG] NAGAPABILIN SA KAHANGTURAN.” (2
Mga Taga-Corinto 9:9; cf. Mga Salmo 112:9)
Nagkatibulaag sa gawas sa nasod nagapahinumdum sa ka-
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hulagwayan sa pagpugas diha sa bersikulo 6. Ang usa kinsa
makasabut sa grasyang mga bahandi sa Dios ug mahimong
nakasinati sa grasya makahimo pagpugas diha sa grasya. Ang
“pobre” mao kadtong mga tagadawat kinsa nakabenepisyo
gikan niini nga grasyang paghatag. Himatikdi ang katapusang
pamulong sa bersikulo 9 nga wala naghangyo og usa ka ganansiya sa materyal nga mga panalangin alang sa maghahatag, apan usa ka butang nga labi pang mahinungdanon: usa
ka matarong nga binuhatan nga ang Dios dili makalimot. Ang
kamatuuran nga “iyang [ang maghahatag] pagkamatarong
nagapabilin sa kahangturan” nagapahayag nga siya nakabuhat
og divine nga kamaayo. Ang divine nga kamaayo nagagikan
lamang sa usa ka magtotoo kinsa nakasabut ug nagagamit sa
iyang espirituhanong kapanguhaan.
Tanang grasyang kalihukan nagagikan ubus sa kategoriya
sa divine nga kamaayo, ug tanang divine nga kamaayo
pagagantihan ug molungtad sa kahangturan. Hinumdumi, ang
divine nga kamaayo makaabot sa mga sukaranan sa Dios. Sa
dihang ikaw maghatag, ikaw maoy naghimo og usa ka buhat
sa divine nga kamaayo, kon ikaw maoy napuno sa Balaang
Espiritu.

Ang Pagpadaghan sa Grasyang Paghatag
Karon Siya nga nagasangkap og binhi ngadto sa
magpupugas [ang magtotoo] ug tinapay para sa
pagkaon, magsangkap ug magpadaghan sa inyong
binhi para sa pagpugas ug magpadako sa ani sa
inyong pagkamatarong. (2 Mga Taga-Corinto 9:10)
Ang “binhi” ug “tinapay” maghulagway sa pagsangkap
sa Dios pinaagi sa Iyang grasya nga tuberiya para sa mga
kinahanglanon sa kinabuhi ug para sa “usa ka kabuhong para
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sa matag maayong binuhatan.”23 Ang Dios nagapanalangin ug
nagapadaghan sa abut sa divine nga kamaayo. Ang magtotoo
diha sa 2 Mga Taga-Corinto 9:6 kinsa “nagapugas sa mabuhong,” nagahatag og kuwarta gikan sa pagkasinati sa grasya,
usab “nagaani sa mabuhong,” nagadawat og usa ka pag-usbaw
diha sa “ani sa [iyang] pagkamatarong,” nga maoy divine nga
kamaayo.
Samtang ang pagkasinati sa grasya nagausbaw uban sa
espirituhanong pagtubo, sa ingon usab ang imong kapasidad
sa pagdala sa panalapi nga pagsangkap sa Dios nagausbaw.
Ang Dios makahimo sa “pagpadaghan sa imong binhi” para
sa paghatag pinasikad sa imong kapasidad (Mga Proberbio
11:24-25). Sa ingon, ang materyal nga mga kapanguhaan
nga gisangkap sa Dios mamahimong mga pamaagi sa
paghimaya sa Dios. Ang kapasidad nagasiguro nga kining
mga kapanguhaan dili mamahimong usa ka palinga gikan sa
katuyoan sa Kristohanong kinabuhi. Ang resulta: masdakong
pag-alagad ngadto sa Dios pinasikad sa imong miusbaw nga
kapasidad gikan sa espirituhanong pagtubo.
Ikaw mapabuhong diha sa tanang butang para sa
tanang pagkamahatagon [pagkamanggihatagon
sa kalag], nga pinaagi kanato maoy naghatag
og pagpasalamat ngadto sa Dios. (2 Mga TagaCorinto 9:11)
Pagpabuhong, o pagpadaghan sa grasya, nagasilbi
ngadto sa matag pagbulot-an sa imong kinabuhi. Sa minos
pa nga kamahinungdanon, ikaw adunay materyal nga mga
butang sa kinabuhi nga mahimong matigum. Sa kinadak-ang
23. Ang “grasya nga tuberiya” maoy usa ka termino nga akong gimugna sa paghulagway
sa agas sa mga panalangin gikan sa gugma ug integridad sa Dios ngadto sa Iyang giimpyut
nga pagkamatarong diha sa mga magtotoo. Tan-awa sa Thieme, Christian Integrity, 57-59;
The Integrity of God, 103-5.
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kamahinungdanon, ikaw adunay
abut sa divine nga kamaayo, GUGMA UG INTEGRIDAD
SA DIOS
Kristohanong
kaligdong,
ug
kapasidad para sa kinabuhi. Sa labi
pa nga ikaw magkat-on ug maggamit
sa doktrina, sa labi pa nga panahon
ikaw maggugol diha sa fellowship
uban sa Dios, sa labi pa nga ikaw
magtubo sa espirituhanon, sa labi pa
nga ikaw maghatag gikan sa hustong
pangpadasig, ug sa labi pa ang
imong kinabuhi maoy mapabuhong.
Pagkasinati sa grasya nagahimo
og usa ka mapasalamatong tubag.
Kini nga mapasalamatong panghunahuna maoy gihulagway diha
sa bersikulo 11 isip “pagpasalamat
ngadto sa Dios.” Ang mga Kristohanon sa Jerusalem kinsa nahimong
mga hinatagan sa paghalad sa ANG GRASYA NGA TUBERIYA
Taga-Corinto pinaagi kang Pablo ug sa mga myembro sa
iyang bahan maoy mapasalamaton ngadto sa Dios. Apan
laing resulta usab maoy namatngunan: Ang mga Taga-Corinto
mahimong mapabuhong og dako, usa ka hinungdan para sa
ilang pagpasalamat.
Kay ang ministeryo niini nga serbisyo [paghatag]
maoy dili lamang sa bug-os nagsangkap sa mga
gikinahanglan sa mga santo [diha sa Jerusalem],
apan usab maoy nag-awas pinaagi sa daghang
mga pagpasalamat ngadto sa Dios. (2 Mga TagaCorinto 9:12)
Bisan og ang katawhan mahimong mosangkap para sa
mga gikinahanglan sa uban, ang pagdayeg para “sa bug-os
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nagsangkap sa mga gikinahanglan sa mga santo” sa gihapon
sa katapusan maadto sa Dios. Kita kinahanglang magpadayag
sa atong pagkamapasalamaton ngadto sa katawhan para sa
ilang pagkamanggihatagon, apan ang Dios nagapanag-iya sa
“kabakahan didto sa kaliboan ka mga bungtod” (Mga Salmo
50:10). Ang Iyang mga kapanguhaan maoy malungtaron.
Ang Iyang grasya nagadugang ug nagapadaghan sa mga
kasangkapan nga diin kita maghatag. Kini nga bersikulo
nagapahinumdum kanato nga ang pagdayeg kinahanglang
ihatag ngadto sa angayan niini—sa Dios lamang.

Pag-ila sa Grasya nga Awtoridad
Tungud sa pruyba nga gihatag pinaagi niini nga
ministeryo [grasyang paghatag] sila [Hudiyong
mga magtotoo] maghimaya sa Dios para sa inyong
[Taga-Corinto] pagkamasinugtanon sa inyong
pagsugid sa maayong balita ni Kristo, ug para sa
pagkamahatagon sa inyong kontribusyon ngadto
kanila ug ngadto sa tanan. (2 Mga Taga-Corinto
9:13)
Unsa man ang Taga-Corinto nga “pagkamasinugtanon sa
[ilang] pagsugid sa maayong balita ni Kristo”? Ang “maayong
balita ni Kristo” nagapasabut para sa kaluwasan pinaagi sa
grasya. Ang mga Taga-Corinto nangaluwas pinaagi sa grasya
ug, busa, sila kinahanglang magpuyo diha sa grasya. Ang
Taga-Corinto nga paghatag karon nagapadayag sa prinsipyo
sa pagpuyo diha sa grasya. Ang maong paghatag nagaila sa
paagi sa buhat sa Dios, nga mao ang awtoridad sa grasya.
Ang grasya sa Dios gipakita didto sa krus uban sa mapulihon
nga buhat ni Kristo ug nagapadayon sa kahangturan diha
sa kinabuhi sa mga magtotoo. Mao kini ang mensahe sa
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Ebanghelyo. Ang grasyang pagpuyo ug paghatag nagasalig
lamang diha sa unsa nga ang Dios nagahimo para sa mga
magtotoo. Ang Iyang buhat alang sa atong kaayohan nagahimo
nga posible sa atong pagsilbi para sa Iyang kahimayaan. Kini
mao ang awtoridad sa grasya.
Nagkadaiyang mga sukaranan sa paghatag naggumikan
sa bersikulo 13. Ang Bibliya nagapahimug-at sa grasyang
paghatag. Ang pagpuno sa Espiritu ug ang doktrina sa Bibliya
mao ang bugtong mga basihan para sa grasyang paghatag.
Pamugus nga nagdala ngadto sa emosyonal nga paghatag
maoy tawhanong kamaayo, tawhanong panglantaw, ug supak
sa grasya nga mga prinsipyo. Kadtong supak sa grasya nga
mga prinsipyo maoy dili kabahin sa plano sa Dios para sa
magtotoo.
Pananglitan, ikaw makabati og usa ka makatarunganong
hangyo para sa kuwarta; ug bisan pa niana ikaw maoy lugos
makabayad, ang emosyon sa hangyo nagadani kanimo sa
paghatag sa imong katapusang dyesintabos, pagbaligya sa
imong singsing sa kasal, ikaduhang prenda sa imong balay,
o paghuwam og kuwarta. Kini maoy sayup! Ikaw makahatag
lamang sa unsay anaa kanimo, dili sa unsay wala kanimo.
Hangtod nga ang Dios nagasangkap sa binhi para sa pagpugas,
ayaw hikawi ang imong pamilya ni wamanumbaling sa imong
mga obligasyon.
Mao gihapoy tinuud sa imong espirituhanon nga mga kapanguhaan. Ikaw dili makahimaya sa Dios gawas kon ikaw maoy
napuno sa Espiritu ug ang imong paghatag nagapadayag sa
pagkasinati sa grasya, doktrina nga nagpuyo diha sa imong
kalag, ug ligdong-nga-gugma. Ang paghatag nga walay
espirituhanong pangpadasig walay espirituhanong bili. Hangtod
nga ikaw maoy sa husto nga nadasig, ang imong paghatag
maoy tawhanong kamaayo.

54

PAGHATAG: GIMIK O GRASYA?

Samtang sila usab, pinaagi sa pag-ampo diha sa
inyong kaayohan, nangandoy para kaninyo tungud
sa malabawong grasya sa Dios diha kaninyo. (2
Mga Taga-Corinto 9:14)
Usa ka maloloy-ong taras nagabunga sa tanan nga
maoy madanihon ug kahibulungan diha sa magtotoo. Ang
pagpangamuyo nga pag-ampo, usa ka pagpakita sa kapasidad
para sa gugma, maoy usa ka “malabawong grasya” nga resulta.
Kining “grasya sa Dios diha kaninyo” nagagikan sa adlawadlaw nga kalihukan sa GAP ug labing-daghang doktrina diha
sa kalag.

ANG LABING-DAKO NGA GASA
Ang pasalamat iya sa Dios para sa Iyang dimahulagway nga gasa! (2 Mga Taga-Corinto 9:15)
Ang gasa ni Jesu-Kristo gikan sa Dios nga Amahan
mihatag og paninugdan para sa grasyang paghatag. Para
sa magtotoo ang paghatag maoy usa ka lihok sa pagsimba,
usa ka paghinumdum sa Iyang sakripisyong gasa didto sa
krus. Apan, para sa dimagtotoo walay kantidad sa paghatag
ang makabanabana sa unsay gibuhat ni Kristo para kanimo.
Ikaw dili makapalit sa pagkamatarong sa Dios, waykatapusang
kinabuhi, o ang pagsulud ngadto sa langit. Ang Dios dili gayud
mangayo og bisan unsang butang sa usa ka tawo kinsa wala
nahisakup ngadto Kaniya. Ikaw mahimong mohatag, apan
ikaw dili makadawat og pag-ila para niini gikan sa Dios. Ang
dimagtotoo maoy giingon nga “patay diha sa [iyang] mga
kalapasan ug mga kasal-anan” (Mga Taga-Efeso 2:1), ug ang
usa ka patay nga tawo dili makahatag og bisan unsang butang
ngadto ni bisan kinsa. Apan, kon ikaw sa gihapon usa ka
dimagtotoo, ang Dios diha sa Iyang grasya buut nga mohatag
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kanimo sa bililhon kaayo nga gasa sa kaluwasan. Kini migugol
ni Jesu-Kristo sa tanan, apan kini maoy libre alang kanimo sa
yano nga pinaagi sa pagtoo diha sa persona ug buhat ni Kristo.
Ug Siya Mismo mipas-an sa atong mga sala diha sa
Iyang lawas didto sa krus, nga kita mamatay ngadto
sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong; kay
tungud sa Iyang mga samad kita nangaayo. (1
Pedro 2:24)
“Too diha ni Ginoong Jesus, ug ikaw maluwas.”
(Mga Buhat 16:31a)

Pakapin sa Basahon A
____________________________

ANG DOKTRINA SA GRASYA

I.

II.

Kahubitan:
A. Grasya mao ang tanan nga ang Dios maoy gawasnon
sa paghimo para sa tawo pinasikad sa buhat ni JesuKristo didto sa krus.
B. Ang grasya nagaagad sa esensiya o karakter sa
Dios.
C. Grasya mao ang unsa nga ang Dios makahimo
para sa tawo ug sa gihapon masubayon diha sa
Iyang kaugalingong karakter. Kini maoy gihulagway
pinaagi sa doktrina sa pagpasig-uli. Pagpasig-uli
nagakahulugan og “sa pagtagbaw” ug maoy pananaw sa Dios sa krus. Ang Dios nga Amahan maoy
natagbaw sa buhat ni Kristo didto sa krus alang
sa makasasalang tawo. Sa ingon niini, ang Dios
nagapanalangin sa magtotoo diha sa kaluwasan,
espirituhanong mga bahandi para sa Kristohanong
kinabuhi, ug eternidad sa langit pinasikad sa perpekto
nga buhat ni Kristo, dili atong buhat.
Ang divine nga palisiya sa grasya mao ang paninugdan
para sa Kristohanong paagi sa pagpuyo ug paghatag.
Ang Dios nagasangkap sa aparato para sa pagtuhup
sa doktrina isip ang basihan nga ang mga magtotoo
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magpuyo. Ang Dios usab nagasangkap sa materyal
nga mga kapanguhaan hain naggumikan ang mahatag
sa mga magtotoo. Ang resulta mao ang pagpuyo ug
paghatag nga nagapadayag sa Iyang plano. Pagkasinati
sa grasya mao ang tinuud nga pangpadasig ug
panghunahuna para sa paghatag (2 Mga Taga-Corinto
8:9).
Grasya mao ang kasukwahian sa legalismo. Legalismo
mao ang pagsulay sa tawo sa pagsunud og usa ka
estriktong sukaranan sa pamatasan ug pinaagi niana
maangkon ang pag-uyon sa Dios. Bisan og ang mga
sukaranan maoy tinuud, ang buhat sa tawo dili makadala
kaniya ngadto sa Dios. Ang legalismo maoy kaaway sa
grasya.
Ang Dios misangkap sa tanang butang para sa
kaluwasan. Ang tawo nagatubag diha sa usa ka hingpit
nga wala-ang-merito nga paagi: pinaagi sa pagtoo (Mga
Taga-Roma 3:22-24; 5:19-21; Mga Taga-Efeso 2:8-9).
Ubus sa konsepto sa grasya, ang labing-dako nga
butang nga ang Dios makahimo para sa naluwas nga
tawo mao sa paghimo kaniya nga sa eksaktong sosama
sa Iyang Anak, Jesu-Kristo (Mga Taga-Roma 8:29). Kini
mao ang paglain, nga maoy natuman diha sa tulo ka
mga ang-ang.
A. Posisyonal nga paglain: Matag magtotoo sa punto
sa kaluwasan maoy gisulud ngadto sa paghiusa
uban ni Kristo pinaagi sa bawtismo sa Espiritu (1
Mga Taga-Corinto 12:13). Diha sa Iyang gibanhaw
nga pagkatawo si Kristo maoy milingkod diha sa
toong kamut sa Amahan (Mga Taga-Efeso 1:20).
Ingon nga usa uban ni Kristo ang matag magtotoo
nagaambit sa Iyang gipahitaas nga posisyon (Mga
Taga-Efeso 2:6).
B. Kasinatiang paglain: Kini mao ang Kristohanong
paagi sa kinabuhi, ang espirituhanong pagtubo sa

PAGHATAG: GIMIK O GRASYA?

58

VI.

VII.

VIII.
IX.

mga magtotoo pinaagi sa makanunayong pagpasulud
sa doktrina sa Bibliya. Ang resulta: way-undang
nga pag-uswag diha sa paagi sa paghamtong sa
espirituhanon (Mga Taga-Efeso 4:11-16).
C. Kinatas-ang paglain: Ang katapusang ang-ang sa
paglain nga nagapauswag sa tanang Kapanahonan
sa Simbahan nga mga magtotoo ngadto sa usa
ka estado sa pagkaperpekto ug paghimaya sa
eternidad. Ang tanan magdawat og mga lawas sa
pagkabanhaw sama sa kang Kristo (Mga TagaFilipos 3:21-22; 2 Mga Taga-Tesalonica 2:14; 1 Juan
3:2).24
Ang matag magtotoo “nakatilaw sa pagkamaayohon
[grasya] sa Ginoo” sa labing minos sa makausa (1 Pedro
2:3). Kini nga bersikulo nagapunting ngadto sa punto
sa kaluwasan, sa dihang ang magtotoo nagadawat og
labing minos kwarenta ka mga gasa sa grasya gikan sa
Ginoo, nga maoy wahagoi ug wamahitakus.25
Waypagkasinati ngadto sa grasya mao ang labingdako nga kakuyaw sa panginabuhi sa magtotoo (Mga
Taga- Galacia 5:4). Pagkapakyas sa grasya maoy dili
pagkawala sa kaluwasan, apan pagsalikway sa grasya
ug pagdawat sa legalismo o usa ka laing tawhanong
sistema sa mini-nga-paglain.
Ang Dios sa kanunay naghuwat sa pagbubu sa Iyang
grasya ngadto sa matag magtotoo (Isaiah 30:18-19).
Ang Kristohanong paagi sa kinabuhi nagapadayag sa

24. Ang kinaiyang makasasala mao ang sentro sa rebelyon sa tawo ngadto sa Dios. Ang
kinaiyang makasasala maoy gibalhin sa kaliwatan isip usa ka laktod nga resulta sa unang
sala ni Adan, ug human niana nagapuyo diha sa selyulang gambalay sa tawhanong lawas
sa matag tawhanong linalang gawas lang ni Jesu-Kristo (Mga Taga-Roma 6:6; 7:5, 18).
Tan-awa sa Thieme, God the Holy Spirit vs. The Sin Nature (2013).
25. Ang Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo nagadawat og labing minos kwarenta
ka mga butang gikan sa Dios dihadiha sa kaluwasan. Tan-awa sa Thieme, The Plan of God
(2003), Pakapin sa Basahon.
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grasya diha sa daghang mga paagi, pananglitan: pagampo (Mga Hebreohanon 4:16); pag-antos (2 Mga
Taga-Corinto 12:9-10); pagtubo (2 Pedro 3:18), kalig-on
(1 Pedro 5:12); ang paagi sa pagpuyo sa Kristohanong
kinabuhi (2 Mga Taga-Corinto 1:12; Mga Hebreohanon
12:28); ug ang produksiyon sa divine nga kamaayo (1
Mga Taga-Corinto 15:10); 2 Mga Taga-Corinto 6:1).
Ang grasya maoy paigo para sa pag-agwanta sa tanang
pag-antos. Pinaagi sa grasya ang Dios maoy makahimo
sa pagpanalangin sa magtotoo taliwala sa presyon,
kalisud, ug kalisdanan (2 Mga Taga-Corinto 12:7-10).
Ang mga sanglitanan sa grasya:
A. Ang Dios maoy perpekto; ang Iyang plano maoy
perpekto.
B. Ang usa ka perpekto nga plano makasugod lamang
gikan sa usa ka perpekto nga Dios.
C. Kon ang diperpekto nga tawo makahimo sa bisan
unsa nga adunay merito, nan ang plano sa Dios maoy
dili na perpekto. Ang grasya, nga wala nagapalakip
og merito, nagapanalipod sa pagkaperpekto sa
plano sa Dios.
D. Ang plano maoy sama sa usa ka kadena, nga maoy
dili mas lig-on kay sa iyang labing mahuyang nga
sumpay. Ang grasya wala nagapalakip og tawhanong
merito, tawhanong abilidad, tawhanong kamaayo,
ug, busa, ang plano sa Dios walay mahuyang nga
mga sumpay.
E. Ang tawhanong mga buhat dili makatuman sa plano
sa Dios. Ang tawhanong kaligdong sa kanunay
nagapakyas sa absolutong mga sukaranan sa Dios.
F. Ang tawhanong kamaayo, sa dihang gidahum nga
pagpaduul sa tawo ngadto sa Dios, nagapadayag og
pagkaarogante.
Pagkaarogante nagasalikway sa grasya
A. Ang pagkaarogante sa magtotoo kinsa nagasalikway
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sa doktrina sa waykatapusang seguridad: Siya
nagahunahuna nga ang iyang mga sala maoy mas
dako kay sa plano sa Dios.
B. Ang pagkaarogante sa magtotoo kinsa nagatahan
ngadto sa pamugus ug kalisdanan: Siya nagahunahuna nga ang iyang mga pag-antos maoy mas dako
kay sa grasyang pagsangkap.
C. Ang pagkaarogante sa mining-espirituhanon nga
magtotoo: Siya nagahunahuna nga ang iyang
tawhanong sistema maoy mas dako kay sa gahum
sa Balaang Espiritu ug sa Kristohanong paagi sa
kinabuhi.
D. Ang pagkaarogante sa magtotoo kansang mga
emosyon nagdominar sa iyang panghunahuna: Siya
nagahunahuna nga ang iyang mga pagbati ug mga
kasinatian maoy labi pang matuud kay sa doktrina
sa Bibliya.

Pakapin sa Basahon B
____________________________

ANG DOKTRINA SA KUWARTA

I.

II.
III.
IV.

Ang kuwarta maoy gidisenyo isip usa ka paagi sa
binaylohay. Ang paggama og salapi maoy wahiilhi
hangtod sa ikapitong siglo B.C. Sa wala pa ang mga
salapi, bililhong metal maoy gisukud pinaagi sa mga
hulmahan sa metal o mga singsing. Si Croesus, ang
hari sa Lydia, mao ang nauna sa pagpatunhay sa iyang
kuwarta diha sa porma sa mga sensilyo. Sa dihang si
Cyrus the Great mibuntog sa Lydia, siya misagup sa
konsepto sa pagbuhat og metal nga kuwarta. Si Cyrus
mipakuyanap sa konsepto sa katibuk-an sa tanang
bahin sa Imperyo sa Persia ug sa halayo.
Ang sa panalaping mga patigayon maoy usa ka
makatarunganong kalihukan sa kinabuhi (Genesis 23:9;
Jeremiah 32:44).
Ang paghatag og kuwarta maoy usa ka pagpadayag
sa pagkapari sa magtotoo (1 Mga Taga-Corinto 16:2;
2 Mga Taga-Corinto 8-9; Mga Hebreohanon 13:15-16).
Materyalismo nga kaibog nagahimo sa kuwarta nga
usa ka diyosdiyos ug nagaulipon sa usa ka tawo ngadto
sa mga detalye sa kinabuhi (Mateo 6:24; Lukas 16:9,
11, 13). Ang kuwarta maoy usa ka mapuslanon ug
makatabang nga sulugoon, apan usa ka mabangis ug
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V.

VI.

VII.
VIII.

mapintas nga agalon.
Ang mga kakuyaw sa kuwarta ngadto sa dimagtotoo
A. Ang kaluwasan dili mapalit sa kuwarta (Markos 8:36-37). Ang kaluwasan gibayran sa tibuuk pinaagi sa
dugo (espirituhanong kamatayon) ni Kristo (1 Pedro
1:18-19).
B. Ang kuwarta makapahimo sa dato nga tawo sa
pagbutang sa iyang pagsalig diha sa sayup nga mga
butang (Markos 10:23-25).
C. Ang kuwarta makababag sa dimagtotoo gikan sa
pagpangita og kaluwasan (Lukas 16:19-31).
D. Ang kuwarta walay kredito diha sa Dios (Mga
Proberbio 11:4, 28; 13:7, 11).
Ang kakuyaw sa kuwarta ngadto sa magtotoo.
A. Ang kwarta mahimong usa ka bahin sa kaulipnan
ngadto sa mga detalye sa kinabuhi (Ecclesiastes
5:10-6:2).
B. Ang gugma sa kuwarta mamahimong tinubdan sa
tanang mga matang sa kadaotan (1 Timoteo 6:6-12,
17-19).
C. Ang kuwarta makaguba sa pagkasinati sa grasya ug
makatampo ngadto sa rebersiyonismo (Mga Buhat
5:1-10; Santiago 4:14-5:6).
Ang kuwarta mamahimong usa ka gigikanan sa tikas
(Jude 11; cf. Numeros 22-24).
Mga limbong bahin sa kuwarta:
A. Ang kuwarta maoy usa ka paagi sa kalipay. Para
sa magtotoo walay kalipay gikan sa mga detalye
sa kinabuhi, nag-apil sa kuwarta. Ang kalipay sa
magtotoo maoy natukod diha sa pagpasulud sa
doktrina, espirituhanong pagtubo, ug espirituhanong
pagkahamtong.
B. Ang kuwarta maoy usa ka paagi sa seguridad. Ang
grasya nagasangkap og usa ka seguridad para niini
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nga walay puli (Mateo 6:24-33).
C. Ang kuwarta makapalit og bisan unsa. Adunay
daghang mga butang nga ang kwarta dili makapalit:
kaluwasan, gugma, kalipay, kalig-on, o kadaitan.

Pakapin sa Basahon C
____________________________

KATINGBANAN SA DOKTRINA
SA PAGHATAG

I.
II.
III.

IV.
V.

VI.
VII.

Ang paghatag maoy usa ka lihok sa pagsimba, usa ka
paghandum sa sakripisyong gasa ni Jesu-Kristo.
Ang paghatag maoy usa ka panghunahuna sa grasya
ug kahiladmang kalipay imbis nga usa ka kantidad nga
giamot.
Ang paghatag kinahanglan magsugod gikan sa
gawasnong kabubut-on gawas sa pagpugus, emosyonal
nga pagmaneho, o legalistang pamugus. Ang paghatag
maoy usa ka pagpadayag sa harianong pagkapari sa
magtotoo diha sa praybasi ug kagawasan.
Ang paghatag maoy usa ka pribilihiyo nga gisumpay
uban sa grasya.
Ang paghatag maoy usa ka kalagnong kalihukan.
Tungud kay ang paghatag nagahandum sa grasya sa
Dios, ang magtotoo kinahanglan maghatag pinasikad
sa kaligdong ug integridad.
Ang paghatag maoy usa ka lugway sa adlaw-adlaw nga
kalihukan sa GAP.
Ang doktrina sa Bibliya ug ligdong-nga-gugma magdasig
sa paghatag.
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Ang paghatag nagaagad sa pagkasinati sa grasya.
Ang pagkasinati sa grasya nagaagad sa pagsabut sa
divine nga paagi sa paglihok ug paglambigit niana nga
kalihukan ngadto sa Kristohanong kinabuhi.
Ang kuwarta nga gihatag diha sa buhat sa Ginoo
kinahanglang sa husto nga pagadumalaon.
Ang rebound ug ang sangputanan nga pagpuno sa
Balaang Espiritu maoy usa ka mahinungdanong-rekisito
para sa paghatag uban ang hustong pangpadasig.
Ang grasyang paghatag maoy divine nga kamaayo nga
gidasig pinaagi sa doktrina, dili tawhanong kamaayo
nga gidasig pinaagi sa pag-uyon nga kaibog, pagpugus,
emosyon, pagkasad-an, kapareho nga pamugus, o
tinguha para sa dungog.
Ang Dios nagasangkap sa tanan para sa paghatag—
pulos ang panghunahuna ug ang mga paagi. Sa
paghatag sa tinuud, ang magtotoo kinahanglan nga
mao ang tagadawat sa espirituhanon ug sa materyal
nga panalangin gikan sa Dios.
Ang Dios wala gayud nagasaad og dakong materyal nga
mga panalangin ngadto sa magtotoo. Siya nagasangkap
og igo para kanimo sa pagtuman sa Iyang plano para sa
imong kinabuhi ug sa pagpadayag sa imong pagkasinati
sa grasya pinaagi sa paghatag.
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SA DOKTRINA NGA MGA PAGTOON SA BIBLIYA
Doktrina sa Bibliya, ang unud sa pagpanudlo gikuha gikan sa usa ka
literal nga interpretasyon sa mga Kasulatan, mao ang sukaranan para
sa espirituhanong kamatuuran. Ang pagtoon sa Bibliya nagsangkap og
espirituhanong pangpabaskog para sa Kristohanon (Mateo 4:4).
Ang kamahinungdanon sa doktrina sa Bibliya dili mahimong ibaliwala
(Mga Salmo 138:2). Ang Dios nagmando sa Kristohanon aron sa kahiladman
nahiusab (Mga Taga-Roma 12:2). Kini nga pagkausab nagkinahanglan og
usa ka adlaw-adlaw nga pagbag-o sa hunahuna pinaagi sa pagkat-on ug
paggamit sa Pulong sa Dios (2 Mga Taga-Corinto 4:16; Mga Taga-Efeso 4:23).
Sa daghang katuigan ang sa doktrina nga mga klase sa Bibliya nga gitudlo
pinaagi ni R. B. Thieme, Jr., misangkap og adlaw-adlaw nga espirituhanong
pagkaon para sa iyang kongregasyon. Mga publikasyon, DVDs, ug MP3
CDs maoy anaa sa walay bayad o obligasyon. Usa ka Sa Doktrina nga mga
Pagtoon sa Bibliya nga Katalogo maoy ihatag diha sa paghangyo.
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