


SPONSORED BY THE
BOARD OF GENERAL SUPERINTENDENTS
CHURCH OF THE NAZARENE
© Copyright 2015. All rights reserved. Church of the Nazarene, Inc.

All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973,
1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New

International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™



TALAAN SA SULOD
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ANG ATONG WESLEYAN-HOLINESS NGA PANULUNDON 

ANG ATONG SIMBAHAN SA TIBUOK KALIBUTAN

ANG ATONG MGA PANGUNANG BILI

ANG ATONG MISYON

ANG ATONG BATASAN SAMA NGA MGA NAZARENO

ANG ATONG WESLEYAN NGA TEOLOHIYA

ANG ATONG MGA ARTIKULO SA PAGTUO

ANG ATONG TULUN-AN SA PAGKA SIMBAHAN

ANG GOBYERNO SA ATONG SIMBAHAN

ANG SIMBAHAN: LOKAL, DISTRITO UG KINATIBOK-AN

KONEKTADO NGA SIMBAHAN



ANG SIMBAHAN SA GINOO,
SA IYANG PINAKA TAAS NGA PORMA
SA LANGIT UG SA YUTA,
NAAY PAGTAPOK, 
PAGTUDLO, UG
PAGKAHIUSA SA PAGDAYEG,
APAN KINI ANG PAG TABANG

MATAG-USA PADULONG
PAGKASAMA KAY KRISTO.

–Phineas F. Bresee
Pinaka una nga Superintendente Heneral

 sa Simbahan Nazareno



P A G A B I - A B I  S A

NAZARENE

ESSENTIALS



Ang bag-o nga henerasyon sa mga espiritwal nga lider ug ang galambo nga 
mga magtotuo nag hangyo nga ang mga pundasyon sa pagtudlo sa simabahan, 
sinugdanan, teolohiya, misyon, pundo, ug ang mga koneksyon mahimo mabutang 
sa usa ka mubo ug dali makit-an ug makuha nga balasahon –  nga naa sa simple nga 
pinolongan.

Ang Mga Kinahanglanon sa mga Nazareno magpatin-aw kung ngano naglungtad ang 
Simbahan Nazareno sama usa ka Holiness ug Great Commission nga kalihukan sa 
tibuok kalibutan subay sa tradisyon nga Wesleyan-Arminian.

Para sa mga klero ug “laity”, ang “Nazarene Essentials” o mga Gikinahanglanon sa 
mga Nazareno, nagahatag og paagi para sa mas maayo nga pagsabot sa tumong sa 
simbahan sa pagpakatag sa pagkabalaan nga nakabase sa pulong sa Diyos  ug ang 
misyon niini sa paghimo og mga disipulo nga sama kang Kristo. 

Ang “Nazarene Essentials” makita sa web. Adtoa lang ang pahina sa “general 
superintendents” sa nazarene.org o adto na deretso sa www.nazarene.org/essentails. 
Makita pud nimo didto ang mga lain-lain pang “resources” kauban sa “Nazarene 
Essentials” nga nahisulat sa nagkalain-lain nga mga pinulongan. 

Sa imong pagbasa ug pagtuon sa “Nazarene Essentials”, naghinaot kami nga mas 
makat-onan pa nimo ang “Church of the Nazarene” ug ang gipaninguha niini nga 
ipakatag ang maayong balita ni Hesu-Kristo.

Nota: Ang “Nazarene Essentials” usa ka suplemento ug dili angayan nga ipuli sa 
Manual sa Church of the Nazarene, www.nazarene.org. 



John Wesley, 1703-1791
Tagtukod sa Metodista nga Kalihokan

Ang Atong Wesleyan-Holiness

nga Kabilin
Ang “usa, balaan, katoliko, ug apostoliko” nga simbahan ni Kristo, nagasakop sa kaugalingong kasaysayan sa 
katawhan sa Diyos nga nasulat sa Daan ug Bag-ong Tugon, ug sa katawhan sa Diyos sa tanang kapanahonan, 
sa bisan unsa nga pagpadayag sa kang Kristo nga iglesia nga imong makita. Nagadawat kini sa mga kredo nga 
ekumenikal gikan sa lima ka una nga mga siglong Kristuhanon isip mga pagpadayag sa kaugalingong pagtuo.

Gipaila niini ang makasaysayanong simbahan sa pagsangyaw sa Pulong, pagpangalagad sa mga sakramento, 
pagmintinar sa usa ka ministeryo sa apostolikanhong pagtuo ug praktis, ug pagsilsil sa mga disiplina sa 
pagpuyo ug pag-alagad nga sama kang Kristo. Nagaduyog kini sa mga kasantosan sa pagpamati sa tawag sa 
Bibliya sa balaan nga pagpuyo og adunay hingpit nga debosyon ngadto sa Diyos, nga gipahayag pinaagi sa 
teolohiya sa hingpit nga pagkabalaan (entire sanctification).



Ang among Kristohanong panulundon namugna pinaagi sa ika-16 nga siglo nga Reformation sa Ingles 
ug sa ika-18 nga pagbag-o sa Wesleyan nga revival. Pinaagi sa pagsangyaw ni Juan ug Charles Wesley, 
ang mga tawo sa tibuok England, Scotland, Ireland, ug Wales nitalikod gikan sa sala ug gihatagan og 
gahum alang sa Kristohanong pag-alagad.

Kini nga revival napakita pinaagi sa “lay preaching”, mga pagpamatuod, disiplina, ug mga grupo sa mga 
tinon-an nga mga disipulo nga nailhan nga “mga katilingban,” “mga klase,” ug “mga bandila.” Ang mga 
landmark sa teolohikanhong mga pagbag-o sa Wesleyan naglakip sa mga sumusunod: pagmatarong 
sa grasya pinaagi sa pagtuo; pagbalaan, o Kristuhanon nga pagkahingpit, ingon man usab pinaagi sa 
grasya pinaagi sa pagtuo; ug ang saksi sa Espiritu ngadto sa kaseguradohan sa grasya.

Ang talagsaon nga mga kontribusyon ni John Wesley naglakip sa pagtugbaw sa bug-os nga 
pagkabalaan ingon nga grasya gikan sa Diyos alang sa Kristohanong kinabuhi. Ang iyang gipasiugda 
giapod-apod sa tibuok kalibutan. Sa North America, ang Methodist Episcopal Church gitindog 
niadtong 1784 “aron repormahon ang Kontinente, ug ipakalat ang Balaan nga kasulatan niining mga 
Kayutaan.”

Bag-o nga paghatag og gibug-aton sa Kristohanong pagkabalaan ang nilambo sa tunga-tunga sa ika-
19 nga siglo. Si Timothy Merritt sa Boston, Massachusetts, nakapukaw interes isip editor sa Guide 
to Christian Perfection. Si Phoebe Palmer gikan sa New York City ang nangulo sa pulong sa Martes 
alang sa Pag-uswag sa Pagkabalaan ug nahimo nga usa ka gipangita nga mamumulong, tagsulat, ug 
editor. Niadtong 1867, ang mga Methodist nga magwawali nga si J. A. Wood, John Inskip, ug uban pa, 
sa Vineland, New Jersey, nagpasiugda sa usa sa una ka taas nga serye sa mga panagtigum sa kamping 
sa pagkabalaan nga nagbag-o sa pagpangita sa Wesleyan alang sa pagkabalaan sa tibuok kalibutan.

Ang Kristohanong pagkabalaan gihatagan og gibug-aton sa Wesleyan Methodists, Free Metodists, 
Salvation Army, ug pipila nga Mennonites, Brethren, ug Quakers. Ang mga ebanghelista ang nagdala 
niini nga kalihukan sa Germany, United Kingdom, Scandinavia, India, ug Australia. Ang bag-ong 
mga holiness churches mitungha, lakip ang Iglesya sa Diyos (Anderson, Indiana). Ang mga simbahan 
sa pagkabalaan, misyon sa kasyudaran, ug mga asosasyon sa mga misyonaryo mitubo gikan niining 
paningkamot. Ang Simbahan sa Nazareno natawo gikan sa tinguha sa paghiusa sa daghan niini ngadto 
sa usa ka balaan nga simbahan.



Panaghiusa sa Pagkabalaan

Si Fred Hillery nag-organisar sa People’s Evangelical Church (Providence, Rhode Island) niadtong 
1887. Ang Mission Church (Lynn, Massachusetts) misunod niadtong 1888. Niadtong 1890 sila 
ug ang walo ka mga kongregasyon sa New England nagtukod sa Central Evangelical Holiness 
Association. Si Anna S. Hanscome, gi-orden sa 1892, mao ang unang gi-orden nga babaye nga 
ministro sa kaliwatan sa Nazarene.

Sa 1894-95, si William Howard Hoople nag-organisar sa tulo ka mga holiness congregation sa 
Brooklyn, New York, nga nagtukod sa Association of Pentecostal Churches of America. Ang 
“Pentecostal” susama sa “holiness” niini ug sa uban pang mga founder sa Nazareno. Ang mga pundok 
ni Hillery ug Hoople nagkahiusa niadtong 1896, natukod nga trabaho sa India (1899) ug Cape Verde 
(1901). Ang missions executive nga si Hiram Reynolds nag-organisar sa mga kongregasyon sa Canada 
(1902). Ang grupo nakaabot gikan sa Nova Scotia ngadto sa Iowa niadtong 1907.

Si Robert Lee Harris nag-organisar sa New Testament Church of Christ (Milan, Tennessee) niadtong 
1894. Si Mary Lee Cagle, ang iyang biyuda, mipakalat niini ngadto sa west Texas niadtong 1895. 
Gi-organisar ni CB Jernigan ang unang Independent Holiness Church (Van Alstyne, Texas) niadtong 
1901. Naghiusa kini nga mga simbahan sa Rising Star, Texas (1904), nga nahimong Holiness Church 
of Christ. Pagka-1908, naabot kini gikan sa Georgia paingon sa New Mexico, nangalagad sa mga 
sinalikway ug mga nanginahanglan, nagsuporta sa mga ilo ug mga dalaga, ug nagkonektar sa mga 
mamumuo sa India ug Japan.

Si Phineas F. Bresee ug Joseph P. Widney, uban sa mga 100 pa, nag-organisar sa Church of the 
Nazarene sa Los Angeles niadtong 1895. Gikuptan nila nga ang mga Kristohanon nga gibalaan pinaagi 
sa pagtuo kinahanglan mosunod sa panig-ingnan ni Kristo ug magwali sa ebanghelyo ngadto sa mga 
kabus. Sila nagtuo nga ang ilang panahon ug salapi kinahanglan ihatag ngadto sa mga pangalagad 
nga sama kang Kristo alang sa kaluwasan sa mga kalag ug sa kahupayan sa mga nanginahanglan. 
Ang Church of the Nazarene naabot labi sa West sa United States, nga adunay pipila nga mga 
kongregasyon hangtud sa East sa Illinois. Gisuportahan nila ang usa ka indigenous mission sa Calcutta, 
India. 

Niadtong Oktubre 1907, ang Association of Pentecostal Churches of America ug ang Church of 
the Nazarene nagkahiusa sa pagtigum sa Chicago, Illinois, aron sa pag-umol sa usa ka gobyerno 
sa simbahan nga balanse ang pagpangulo ug adunay mga katungod ang kongregasyon. Ang mga 
superintendente kinahanglan nga magpalambo ug mag-atiman sa mga natukod nga mga simbahan, 
mag-organisar ug mag-awhag sa mga bag-ong iglesia, apan dili manghilabot sa mga independente 
nga buhat sa usa ka organisado na nga simbahan. Ang Holiness Church of Christ nga mga delegado 
miapil. Gisagop sa First General Assembly ang usa ka ngalan nga gikuha gikan sa duha ka mga 
organisasyon: Pentecostal Church of the Nazarene. Si Bresee ug Reynolds napili nga mga general 
superintendent.



Niadtong Septyembre 1908, ang Conference of the Holiness Christian Church sa Pennsylvania, 
ilawm ni H. G. Trumbaur, nahiusa sa Pentecostal Nazarenes. Niadtong Oktubre 13, ang Ikaduhang 
Kinatibuk-ang Kapangulohan nagtigum didto sa Pilot Point, Texas, uban sa General Council of the 
Holiness Church of Christ sa paghiusa sa duha ka mga simbahan.

Gipangunahan ni J. O. McClurkan, ang Pentecostal Mission nga natukod sa Nashville niadtong 1898, 
naghiusa sa holiness people gikan sa Tennessee ug sa kasikbit nga mga estado. Nagpadala sila og 
mga pastor ug magtutudlo sa Cuba, Guatemala, Mexico, ug India. Niadtong 1906 si George Sharpe 
gitanggal gikan sa Parkhead Congregational Church sa Glasgow, Scotland, tungod sa pagsangyaw sa 
doktrina sa Wesleyan sa Christian holiness. Gitukod ang Parkhead Pentecostal Church, giorganisar 
ang ubang mga kongregasyon, ug ang Pentecostal Church of Scotland natukod niadtong 1909. 
Ang Pentecostal Mission ug Pentecostal Church of Scotland nagkahiusa sa Pentecostal Nazarenes 
niadtong 1915.

Ang ika-lima nga General Assembly (1919) nagbag-o sa opisyal nga ngalan sa denominasyon ngadto 
sa Church of the Nazarene. Ang pulong nga “Pentecostal” wala na nasusama sa holiness doctrine 
sama kaniadto sa ulahing bahin sa ika-19 nga siglo sa panahon nga ang mga founder ang nag-adopt sa 
orihinal nga ngalan sa simbahan. Ang batan-ong denominasyon nagpabilin nga matuod sa orihinal nga 
misyon sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa hingpit nga kaluwasan.

General Assembly Pilot Point, Texas, USA, October 13, 1908



Ang Atong Simbahan
sa Tibuok Kalibutan
Ang esensyal nga kinaiya sa Church of the Nazarene naporma pinaagi sa mga ginikanan nga iglesia 
nga nagkahiusa sa 1915. Adunay usa ka internasyonal nga dimensyon niini nga kinaiya. Gipaluyohan 
na sa denominasyon ang mga organisadong simbahan sa United States, India, Cape Verde, Cuba, 
Canada, Mexico, Guatemala, Japan, Argentina, United Kingdom, Swaziland, China, ug Peru. Pagka 
1930, nakaabot usab kini sa South Africa, Syria, Palestine, Mozambique, Barbados, ug Trinidad. Ang 
mga lider sa mga nasud gikinahanglan sa niini nga proseso, sama sa mga superintendent sa distrito V. 
G. Santin (Mexico), Hiroshi Kitagawa (Japan), ug Samuel Bhujbal (India). Kini nga internasyonal nga 
kinaiya gipalig-on pa pinaagi sa mga bag-ong pagkab-ot.

Niadtong 1922, si J. G. Morrison nangulo sa daghang mga mamumuo sa Holiness Association ug 
labaw sa 1,000 ka mga miyembro sa Dakotas, Minnesota, ug Montana ngadto sa simbahan. Si 
Chung Nam Soo (Robert Chung) nanguna sa usa ka network sa mga Koreanong mga pastor ug mga 
kongregasyon ngadto sa Churuch of the Nazarene sa dekada 1930. Ang mga simbahan sa Australia 
ubos sa A. A. E. Berg nagkahiusa niadtong 1945. Si Alfredo del Rosso nangulo sa mga simbahan 
nga Italyano ngadto sa denominasyon niadtong 1948. Ang trabaho sa Hephzibah Faith Missionary 
Association sa South Africa ug sentro sa Tabor, Iowa, nagkahiusa sa mga Nazarenes sa mga 1950.

Ang International Holiness Mission, nga gitukod sa London ni David Thomas sa 1907, nagpalambo 
og daghang trabaho sa southern Afrika ubos ni David Jones. Niadtong 1952, ang mga simbahan niini 
sa Inglaterra ubos ni J. B. Maclagan ug ang mga trabaho sa Aprika nagkahiusa sa mga Nazarene. 
Si Maynard James ug Jack Ford nagtukod sa Calvary Holiness Church sa Britanya niadtong 1934 
ug nakighiusa sa mga Nazarenes niadtong 1955. Ang Gospel Workers Church, nga giorganisar ni 
Frank Goff sa Ontario, Canada, sa 1918, miapil sa Church of the Nazarene niadtong 1958. Ang mga 
Nigerian natukod og usa ka lumad nga Church od the Nazarene sa 1940 ug, ubos ni Jeremias U. 
Ekaidem, nagkahiusa sa international body niadtong 1988. Kini nga nagkalainlain nga mga pagsulod 
nagmilig-on sa internasyonal nga kinaiya sa Church of the Nazarene.



Tungod sa mga kalamboan, ang Nazarenes nakamugna og modelo sa simbahan nga lahi gikan sa 
Protestante nga lagda. Niadtong 1976, usa ka komisyon sa pagtuon ang gipataas aron susihon ang 
porma sa umaabot nga denominasyon. Nagreport adtong 1980, girekomenda nga ang General 
Assembly tinuyo nga mosagop sa usa ka palisiya sa internasyonalisasyon nga gibase sa duha ka 
prinsipyo.

Una, nahibalo kini nga ang mga iglesia ug mga distrito sa Nazareno sa tibuok kalibutan naglangkob sa 
usa ka “tibuok kalibutan nga pakig-ambitay sa mga magtutuo nga adunay hingpit nga pagdawat sulod 
sa ilang kulturanhon nga konteksto.” Ikaduha, kini nagpaila sa usa ka komon nga pasalig sa “talagsaon 
nga misyon sa Church of the Nazarene, “Aron ipakaylap ang pagkabalaan gikan kasulatan. . . [sama] 
sa susi nga elemento sa usa ka kinauyokan sa dili mahimo isabot nga nagrepresentar sa pagkailhan sa 
Nazarene. “

Ang 1980 nga General Assembly nagsunod sa “international theological uniformity” diha sa Articles 
of Faith, nagpamatuod sa importansya sa pagbansay sa teolohiya sa tanan nga mga ministro, ug 
nanawagan alang sa igong suporta sa mga institusyon sa edukasyon sa teolohiya sa matag dapit sa 
kalibotan. Nagtawag kini sa mga nga Nazarene ngadto sa pagkahamtong isip usa ka international 
holiness community sulod sa usa ka balayan nga adunay koneksyon diin ang panghunahuna nga 
kolonyal nga pamaagi sa pagtan-aw sa mga katawhan ug mga nasud sa termino nga “lig-on ug huyang, 
nagdonar ug nakadawat” nagahatag og dalan ngadto sa “usa nga adunay bag-o nga paagi sa pagtan-aw 
sa kalibutan: usa nga nakaila sa mga kusog ug pagkapatas sa tanan nga mga partners.”

Ang Church of the Nazarene adunay usa ka talagsaon nga sumbanan sa pagtubo diha sa mga 
Protestante. Niadtong 1998, ang katunga sa mga Nazarene wala na magpuyo sa Estados Unidos 
ug Canada, ug 41 ka porsyento sa mga delegado sa 2001 nga General Assembly kay Ingles ang 
pinulongan ingon nga ilang ikaduha nga pinulongan o wala gayud nagasulti og Ingles. Usa ka Aprikano, 
si Eugenio Duarte gikan sa Cape Verde, na-elect nga usa sa mga general superintendent sa simbahan 
niadtong 2009.

Mga Kinalahian sa Internasyonal nga Ministry

Ang mga estratehiya sa pangalagad sa Nazarene nakasentro sa kasaysayan sa pag-ebanghelyo, pag-
alagad sa katilingban, ug edukasyon. Nag-uswag kini pinaagi sa kooperasyon sa mga cross-cultural 
missionaries ug liboan ka mga pastor ug lay workers nga nag-indigenize sa mga prinsipyo sa Wesleyan 
sulod sa ilang tagsa-tagsa ka mga kultura.

Si Hiram F. Reynolds nagstratehiya sa pagtukod sa Nazarene cross-cultural ministries ug pagpalambo 
sa usa ka denominasyon nga naka konsepto sa pagsangyaw sa tibuok kalibutan. Atol sa ika-upat nga 
siglo ingon nga general superintendent, ang iyang kanunay nga adbokasiya nakatabang sa pagpataas 
sa mga misyon ngadto sa prayoridad nga denominasyon. Sukad sa 1915, ang Nazarene Missions 
International (sa sinugdanan ang Woman’s Missionary Society) nagpadako sa pondo ug nagpasiugda 
sa edukasyon sa mission education sa mga kongregasyon sa tibuok kalibutan.



Ang unang mga Nazarene usa ka mabination nga mga tawo ug nakasaksi sa grasya sa Diyos pinaagi 
sa pagpaluyo sa kahupayan sa gutom sa India, ug pagtukod og mga balay-balay sa mga ilo, mga 
balay alang sa mga inahan alang sa mga wala’y anak nga babaye ug mga babaye, ug mga misyon sa 
kasyudaran nga nag-alagad sa mga adik ug sa mga walay panimalay. Sa katuigan 1920, ang prayoridad 
sa social ministry sa simbahan gibalhin ngadto sa medisina, samtang ang mga ospital gitukod sa 
China ug Swaziland, ug sa ulahi sa India ug Papua New Guinea. Ang mga propesyonal nga medikal 
sa Nazarene nag-atiman sa mga masakiton, naghimo sa mga operasyon, mga nars nga gibansay, ug 
gipasiugdahan nga mga klinika sa mobile nga gipaluyohan sa pipila nga labing pobre nga mga tawo sa 
kalibutan.

Ang mga espesyalista nga klinika natukod, sama sa usa ka klinika alang sa sanla sa Africa. Ang 
pagmugna sa Nazarene Compassionate Ministries sa katuigan sa 1980 nga nagtugot sa nagkalain-
laing mga kalihokan sa katilingban nga naglahutay karon, apil na ang pagpaluyo sa bata, disaster relief, 
edukasyon bahin sa AIDS, suporta sa ilo, mga proyekto sa tubig, ug pag-apod-apod sa pagkaon.

Ang mga Nazarene Sunday Schools ug ang mga Bible studies kanunay nga bahin sa kinabuhi sa 
kongregasyon ug nagdula sa mahinungdanon nga mga papel sa pagporma sa mga tinun-an nga sama 
kang Kristo. Ang iglesya namuhunan sa basic education ug literasiya sukad sa unang mga tuig sa Hope 
School for Girls sa Calcutta, nga natukod niadtong 1905. Ang mga tunghaan sa Nazarene nag-
andam sa mga tawo sa tibuok kalibutan alang sa hingpit nga pagsalmot sa sosyal, ekonomikanhon, ug 
relihiyoso nga kinabuhi. Kadaghanan sa unang mga tunghaan sa Nazarene sa Estados Unidos adunay 
mga eskwelahan sa grado ug mga hayskul nga gilakip niini hangtud sa tunga-tunga sa ika-20 nga siglo.

Ang mga magtutukod sa Nazarene nag-invest sa kamahinungdanon sa mas taas nga edukasyon, 
nagtuo nga gikinahanglan kini alang sa pagbansay sa mga pastor ug uban pang mga Kristohanong 
mamumuo ug alang sa paghulma sa mga laygo. Gitala sa International Board of Education ang mga 
institusyon sa mas mataas nga edukasyon sa Nazarene sa tibuok kalibutan, lakip na ang mga liberal 
arts colleges ug unibersidad sa Africa, Brazil, Canada, Caribbean, Korea, ug Estados Unidos, lakip na 
ang mga kolehiyo ug institusyon sa Biblia, mga tunghaan sa nursing sa India Papua New Guinea, ug 
graduate nga mga eskwelahan sa teolohiya sa Australia, Costa Rica, England, Pilipinas, ug Estados 
Unidos.

Ang Simbahan sa Nazareno mibalhin paglipas sa panahon gikan sa usa ka iglesya nga adunay 
internasyonal nga presensya ngadto sa usa ka global nga komunidad sa mga magtutuo. Tungod sa 
tradisyon nga Wesleyan, nasabtan sa mga Nazareno nga sila usa ka katawhan nga Kristiyano, holiness, 
ug missional, ug sila midawat sa pahayag sa misyon: “Aron sa paghimo og sama kang Kristo nga mga 
disipulo sa mga nasud.”



A N G  M I S Y O N  S A 

CHURCH OF THE
NAZARENE
M A O  A N G  P A G H I M O  O G

SAMA KANG KRISTO
D I S I P U L O  S A  M G A

N A S U D



Ang Atong Mga Sukaranan
1. Kita usa ka Kristohanong Katawhan
Isip mga miyembro sa Universal Church, kami nag-apil sa tanan nga tinuod nga mga magtutuo sa 
pagsangyaw sa Pagkaginoo ni Hesu Kristo ug sa pagpanghimatuud sa makasaysayan nga mga doktrina 
sa Trinitarian ug mga tinuohan sa Kristohanong pagtuo. Gipabilhan sa simbahan ang Wesleyan-
Holiness nga panulundon ug gituohan nga kini usa ka paagi sa pagsabut sa pagtuo nga matud sa 
Kasulatan, rason, tradisyon, ug kasinatian.

Nahiusa kita sa tanang mga magtutuo sa pagsangyaw sa Pagkaginoo ni Hesu Kristo. Nagatuo ang 
simbahan nga sa diyosnon nga gugma ang Diyos nagtanyag sa tanang katawhan sa kapasayloan sa 
mga sala ug gipasig-uli ang relasyon. Sa pagkapasig-uli ngadto sa Diyos, nagtuo kita nga kita usab 
kinahanglan nga magpasig-uli sa usa’g usa, mahigugma sa usag usa ingon nga kita gihigugma sa Diyos 
ug mupasaylo sa usag usa ingon nga kita gipasaylo sa Diyos. Nagtuo kita nga ang atong kinabuhi nga 
magkauban mao ang paghulagway sa kinaiya ni Kristo. Nagtan-aw kami sa Kasulatan isip nag-unang 
tinubdan sa espirituhanong kamatuoran nga gipamatud-an sa rason, tradisyon, ug kasinatian.

Nahiusa kita sa tanang mga magtutuo sa pagsangyaw 
sa Pagkaginoo ni Hesu Kristo.



Si Hesu Kristo mao ang Ginoo sa Simbahan, nga, sumala sa gisulti kanato sa Nicene Creed, usa, 
balaan, unibersal, ug apostoliko. Diha ni Hesu-Kristo ug pinaagi sa Espiritu Santo, ang Diyos Amahan 
naghatag sa kapasayloan sa sala ug pagpasig-uli sa tibuok kalibutan. Kadtong mutubag sa tanyag sa 
Diyos diha sa pagtuo mao ang katawhan sa Diyos. Kay gipasaylo ug napasig-uli diha kang Kristo, 
kita nagapasaylo ug napasig-uli sa usag usa. Niining paagiha, kita ang Simbahan ug Lawas ni Kristo 
ug nagpadayag sa panaghiusa sa maong Lawas. Ingon ang usa ka Lawas ni Kristo, kita adunay “usa ka 
Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo.” Gipamatud-an nato ang panaghiusa sa Simbahan ni Kristo ug 
naningkamot sa tanang mga butang sa pagpreserbar niini (Efeso 4: 5, 3).

2. Kita Usa ka Balaan nga mga Tawo
Ang Diyos, nga balaan, nagtawag kanato sa kinabuhi nga balaan. Nagtuo kami nga ang Espiritu Santo 
nagtinguha sa paghimo kanato sa ikaduha nga buhat sa grasya, nga gitawag sa nagkalainlain nga mga 
termino lakip ang “entire sanctification” ug “baptism with the Holy” -nagahinlo kanato gikan sa 
tanang sala, nagbag-o kanato ngadto sa imahe sa Diyos, naghatag gahum sa paghigugma sa Diyos 
sa tibuok natong kasingkasing, kalag, hunahuna, ug kusog, ug ang atong mga silingan sama sa atong 
kaugalingon, ug nagahimo kanato og kinaiya nga sama Kang Kristo. Ang pagkabalaan sa kinabuhi sa 
mga magtutuo masabtan sa tin-aw nga pagkahimong sama kang Kristo.

Kini buhat sa Balaang Espiritu nga naga-uli kanato sa imahe sa 
Diyos ug nagahimo kanato og kinaiya nga sama kang Kristo.
Tungod kay kita gitawag sa Kasulatan ug nadani sa grasya sa pagsimba sa Diyos ug paghigugma Kaniya 
sa tibuok natong kasingkasing, kalag, hunahuna, ug kusog, ug ang atong mga silingan sama sa atong 
kaugalingon, kita nagatugyan sa atong kaugalingon sa hingpit ug hingpit ngadto sa Diyos, nagtuo nga 
kita mahimong “nga himoong balaan sa kinatibuk-an,” isip ikaduhang krisis nga kasinatian. Nagtuo 
kita nga ang Balaan nga Espiritu makahukom, makalimpyo, makapuno, ug makahatag kanato og 
gahum ingon nga ang grasya sa Diyos nagapausab kanato adlaw-adlaw ngadto sa usa ka katawhan nga 
may gugma, espirituhanong disiplina, ethical ug moral nga kaputli, kalooy, ug hustisya. Kini trabaho sa 
Balaang Espiritu nga nagpasig-uli kanato sa imahe sa Diyos ug naghimo kanato og kinaiya nga sama 
kang Kristo.

Nagatuo kita sa Diyos nga Amahan, ang Magbubuhat, nga nagtawag sa pagkabuhi kung unsa ang 
wala diha. Wala kita kaniadto, apan ang Diyos nagtawag kanato sa pagkamao, naghimo kanato sama 
sa Iyang kaugalingon, ug naghimo kanato sa iyang kaugalingon nga dagway. Gisugo kita sa pagdala 
sa imahe sa Diyos: “Ako mao ang Ginoo nga imong Diyos; pakabalaana ang inyong kaugalingon ug 
pagkahimong balaan, tungod kay ako balaan “ (Levitico 11: 44a).

3. Kita Usa ka mga Tawo nga Anaay Misyon
Gipadala kita nga mga tawo, nagatubag sa tawag ni Kristo ug gihatagan sa gahum sa Balaang Espiritu 
sa pag-adto sa tibuok kalibutan, pagsaksi sa Pagkaginoo ni Kristo ug pag-apil kauban sa Diyos, diha sa 
pagtukod sa Simbahan ug pagpalapad sa Iyang gingharian (Mateo 28 : 19-20; 2 Corinto 6: 1). 



Ang pagsimba mao ang pinakataas nga pagpahayag sa 
atong gugma alang sa Diyos.

Ang atong misyon (a) nagsugod sa pagsimba, (b) nagaministro sa kalibutan sa pag-ebanghelyo 
ug kalooy, (c) pagdasig sa mga magtutuo ngadto sa Kristohanong pagkahamtong pinaagi sa 
pagkadisipulo, ug (d) pagpangandam sa kababayen-an ug kalalakin-an alang sa Kristohanon nga pag-
alagad pinaagi sa mas taas pa nga edukasyon. 

 A. Ang Atong Misyon sa Pagsimba

Ang misyon sa Simbahan ngadto sa kalibutan nagsugod sa pagsimba. Samtang nagtigum kita sa 
atubangan sa Diyos diha sa pagsimba-pagkanta, pagkadungog sa pagbasa sa Bibliya sa publiko, 
paghatag sa atong mga ikapulo ug mga halad, pag-ampo, pagpaminaw sa giwali nga Pulong, 
pagbautismo, ug pagpakig-ambit sa Panihapon sa Ginoo; nahibal-an nato kung unsa ang kahulogan 
nga mahimong katawhan sa Diyos. Ang atong pagtuo nga ang buhat sa Diyos sa kalibutan mahimo 
sa pinaka paagi sa pagsimba sa mga kongregasyon nagdala kanato sa pagsabut nga ang atong misyon 
naglakip sa pagdawat sa bag-ong mga miyembro ngadto sa pagpakig-ambit sa iglesia ug pag-organisar 
sa mga bag-ong nagsimba nga mga kongregasyon.

Ang pagsimba mao ang pinakataas nga pagpahayag sa atong gugma alang sa Diyos. Kini ang pagsimba 
nga nakasentro sa Diyos nga nagatahud sa Usa kinsa sa grasya ug kalooy nagtubos kanato. Ang nag-
una nga konteksto alang sa pagsimba mao ang lokal nga iglesia diin ang katawhan sa Diyos nagtigum, 
dili sa kaugalingon nga kasinatian o alang sa paghimaya sa kaugalingon apan sa pagsurender sa 
kaugalingon ug paghalad sa kaugalingon. Ang pagsimba mao ang iglesia sa mahigugmaon, masulundon 
nga pag-alagad sa Diyos. 

 B. Ang Atong Misyon sa Pagkamabination ug Pag-ebanghelyo

Ingon nga mga tawo nga gipalahi para sa Diyos, ginapaambit nato ang Iyang gugma alang sa nawala ug 
Iyang kalooy alang sa mga kabus ug nabuak. Ang Dakong Sugo (Mateo 22: 36-40) ug ang Dakong 
Sugo (Mateo 28: 19-20) nagpalihok kanato sa paghimo ngadto sa kalibutan sa pag-ebanghelyo, 
kalooy, ug hustisya. Niini nga katuyoan kita mapasaligon sa pagdapit sa mga tawo ngadto sa pagtuo, 
sa pag-atiman sa mga nanginahanglan, sa pagbarog batok sa sayop ng paggamit sa hustisya ug sa mga 
dinaugdaug, sa pagtrabaho aron sa pagpanalipod ug pagpreserbar sa mga kahinguhaan nga gilalang sa 
Diyos, ug paglakip sa atong panagtigum sa tanan nga motawag sa ngalan sa Ginoo.

Pinaagi sa misyon niini sa kalibutan, ang Iglesia nagpakita sa gugma sa Diyos. Ang istorya sa Bibliya 
mao ang istorya sa Diyos nga nagpasig-uli sa kalibutan ngadto Kaniya, sa katapusan pinaagi kang 
Kristo Hesus (2 Mga Taga Corinto 5: 16-21). Ang Iglesia gipadala sa kalibutan aron makig-ambit 
sa Diyos niining ministeryo sa gugma ug pakighiuli pinaagi pinaagi sa pag-ebanghelyo, kalooy, ug 
hustisya.. 



Ang pagkadisipulo mao ang paagi diin ang Balaang Espiritu 
anam-anam nga nagdala kanato ngadto sa pagkahamtong 
diha kang Kristo.

Ang Kristohanong pagdisipulo usa ka pamaagi sa pagkinabuhi. Kini ang proseso sa pagkat-on kung 
unsaon kita mabuhi diha Diyos nga nagpuyo kita sa kalibutan. Samtang kita nagkat-on sa pagsunod sa 
Pulong sa Diyos, sa pagpasakop sa mga disiplina sa pagtuo, ug sa pagkamay-tulubagon ngadto sa usa’g 
usa, kita nagsugod sa pagsabut sa tinuod nga kalipay sa disiplinadong kinabuhi ug sa Kristohanong 
kahulogan sa kagawasan. Ang pagkadisipulo dili lamang tawhanon nga paningkamot, nagsumiter 
sa mga lagda ug mga regulasyon. Kini mao ang paagi diin ang Espiritu Santo sa hinayhinay nagdala 
kanato ngadto sa pagkahamtong diha kang Kristo. Pinaagi sa pagkadisipulo nga kita mahimong mga 
tawo nga Kristuhanon ang kinaiya. Ang katapusang tumong sa pagkadisipulo mao nga mausab ngadto 
sa pagkahisama ni Hesu-Kristo (2 Corinto 3:18).

 D. Ang Atong Misyon sa Mas Taas nga Krstiyano nga Edukasyon 

Kita mapasaligon sa Kristohanong edukasyon, diin ang mga kababayen-an ug mga tawo nasangkapan 
alang sa kinabuhi sa Kristohanong pag-alagad. Sa among mga seminaryo, mga kolehiyo sa Bibliya, 
mga kolehiyo, ug unibersidad, kita mapasaligon sa pagpangita sa pagkahibalo, pagpalambo sa 
Kristohanon nga kinaiya, ug sa pagsangkap sa mga lider aron matuman ang hinatag sa Diyos nga 
pagtawag sa pag-alagad sa Simbahan ug sa kalibutan.

Ang taas nga edukasyon sa Kristiyanismo mao ang sentro nga bahin sa misyon sa Church of the 
Nazarene. Sa unang mga katuigan sa Simbahan sa Nazareno, ang mga institusyon sa Kristohanong 
mas taas nga edukasyon giorganisar alang sa katuyoan sa pag-andam sa mga kababayen-an ug mga 
kalalaki-an sa Diyos alang sa pagpangulo ug pag-alagad sa Kristiyanismo sa pangkalibutang pagkaylap 
sa pagkabanhaw sa Wesleyan-Holiness. Ang padayon nga pasalig sa Kristohanong mas taas nga 
edukasyon sulod sa mga katuigan nagpatungha sa tibuok kalibutan og network sa mga seminaryo, mga 
eskwelahan sa Bibliya, mga kolehiyo, ug unibersidad.

 C. Ang Atong Misyon sa Pagkadisipulo

Kita mapasaligon sa pagkahimong mga disipulo ni Hesus ug sa pagdapit sa uban nga mahimong 
Iyang mga tinun-an. Uban niini nga panghunahuna, kita komitado sa paghatag sa mga paagi (Sunday 
School, Bible studies, small accountability groups, ug uban pa) diin ang mga magtotuo gidasig sa 
pagtubo sa ilang pagsabut sa Kristohanong pagtuo ug sa ilang relasyon sa usag-usa ug sa Diyos. 
Nasabtan nato ang pagkatinun-an nga naglakip sa pagtugyan sa atong mga kaugalingon sa pagtuman 
sa Diyos ug sa disiplina sa pagtuo. Kami nagtuo nga kinahanglan natong tabangan ang usag-usa nga 
magkinabuhi sa balaang kinabuhi pinaagi sa pagsuporta sa usag-usa, Kristohanong pakig-ambit, ug 
mahigugmaon nga tulubagon. Si John Wesley miingon, “Ang Diyos naghatag kanato sa usag usa aron 
sa pagpalig-on sa mga kamot sa usag usa.”
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Ang Atong Misyon
Ang misyon sa Church of the Nazarene mao ang paghimo og 
disipulo nga sama kang Kristo sa mga nasud.
Kita usa ka iglesia sa Dakong Saserdote (Mateo 28: 19-20). Isip usa ka global nga katilingban sa 
pagtuo, gisugo kita sa pagdala sa Maayong Balita sa kinabuhi ni Hesukristo ngadto sa mga tawo 
sa bisan diin ug sa pagpakaylap sa mensahe sa pagkabalaan sa kasulatan (ang pagkinabuhi nga 
kristohanon) sa mga kayutaan.

Ang Church of Nazarene naghiusa sa mga indibidwal nga naghimo kang Hesu Kristo nga Ginoo sa 
ilang mga kinabuhi, nakig-ambit sa Kristohanong pagpakig-uban, ug nagtinguha sa paglig-on sa usag 
usa diha sa paglambo sa pagtuo pinaagi sa pagsimba, pagwali, pagbansay, ug pag-alagad sa uban.

Gipaningkamutan nato ang pagpahayag sa kalooy ni Hesu-Kristo sa tanan nga mga tawo uban sa 
atong personal pasalig ngadto sa Kristohanon nga pagpuyo.

Samtang ang nag-una nga motibo sa iglesia mao ang paghimaya sa Diyos, gitawag usab kita aron 
aktibo nga moapil sa Iyang misyon-pag-uli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon.

Ang pahayag sa misyon naglangkob sa makasaysayanhong mga kinahanglanon sa atong misyon: pag-
ebanghelyo, pagbalaan, pagkadisipulo, kalooy. Ang diwa sa pagkabalaan mao si Kristo. 

Ang mga Nazarene nahimong mga pinadala nga mga tawo-ngadto sa mga balay, trabahoan, 
komunidad, ug mga barangay ingon man usab sa ubang mga siyudad ug mga nasud. Gipadala karon 
ang mga misyonaryo gikan sa tanang rehiyon sa kalibutan.

Ang Diyos nagpadayon sa pagtawag sa ordinaryong mga tawo sa paghimo sa talagsaong mga butang 
nga nahimong posible pinaagi sa persona sa Espiritu Santo.



Ang Atong mga Kinaiya isip Nazarene
Sa 2013 nga General Assembly, gipadayag sa Board of General Superintendents ang pito kinaiya sa 
Simbahan nga Nazarene:

  1. Makahuluganon nga Pagsimba
  2. Theological Coherence
  3. Mabination nga Pag-ebanghelyo
  4. Tinuyo nga Pagdisipulo
  5. Pagpalambo sa Simbahan
  6. Makapabag-o nga Pagpangulo
  7. Mapuslanon nga Kalooy

Samtang kini nga mga descriptor wala mag dapit sa atong misyon nga “paghimo sa mga tinun-an 
nga sama ni Kristo sa mga nasud” o ang atong mga sukaranan nga mga prinsipyo sa “Kristiyano, 
pagkabalaan ug panalagsa,” ilang gihulagway kung unsa ang atong gituohan nga kinahanglan mapaila 
sa matag Church of the Nazarene ug sa dakong bahin, kinahanglan nga makita sa mga Nazarene bisan 
asa. Giawhag ang mga lider sa iglesia sa paghatag og gibug-aton, ug ang tanan nga mga Nazarenes nga 
magrepresenta, niining mga kinaiya samtang nagpadayon kita. Atong tukion kung giunsa, sa paglabay 
sa panahon, kini mahimong tinuod alang sa simbahan sa tibuok kalibutan.



1. Makahuloganong Pagsimba

Usa ka Tawag sa Pagsimba
Umari kamo, manag-awit kita alang sa kalipay sa Diyos; Maghugyaw kita sing matunog sa 

Bato sang aton kaluwasan.
Mangadto kita sa atubangan niya uban ang pagpasalamat 

ug pagdayeg kaniya uban sa musika ug awit.
Kay si Jehova mao ang Diyos nga daku, Ug Hari nga daku ibabaw sa tanang mga diyos.

Sa iyang kamot anaa ang mga kahiladman sa yuta;
 Ang mga kahitas-an sa kabukiran iya man usab.

Iya usab ang dagat, kay gihimo niya kini; Ug sa iyang kamot giumol niya ang yuta nga mamala.
Umari kamo, manganaug kita sa pagsimba, 

mangluhod kita sa atubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato;
Kay siya mao ang atong Diyos, Ug kita mao ang katawohan sa iyang sibsibanan,

 ug mga carnero sa iyang kamot.
—Salmo 95: 1-7a

Makasulti kita uban sa pagsalig nga ang pagsimba sa Diyos mao ang pag-ila Kaniya ingon nga Bato 
sa atong kaluwasan, ang daku nga Diyos, ang gamhanang Hari labaw sa tanan nga mga diyos, ang 
Magbubuhat sa tanang mga butang, ug ang Magbalantay nga nag-atiman sa Iyang katawhan.

A. Ang mga disipulo ni Hesus nagpuyo sa Iyang presensya ug nangalagad sa uban ingon nga resulta sa 
ilang relasyon.

• Gipadala ni Hesus ang Iyang mga tinun-an sa kalibutan aron mag-alagad (Mateo 10).
• Sa wala madugay iyang gisultihan sila nga kinahanglan sila mapuno sa Balaang Espiritu. 

Naghulat sila sa lawak sa itaas ug ang Espiritu Santo miabot sama sa gisaad ni Hesus (Mga 
Buhat 2).

• Sa dihang gisugdan sa mga tinun-an ang ilang pagpangalagad sa kalibutan, sila nahimong mga 
embahador sa Diyos.

• Sila nagdala usa ka mensahe sa pagpasig-uli uban sa ilang misyon sa pagpasig-uli (2 Corinto 5: 
11-21).

• Si Pablo miingon nga kini labing maayo, “Busa kami mga embahador ni Kristo, nga daw 
ang Diyos nagpangamuyo pinaagi kanamo. Kami nangaliyupo kanimo alang kang Kristo: 
Pagpasig-uli ngadto sa Diyos. Ang Diyos naghimo kaniya nga walay sala aron mahimong sala 
alang kanato, aron nga diha kaniya kita mahimong pagkamatarung sa Diyos “ (2 Mga Taga-
Corinto 5: 20-21).

B. Gihagit ni Hesus ang Iyang mga sumusunod sa Dakong Sugo.
• “Busa, lakaw ug paghimog mga tinun-an sa tanang kanasuran, sa pagbautismo kanila sa ngalan 

sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug pagtudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga 
akong gisugo kaninyo. Ug sigurado, ako magauban kanimo sa kanunay hangtud sa katapusan 
sa panahon “ (Mateo 28: 19-20).



Ang unang iglesia sa pagkatinuod nagsugod sa 
pagtuman niini nga buluhaton sa kalibutan human 
sa makahuluganon nga pagsugat sa pagsimba sa 
Antioquia. 

–Buhat 13: 1-4

C. Ang makahuluganon nga pagsimba mahitabo samtang ginabuhat nato ang disiplina sa Espiritu sama 
sa pagpuasa ug pag-ampo.

• Gipadala sila sa Balaang Espiritu aron pagdaog sa uban sa ilang pagtuo.
• Kini nahitabo sa konteksto sa pagsimba.
• Ang pagsimba nagdasig kanato ug nagpagawas sa gahum sa Diyos sa atong mga kinabuhi.
• Ang pagsimba nag-usab sa atong mga kinabuhi sa Iya ni Kristo. Kini usa ka kinahanglan nga 

espirituhanon nga disiplina alang sa tanang magtotuo, nga gigamit sa Diyos sa paghulma 
kanato ngadto sa balaang imahe ni Hesus.

• Kinahanglan nga himoon nato ang personal ug corporate nga pagsimba nga makanunayon nga 
mga buhat sulod sa atong mga kinabuhi.

D. Ang makahuluganon nga pagsimba nagtugot sa panahon alang sa katilingbanon nga mga serbisyo 
alang sa Diyos nga mobalhin taliwala kanato sa Iyang kaugalingon nga paagi.

• Ang unang iglesya wala magpalista pinaagi sa mga komite o mga seminar.
• Hinunoa, sila kanunay nagpundok alang sa pagsimba nga mga serbisyo sa komunidad ug 

gitugotan ang Diyos nga gawasnong magtrabaho taliwala kanila.
•Kinahanglan nga andam kita nga mohunong sa atong mga agenda ug tugotan ang panahon nga 

mahuman sa Diyos ang Iyang agenda sa atong taliwala.
• Ang makahuluganon nga pagsimba naghatag og luna alang sa Diyos sa paglihok nga gawasnon 

samtang kita naghulat alang Kaniya.
• Kinahanglan natong tugutan ang panahon sa pagpadayag sa Diyos sa iyang kaugalingon ug sa 

pagkombinsir, paglihok, paghikap, pagluwas, ug pagbalaan sa mga tawo sa Iyang kaugalingon 
nga paagi ug sa Iyang panahon.

• Kinahanglan kita moadto sa matag panagtigum sa pagsimba uban sa matinguhaon nga 
pagpaabut nga ang Diyos makigkita kanato sa panagtigum ug mag-uban kanato.

• Kinahanglan nga kita magpaabot sa paglihok sa Diyos sa dayag kaayo nga mga paagi, aron 
buhaton kung unsa ang mahimo sa Diyos lamang, samtang magtigum kita matag semana sa 
pagsimba. Kinahanglan nga dili gayud kita matagbaw sa ordinaryo nga rutina sa kinatibuk-an 
nga pagpundok.

• Ang mga anak sa Diyos kinahanglan magtigum matag semana aron sila makagagahum nga 
madani sa Espiritu sa Diyos.

• Walay makapuli sa espiritu sa tawo nga gipabaskug sa Balaan nga Espiritu sa Diyos.
• Kini labing maayo sa mga panahon sa makahuloganon nga pagsimba sa katilingban.



2. Pagkahiusa sa Teolohiya

A. Ang atong tingog sa Nazarene kinahanglan madungog sulod sa mas dako nga Kristohanong iglesia.
• Naghisgot kini kon si kinsa kita sa teolohiya.
• Kini ang atong gipamatud-an, unsa ang nag-aghat kanato sa paglihok, ug kung giunsa nato 

pagpuyo ang atong mga tinoohan sa adlaw-adlaw nga kinabuhi.

B. Kini ang atong mga tinubdan alang sa pagtulon-an sa teolohiya.
•Kasulatan: Kita nagtuo nga ang balaang kasulatan pundasyon ug mahinungdanon sa pagmugna 

sa atong pagkatawo diha kang Kristo.
• Kristohanong tradisyon: Gisaulog nato ang orthodox nga pagtulon-an nga 2,000 ka tuig nga 

kasaysayan pinaagi sa nagkalainlain nga mga tradisyon sa Kristiyano.
• Pangatarungan: Nagtuo kita nga ang Espiritu sa Diyos nagalihok pinaagi sa atong mga 

kinaadman ug naghatag kanato sa pag-ila sa mga hunahuna.
• Kaugalingon nga kasinatian: Kita nagtuo nga ang Diyos nagabuhat sa sulod pinaagi sa mga 

kinabuhi sa mga indibidwal ug mga komunidad nga magasunod kang Kristo.

C. Kini nga mga pagtulun-an naghatag kanato’g pagtulun-an sa teolohiya.
• Kita mga Kristohanon.
 Gipamatud-an nato ang pagtuo nga si Hesu-Kristo Anak sa Diyos.
 Gipamatud-an nato nga si Hesus ikaduha nga persona sa Trinity.
 Nagkupot kita sa mga orthodox nga mga kredo ug tradisyon sa Kristiyanong simbahan.
• Kita mga Protestante.
 Nagatuo kita sa pagkamatarung pinaagi sa grasya diha sa pagtuo lamang alang sa kaluwasan.
 Nagahatag kita og taas nga lugar sa awtoridad sa Kasulatan.
 Nagtuo kita sa pagkasaserdote sa tanang magtotuo.
 Gipamatud-an nato ang sermon isip sentro nga bahin sa kasinatian sa pagsimba ug gibutang 

ang pulpito sa sentro sa plataporma sa simbahan.
 Nagatuo kita nga ang mga gasa sa Espiritu giapud-apod sa tanang mga magtutuo sa lawas ni 

Kristo.
• Kita mga evangelical.
 Nagatuo kita sa posibilidad ug pagkinahanglan sa usa ka personal nga relasyon uban ni Hesu 

Kristo pinaagi sa kapasayloan sa mga sala ug pagbag-o sa atong kinaiya nga mahimong sama 
kang Kristo.

 Kita nagtuo sa pagsaksi sa atong pagtuo pinaagi sa nausab nga mga estilo sa pagkinabuhi.



• Kita mga Wesleyan.
 Nagtuo kita nga ang hinungdanon nga kinaiya sa Diyos sa palibot, diha natukod tanan nga 

teyolohiya- “Ang Diyos gugma” (1 Juan 4: 8).
 Nagtuo kita nga ang mga tawo nagabuhat sa kagawasan sa pagpili aron makabaton og 

makahuluganon nga relasyon uban sa Diyos.
 Nagtuo kita nga ang Diyos nagpakita sa grasya ug kalooy ngadto sa katawhan.
 Nagtuo kita nga ang grasya sa Diyos nag-una sa usa ka tawo, nagpugong sa maong tawo gikan 

sa pagsulod sa lawom nga sala, ug nagdala kaniya balik ngadto sa Diyos.
    Nagtuo kita nga ang pagpangita, pagtubos, pagluwas, pagpabalaan, ug ang igong grasya sa 

Diyos nagabuhat sa usa ka tawo aron mahimo siyang usa ka anak sa Diyos ug naghatag sa 
padayon nga kadaugan sa Kristohanong paglakaw.

 Nagtuo kita sa pagkapositibo sa grasya aron mabungkag ang gahum sa sala sa kinabuhi sa usa 
ka tawo ug mag-usab sa indibidwal gikan sa usa ka makasasala ngadto sa usa ka anak sa Diyos 
kinsa tinuyo nga misunod sa Ginoo uban sa kasingkasing nga may gugma.

• Nagtuo kita nga ang pagkabalaan ug pagbalaan maoy tinuod nga posibilidad niining kinabuhi.
• Nagtuo kita sa pagsaksi sa Espiritu.
 Nagtuo kita sa pasalig nga ang usa ka tawo nakahibalo nga ang iyang mga sala gipasaylo 

sa Diyos ug naghatag kanunay’g kasayuran nga ang dugo ni Hesu Kristo nagpadayon sa 
pagtabon sa mga sala sa nangagi ug naghatag kada adlaw nga kadaugan.

 Nagatuo kita sa paggiya nga gipangulohan sa Espiritu, sa pagadumala sa Diyos nga nagtugot 
sa indibidwal alang sa adlaw-adlaw nga mga desisyon sa kinabuhi. Ang Espiritu sa Diyos 
makagiya sa Iyang mga anak uban ang mga pag-aghat ug pagsusi nga naghatag og direksyon 
sa panaw sa kinabuhi.

D. Nagtuo kita nga adunay upat ka hinungdanong aspeto sa usa ka balaan nga kinabuhi:
•Ang pagka sama kay Kristo – mao ang pagkausab adlaw-adlaw ngadto padulong sa imahe ni 

Hesus pinaagi sa buhat sa Balaang Espiritu samtang kita magamit sa buhat sa Diyos diha 
kanato. “Busa, kon aduna man kamoy igong pagpakigsandurot uban kang Kristo, kon aduna 
may pagkadinasig diha sa gugma, kon aduna may pakig-ambitay diha sa Espiritu, kon aduna 
may pagkadilimatarung, kun iya man ang pagkamaluloy-on, sa hingbaloan niya kini, nga usa sa 
espiritu ug sa usa ka hunahuna “(Mga Taga-Filipos 2: 1).

• Ang Estilo sa Pagkinabuhi - nga gigahin alang sa balaang mga katuyoan sa paghimo sa buhat 
sa Diyos sa atong kalibutan. “Dili ko pag-ampo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan apan 
panalipdan mo sila gikan sa dautan. Dili sila iya sa kalibutan, ingon nga ako dili iya. Balaana sila 
pinaagi sa kamatuoran; ang imong pulong mao ang kamatuoran “(Juan 17: 15-17).

• Pagsulay ug Gahum sa Pagpili - nga adunay katakus nga dili mosurender sa mga pagkaadik o 
mga sugyot sa unod o sa usa nga daotan apan adunay gahum gikan sa Diyos sa pagpuyo sa 
balaang kinabuhi. “Ginaampo ko nga ang mga mata sa imong kasingkasing mahatag ngadto 
sa kahayag aron ikaw mahibalo sa paglaum nga iyang gitawag kanimo, ug ang mga bahandi 
sa iyang mahimayaong panulondon diha sa iyang mga balaan nga katawhan, ug ang iyang 
dili matupngan nga gahum alang kanato nga nagatuo. Kana nga gahum pareho sa kusog nga 
kusog nga iyang gigamit sa pagbanhaw ni Kristo gikan sa mga patay ug naglingkod kaniya sa 
iyang tuo nga kamot didto sa langitnong mga dapit “(Mga Taga-Efeso 1: 18-20).



• Bunga sa Espiritu - ang hingpit nga gugma sa Diyos nga nagpadayag sa iyang kaugalingon 
sa gugma, kalipay, kalinaw, pailub, pagkamabination, kalumo, pagkamatinud-anon, ug 
pagpugong sa kaugalingon. 

 “Walay kahadlok sa gugma. Apan ang hingpit nga gugma nagabugaw sa kahadlok, tungod kay 
ang kahadlok adunay kalabutan sa silot. Ang nahadlok dili mahingpit sa gugma “(1 Juan 4:18).

E. Nagtuo kita sa via media - ang tunga-tunga nga paagi. Naningkamot kita sa paglikay sa mga 
paghinobra sa duha ka bahin sa daghang mga isyu. Dili kaayo nato ipunting ang mga detalye sa mga 
paghinobra ug didto kita naga-focus sa pagkabalanse sa tunga-tunga kung mahimo.

3. Madasigon nga Pag-ebanghelyo
Ang malipayon nga pag-ebanghelyo mao ang atong tubag sa gugma ug grasya ni Hesus alang 
sa katawhan. Ang Church of the Nazarene nagsugod sa madasigon nga pag-ebanghelyo. Kini 
nagpadayon nga mao ang kasingkasing sa kung kinsa kita. Sa iyang pagtawag sa pag-ebanghelyo, 
si Phineas Bresee, ang unang kinatibuk-ang superintendente sa Simbahan sa Nazarene, miingon, 
“Utangan kami sa paghatag sa ebanghelyo sa matag tawo sa sama nga sukod nga among nadawat.” 
Nagtutok kita sa pagtabang sa mga tawo makakaplag sa usa ka personal nga pagtuo nga makaluwas ni 
Hesu Kristo.

A. Ang mahagiton nga pag-ebanghelyo gimugna ni Hesus:
• “Sa pagkakita niya sa mga panon sa katawhan, siya naluoy kanila, tungod kay sila gihasi ug 

walay mahimo, sama sa mga karnero nga walay magbalantay. Unya miingon siya sa iyang mga 
tinun-an, “Daghan unta ang anihon, apan diyutay ra ang mga mamumoo; Busa, hangyoa ang 
Ginoo sa pagpangani nga magpadala sa mga mamumuo ngadto sa iyang umahan nga anihon ” 
(Mateo 9: 36-38).

• Si Hesus miingon, “Dili ka ba usa ka panultihon, ‘Kini upat pa ka bulan hangtud sa ting-ani’? 
Sultihan ko ikaw, bukha ang imong mga mata ug tan-awa ang mga kaumahan! Sila hinog na 
aron anihon “ (Juan 4:35).

B. Ang mahagiton nga pag-ebanghelyo gimando ni Hesus:
• “Siya miingon kanila, ‘Lakaw sa tibuok kalibutan ug iwali ang maayong balita ngadto sa tanan 

nga binuhat’” (Marcos 16:15).
• Gisultihan niya sila, “Mao kini ang nahisulat: Ang Mesiyas magaantus ug mabanhaw gikan sa 

mga patay sa ikatulo nga adlaw, ug ang paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala igawali sa 
iyang ngalan ngadto sa tanang kanasuran, sugod sa Jerusalem (Lucas 24: 46-47).

C. Ang Puno sa Pagbati nga pag-ebanghelyo gibuhian ni Hesus:
• “Ug kining Maayong Balita sa gingharian igawali sa tibuok kalibutan ingon nga pagpamatuod 

ngadto sa tanang kanasuran, ug unya magaabot ang katapusan” (Mateo 24:14).
• Ang kawatan moabut aron sa pagpangawat ug pagpatay ug paglaglag; Ako mianhi aron sila 

makabaton og kinabuhi, ug bug-os kini “ (Juan 10:10).



D. Ang mahigugmaon nga pag-ebanghelyo gihatagan ug gahum sa Balaang Espiritu:
• Gihatagan niya kita og gahum sa indibidwal ug sa pundok sa pagpuyo ug pagsaksi sa 

pagkabalaan.
• “Apan ikaw makadawat sa gahum kung ang Espiritu Santo moabut kanimo; ug kamo 

mahimong akong mga saksi sa Jerusalem, ug sa tibuok Judea ug Samaria, ug ngadto sa mga 
kinatumyan sa yuta “(Mga Buhat 1: 8).

E. Ang mahagiton nga pag-ebanghelyo gimugna sa Espiritu Santo:
• Ang iyang kinabuhi sulod kanato dayag ug mabungahon.
• “Apan ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailub, pagkamaayo, 

pagkamaayo, pagkamatinud-anon, kalumo ug pagpugong sa kaugalingon. Batok sa maong 
mga butang walay balaod. Ang mga tawo nga iya ni Kristo Hesus amo ang naglansang sa iya 
sa krus. Tungod kay kita nagkinabuhi pinaagi sa Espiritu, magpadayon kita sa pagsunod sa 
Espiritu “(Galacia 5: 22-23).

F. Ang malipayon nga pag-ebanghelyo nagdala sa bag-ong kinabuhi ug bag-ong enerhiya sa mga 
indibidwal ug sa simbahan.

• Busa, kong kinsa man ang anaa kang Kristo, ang bag-o nga pagkabinubi nag-abot na. (2 
Corinto 5:17).

• Ug ang Ginoo nagdugang sa ilang gidaghanon adlaw-adlaw kadtong naluwas.

G. Ang malipayon nga pagsangyaw usa ka pagpahayag sa atong pagtuman kang Hesus:
• Ang usa sa labing dili ikalimod nga ebidensya sa makapausab nga gahum sa ebanghelyo mao 

ang kinabuhi ni Pablo.
• Diha sa usa sa iyang mga pagpamatuod, ang apostol miingon, “Ako obligado, sa mga Grego ug 

dili mga Grego, sa mga maalamon ug sa mga buangbuang. Mao kana ang hinungdan nga ako 
maikag sa pagsangyaw sa ebanghelyo. . . kay wala ko ikaulaw ang ebanghelyo, tungod kay kini 
ang gahum sa Diyos nga nagdala sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo “(Roma 1: 14-16).

H. Ang Passion alang ni Kristo mao ang atong punto sa pagsulod sa Dakong Sugo (Mateo 28: 19-20) 
–ang pagbansay ug pagsangkap nga sundan:

• Sa konsekwensya, ang tanan kinahanglan makaila kang Hesu-Kristo.
• Sa parehong bahin, ang matag usa, bisan ang wala kaayo gasa sa mga pamaagi o mga 

mapamaagi, kinahanglan nga motubag uban ang gugma ug ipaambit nga matinud-anon si 
Kristo.

I. Ang madasigon nga pag-ebanghelyo nagdapit kanato sa pagsalig sa gahum sa Pulong sa Diyos nga 
nag-pugos kanato sa pagpa-ambit sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa uban:

• Nagtuon kita sa Bibliya sa pagtuo; atong isulti sa uban ang gisulti sa Pulong sa Diyos.
• Ang gahum sa mensahe sa ebanghelyo nagasulti sa mga kasingkasing sa mga lalaki ug babaye, 

mga batang lalaki ug babaye nga nagkinahanglan sa gipahiuli nga relasyon uban sa Diyos.
•Naghatag si Hesus sa atong panig-ingnan. “Kay ang Anak sa Tawo mianhi aron pagpangita ug 

pagluwas sa nawala” (Lucas 19:10). “Samtang nagtudlo si Hesus sa mga tawo sa templo ug sa 
pagsangyaw sa maayong balita” (Lucas 20: 1a).



Kita utangan nga ihatag ang ebanghelyo sa matag 
tawo sa sama nga sukod diin kita nakadawat niini.

-Phineas Bresee

J. Ang madasigon nga pag-ebanghelyo nagduso kanato sa pag-ila kang Kristo og hingpit:
• Nagpasabot kini kon si kinsa kita, ang atong pagkinabuhi. Ang atong pangandoy alang sa 

kinabuhi dili labaw sa atong gugma alang sa pag-ebanghelyo. Pinaagi sa pagpuyo nga atong 
gipili nga magwali.

• Kini nagapamatuod sa atong nahibaloan. Ingon nga ang buta nga tawo nga giayo ni Hesus 
nagpamatuud sa yano, “Usa ka butang ang nahibal-an ko. Ako buta apan karon akong nakita! 
“(Juan 9:25). Kini nagapamatuod sa atong nahibaloan. Ingon nga ang buta nga tawo nga 
giayo ni Hesus nagpamatuud sa yano, “Usa ka butang ang nahibal-an ko. Ako buta apan 
karon akong nakita! “(Juan 9:25).

• Kini nagsulay sa kung unsa kita mapasalamaton sa pribilehiyo. “Gikuha kamo sa hingpit, 
gawasnon nga paghatag” (Mateo 10: 8b).

K. Ang malipayon nga pag-ebanghelyo nagadasig kanato sa pagdisipulo:
•Sa tibuok nga panaw sa kinabuhi, nagtinguha kita sa pag-impluwensya sa mga tawo nga 

atong nahibal-an ug sa mga tawo nga wala nato mahibaloan samtang gipakigbahin nato ang 
paglakaw sa pagtuo.

• Ang matag Kristohanong sumusunod kinahanglan nga may igong kadasig mahitungod sa iyang 
relasyon sa Diyos nga ang pagpakigbahin sa usa ka personal nga pagpamatuod kinaiyanhon 
nga nagaagos sa panag-istoryahanay sa uban.

L. Ang madasigon nga pag-ebanghelyo nagdasig sa atong pagkamamugnaon:
• Mga himan - Pipila ka mga pananglitan naglakip sa JESUS Film, Evangeball, ug Evangecube.
• Pamaagi - Daghang pamaagi, usa ka mensahe.
• Strategies – Ebanghelyo sa masa, panaghigalaay ug personal nga pag-ebanghelyo, gagmay nga 

mga grupo, kasyudaran, ug daghan pa.



4. Tinuyo nga Pagdisipulo
A. Gitawag ni Hesus ang simbahan aron sa tinuyo nga paghimo’g mga tinun-an.

• “Busa, lakaw ug paghimog mga tinun-an sa tanang kanasuran, sa pagbautismo kanila sa ngalan 
sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug pagtudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga 
akong gisugo kaninyo. Ug sigurado, ako magauban kanimo sa kanunay hangtud sa katapusan 
sa panahon “(Mateo 28: 19-20).

• Ang Iglesya adunay tinuyo nga pamaagi alang sa paghimo og Kristohanong mga disipulo.
• Ang mga Kristohanon nga mga disipulo mga tawo nga nagpuyo kang Kristo, nagtubo sa 

pagkakatawo ni Kristo ug nagbuhat sa Iyang ginabuhat. Sila nagdumili sa ilang kaugalingon, 
nahigugma ug nagasugot sa Diyos sa tibuok nilang kasingkasing, kalag, hunahuna, ug kusog 
(Marcos 12:30, Juan 15, Lucas 9).

• Ang tinuyo nga pagtawag sa pagdisipulo nagtabang sa mga tawo sa pagpalambo sa 
masinugtanon ug suod nga relasyon uban ni Hesus. Niini nga mga relasyon, ang Espiritu ni 
Kristo nagbag-o sa ilang kinaiya ngadto sa pagka-kristohanon nga nagbag-o sa mga bili sa 
bag-ong magtuo ngadto sa mga bili sa gingharian, ug naglangkob kanila sa Iyang misyon sa 
pagpamuhunan sa uban diha sa ilang mga panimalay, mga simbahan, ug kalibutan.

B. Ato ni ginasugdan pinaagi sa pagdala sa usa ka indibidwal sa personal nga relasyon diha kang Hesu-
Kristo.

• Ang paglakaw sa pagtuo nagsugod sa pagkompisal sa sala ug pagpasaylo pinaagi sa grasya diha 
sa pagtuo ni Hesu-Kristo.

• Kini nga mga bag-ong binuhat ni Kristo gipanganak pag-usab ug gisagop ngadto sa pamilya sa 
Diyos.

• Ang pagpasig-uli nagpatunghag mga kausaban sa kasingkasing ug nagabag-o sa mga estilo sa 
kinabuhi, mga pagpamatuod sa grasya sa Diyos ngadto sa ilang mga kaila.

• Ato dayon ginamuma ang mga bag-ong magtotuo ngadto sa komunidad sa pagtuo nga 
nagtudlo kanila gikan sa sinugdanan nga sila naluwas dili lamang alang sa ilang kaugalingon 
kondili alang sa kang kinsa sila mag-impluwensya ug madala ngadto kang Kristo. Sila 
mahimong mga tighimo og mga tinun-an nga mag-disipulo sa uban nga mahimong mga 
tighimo og tinun-an.

• Ang pagdisipulo naglakip sa pagtabang sa usa ka tawo nga mas mosunod kang Hesus.

Ang tinuyo nga pagtawag sa pagdisipulo nagtabang sa mga tawo 
sa pagpalambo sa masinugtanon ug suod nga relasyon uban ni 
Hesus. Niini nga mga relasyon, ang Espiritu ni Kristo nagbag-o 
sa ilang kinaiya ngadto sa pagka-kristohanon nga nagbag-o sa 
mga bili sa bag-ong magtuo ngadto sa mga bili sa gingharian, ug 
naglangkob kanila sa Iyang misyon sa pagpamuhunan sa uban 
diha sa ilang mga panimalay, mga simbahan, ug kalibutan.



C. Tinuyo nato ang pagpalambo sa mga tinun-an nga sama kang Kristo pinaagi sa usa ka maayo nga 
serbisyo sa pulpito. 

• Ang atong mga pastor nagasangyaw sa mga panudloan sa pagtudlo kung unsaon pagtubo sa 
atong pagtuo kang Kristo.

• Ang atong mga pastor nagasangyaw sa mga sermon nga nakabase sa Bibliya ug nag-amuma sa 
ilang katawhan ngadto sa pagtubo ug mas lawom nga kagutom alang sa Bibliya.

• Ang atong mga pastor nagtugot sa Pulong sa Diyos nga mahimong basehan sa tanang 
paningkamot sa pagkadisipulo.

• Ang atong mga pastor nagtudlo sa ilang mga katawhan kung unsaon ang pagtuon sa Bibliya 
ug paghunahuna mahitungod sa kung unsa ang gipasabut sa Pulong ingon man usab kon sa 
unsang paagi kini magamit sa ilang mga kinabuhi.

• Ang atong mga pastor naningkamot alang sa balanse nga pagpakaon sa kasulatan sa 
pagsangyaw sa tibuok tuig.

• Ang atong mga pastor nagsalig sa Balaang Espiritu sa Diyos aron sa pagpabuhi sa tanan 
nga ilang ginahimo aron magkatipon sa usa ka matimbang nga pamaagi sa pagporma sa 
Kristohanong mga disipulo.

• Si Hesus nagsangyaw ngadto sa mga panon sa katawhan ug gitudloan pud niya ang iyang ma 
tinun-an sa gamay nga pagpundok-pundok.

• Si Hesus wala magwali nga walay gisulti nga mga sambingay (mga istorya) aron sa pagtabang 
sa mga tawo nga makat-on (Marcos 4:34).

D. Gina-awhag nato ang mga klase sa Sunday School alang sa pag-amuma ug pagpatubo sa mga 
tinun-an nga sama kang Kristo.

• Ang mga magtutudlo sa Sunday School nagatudlo sa mga pagtulun-an nga adunay tumong 
sa paghimo sa mga tinun-an nga sama kang Kristo pinaagi sa pagpatin-aw sa Kasulatan ug sa 
paggamit sa kasulatan ngadto sa kinabuhi.

• Ang atong mga magtutudlo sa Sunday School nagapakita og personal nga interes sa mga 
batan-ong magtotuo dili lang sa lawak-klasehanan kutob aron pagtubag sa ilang mga 
pangutana mahitungod sa Kristohanong pagtuo ug pagdasig kanila sa pagtubo sa grasya sa 
Diyos.

• Ang sistema sa pagtudlo sa Sunday School nagsugod sa mga programa gikan sa maduyanon 
padulong sa pagkatigulang; kini naghatag sa gidak-on ug han-ay sa materyal nga nagtuon sa 
kinatibuk-an. Bibliya sa usa ka organisadong paagi. “Sugdi ang mga bata sa ilang pag-adtoan, 
ug bisan kon sila tigulang dili sila mobiya gikan niini” (Mga Proverbio 22: 6).

E. Kita nagpalambo og gagmay nga grupo nga nagtuon sa Bibliya nga nagdasig sa pagkamay-
tulubagon.

• Ang gagmay nga grupo nga nagtuon sa Bibliya naghatag sa pundok ug tagsa-tagsa nga 
tulubagon alang sa mga bag-ong magtutuo ug sa mga dugay na sa pagtuo.

• Sa gagmay nga mga grupo, ang himsog nga relasyon naugmad alang ug nagalihok lapas sa 
regular nga mga miting aron makonektar pa gayud sa mga higala isip paagi sa kinabuhi.

• Kini nga mga grupo nga nagatuon nagtanyag sa usa ka pagtapo sa paggtuon sa Bibliya ug 
pagpakiglambigit nga gikinahanglan alang sa pagtubo sa grasya.

• Ang gagmay nga mga grupo sa pagdisipulo nahimong mga sistema sa pagsuporta alang sa 
kinabuhi nga magkauban dili lang sa matag Dominggo.



F. Ginapalig-on nato ang espirituhanon nga pagtubo sa mga disipulo nga sama kang Krsito pinaagi sa 
maayo nga pagplano sa iskedyul sa simbahan.

• Mga programa sa pagtulun-an sa Bibliya.
• Caravan sa pagpangalagad sa mga bata.
• Mga Bible School sa Bakasyon.
• Mga outreach nga programa sa Pasko ug sa Pasko sa Pagkabanhaw.
• Ang mga lihok sa ministeryo sa kaluoy.
• Pagdisipulo nga pangalagad ngadto sa uban.
• Ang mga ministry alang sa mga lalaki, babaye, senior nga mga hamtong, singles, mga espesyal 

nga panginahanglan, mga sports team, ug nagkalainlain nga mga grupo sa affinity giawhag sa 
pagtabang sa mga tawo sa pagpakigkomunikar kang Kristo ug sa Iyang iglesia.

G. Giawhag nato ang mga magtutuo sa paggamit sa tanan nga mga pamaagi nga magamit sa pagtubo 
ug pagpalambo sa ilang personal nga pagtuo.

• Basaha ang Bibliya nga giubanan sa mga study helps; paminaw sa Bibliya sa mga file sa audio.
• Pag-ampo kada adlaw.
• Pagpaminaw sa mga Kristohanong musika.
• Basaha ang mga Kristohanong literatura.
• Pangita sa usa ka kaubanan nga may tulubagon nga mag-ampo kada adlaw nga ikaw mahimong 

sama kang Kristo.
• Pangita og usa ka kapabilidad nga kaparis nga nahigugma kanimo pag-ayo nga sila mangutana 

kanimo mga lisud nga mga pangutana.
• Pagpalambo sa disiplina sa kanunay nga pagsulti sa uban kung unsa ang ginabuhat sa Diyos sa 

imong kinabuhi.

H. Ginapalig-on nato ang mga tumotuo nga magtuon sa pagpangita adlaw-adlaw sa presensya sa 
Diyos.

• Ang labing maayo nga paghulagway sa Kristohanong kinabuhi makita sa suod ug personal nga 
relasyon sa atong Ginoo ug Manluluwas, si Hesu-Kristo.

• Ang matinuyoon nga mga disipulo labing makatubo sa pagkasama kang Kristo samtang sila 
magahin og panahon uban Kaniya.

• Busa, kita maminaw matag adlaw alang sa tingog ni Kristo; kita nagakaon matag adlaw sa Iyang 
Pulong; nalipay kita sa Iyang presensya matag adlaw.

• Ang mga tinun-an nga sama kang Kristo matinuyoon nga nagapangita Kaniya ug andam nga 
mopakigbahin Kaniya ngadto sa mga tawo nga ang mga kinabuhi ilang gihikap.



Ang Pag-ampo, ang Pulong sa Diyos, ug tinuyo nga 
pagtabang sa usag usa nga mas mahisama kang Hesus 
nagpaila sa dinamikong pagdisipulo sa iglesia.

I. Ginadasig nato ang mga disipulo nga maghimo og mga disipulo sa tinuyo nga paagi.
• Ang Diyos nagsugo ug nagtugot kanato nga maghimo og disipulo (Matthew 28:19-20). 
• Kita nagaawhag sa mga hamtong nga Kristiyano nga magdisipulo o magtudlo kanato sa sa 

tinuyo. 
• Kita naga-imbita og mga gagmay nga grupo sa mga magtotuo nga muapil sa atong grupo sa 

magtotuo. 
• Kita naga-invest sa atong kinabuhi sa atong mga disipulo samtang Dungan nga nagapagita sa 

Ginoo.
• Ang pagtudglo sa Bibliya sa gagmay nga grupo nga nakasentro sa pagsugilanon nagahatag og 

lig-on nga Bibliyaong pundasyon nga nagatugot sa mga disipulo nga makat-on sa Bibliya ug 
mapasa ang mensahhe niini sa ilang mga kaila.  

• Ang pag-ampo, ang pulong sa Diyos, ug ang tinuyoan nga pagtabang sa usa’g-usa para 
mahimo nga mas pareha pa gayud kang kristo nagapakita og mabisog nga pagdisipulo sa 
simbahan.

5. Pagpalambo sa Simbahan
A. Ang Kristohanong iglesia nagsugod uban ni Hesu-Kristo nga nagsugod sa unang komunidad sa 
pagtuo.

• Ang komunidad sa pagtuo nagkapundok kanunay sa pagsimba sa Diyos.
• Unya kini misugod sa pagtubo ug pagdaghan samtang ang bag-ong mga iglesia mitungha 

pinaagi sa unang misyonaryong paglakaw ni Pablo ug Bernabe (Mga Buhat 13-14).

B. Gilunsad ni Pablo ang ikaduha nga misyonero nga paglakaw uban ang mga plano sa pagtanom og 
mga iglesia, apan ang Balaang Espiritu nagdala Kaniya sa laing direksyon (Mga Buhat 16).

• Kinahanglan kita kanunay magpabilin nga bukas sa bag-ong panan-awon sa Diyos alang sa 
Iyang buhat ug pagagiyahan sa Iyang Balaang Espiritu.

• Si Pablo adunay panan-awon. Dili kini gikan sa ubang mga tawo o usa ka survey sa komunidad. 
Kini gikan sa kasingkasing sa Diyos. Ang atong panglantaw sa pagtanom og mga bag-ong 
iglesia kinahanglan usab gikan sa kasingkasing sa Diyos.

• Si Pablo adunay panan-awon sa usa ka tawo. Dili kini usa ka panglantaw nga usa ka blueprint, 
usa ka estratehiya, usa ka slogan, usa ka flowchart, o usa ka programa. Ang panan-awon ni 
Pablo nagpunting sa nawala nga katawhan. Ang atong panglantaw sa pagtanom og bag-ong 
mga simbahan kinahanglan magpabilin nga tin-aw nga naka-focus sa nawala nga mga tawo 
nga nagkinahanglan og relasyon diha kang Hesu Kristo.



• Si Pablo adunay panan-awon sa usa ka tawo gikan sa Macedonia. Kini usa ka tawo sa usa ka 
partikular nga lokasyon, kultura, pinulongan, ug kasaysayan. Ang Diyos maghatag kanato 
sa usa ka panan-awon sa usa ka partikular nga pundok sa katawhan o komunidad usab. 
Kinahanglan nato nga madiskubre ug sundon ang panan-awon sa Diyos alang kanato.

• Si Pablo adunay panan-awon sa usa ka tawo gikan sa Macedonia nga nagbarug. Kini nga tawo 
dili ubos kang Pablo. Nagtan-aw sila sa usag-usa. Kining tawo nga ginauban sa ebanghelyo 
takus sa respeto.

• Si Pablo adunay panan-awon sa usa ka tawo gikan sa Macedonia nga nagatindog ug nagtawag, 
“Dali ug tabangi kami!” Kini ang panan-awon nga nag-aghat kanato. Kinahanglan kita moadto 
sa atong siyudad, kasilinganan, kaliwat, tribo, ug pamilya.

Kinahanglan natong dad-on si Kristo sa atong kalibutan.

C. Ang panan-awon sa Diyos naglambigit sa makanunayon nga pagpanguna sa Diyos samtang Iyang 
giablihan ang Iyang plano alang sa paglambo sa simbahan ngadto kang Pablo.

• Ang lalaki sa Macedonia nahimong usa ka babaye. Si Lydia sa Filipo nahimong labing 
madinawaton nga indibidwal sa oportunidad sa ministeryo.

• Nakaplagan ni Pablo ang iyang labing madinawaton nga mga tigpaminaw sa grupo sa mga 
babaye nga nag-ampo sa daplin sa suba.

• Imbis mogamit sa usa ka sinagoga sa Hudeo sama sa pagsugod sa miaging simbahan, gisugdan 
kini ni Pablo sa usa ka panimalay.

• Si Lydia, usa ka negosyante sa mahalon nga panapton nga purpura, nangulo niining balay nga 
simbahan.

• Ang mga pamaagi alang sa pagpalambo sa simbahan dili mahimong maglakip sa daan nga 
napamatud-an nga mga sumbanan.

D. Ang pagpananum sa Simbahan nagkinahanglan og dakong sakripisyo
• Ang mga paningkamot sa pag-alagad ni Pablo ug Silas nabilanggo kanila. Kinabubut-on nga 

gihalad nila ang personal nga sakripisyo. Nag-awit sila sa mga kanta sa pagdayeg sa Diyos 
samtang sila nag-antus alang Kaniya (Mga Buhat 16:25).

• Karon, ang mga lider sa simbahan ug mga sumusunod ni Hesus nagbayad nianang sama nga 
bili sa pagsugod sa mga iglesia. Nagkinahanglan kini og daghang mga oras sa pag-ampo, mga 
luha, paghago, paningkamot, salapi, ug usahay pagpaagas sa dugo aron pagsugod sa bag-ong 
mga iglesia.

•Bisan pa sa personal nga kalisud ni Pablo ug Silas, usa ka bag-ong balay simbahan ang 
nagmugna sa maong panghitabo kauban ang usa ka piniriso sa Filipos isip bag-ong pastor.



E. Kinahanglan kita magpuyo sa atubangan sa Diyos aron atong mabati ang pagkaamgo sa Iyang 
padayon nga nagauban nga Balaang Espiritu sa atong kahimtang.

• Si Pablo ug si Silas wala mag-isip sa ilang pagkamatay ug gabii sa bilanggoan ingon nga 
personal nga kapildihan. Hinuon, ilang namatikdan ang Espiritu sa Diyos nga naghatag kanila 
og kadaugan bisan pa sa negatibo nga mga kahimtang.

• Si Pablo ug si Silas nahibalo nga sila gimandoan sa Espiritu sa Diyos; nasayud sila nga Siya 
mag-atiman kanila

• Ang linog nga miigo sa bilanggoan sa Filipos nagpahinumdum kanato nga ang Diyos naa 
gihapon sa mga sitwasyon nga sama niini (Mga Buhat 16: 25-26). Dili niya kita kalimtan kung 
ang mga paningkamot sa pagpangalagad maabot sa kalisod.

• Kung kita mosunod sa Ginoo ug mobuhat sa Iyang kabubut-on, sa panahon sa Diyos, ang 
Ginoo muinterbenir kauban ang Iyang halangdon nga gahum. Samtang ang dautan mosupak 
sa paguswag sa gingharian sa Diyos, ang Diyos ang gagunit sa katapusan nga pulong.

• Wala kita nagatukod o nag-uswag sa gingharian sa Diyos pinaagi sa atong kaugalingon; Ang 
Diyos nagtukod sa Iyang gingharian.

Sa Church of the Nazarene, ang kahulugan sa usa ka iglesia 
mabasa: Ang bisan unsang pundok nga magtigum kanunay 
alang sa espirituhanong pag-amuma, pagsimba, o pagtudlo 
sa gipahibalo, nga adunay panahon ug lugar, uban sa usa 
ka nailhan nga lider, ug nahiuyon sa mensahe ug misyon 
sa Simbahan nga Nazareno, mahimong ilhon nga usa ka 
iglesia ug mareport sa distrito ug kinatibuk-ang estadistika 
sa simbahan (Board of General Superintendents). Sa laing 
pagkasulti, ang usa ka simbahan usa ka pundok sa mga 
magtutuo, dili usa ka tinukod o propriedad.



F. Ang mga pamaagi sa pagpalambo sa Simbahan nausab sa tibuok kasaysayan sa simbahan.
• Ang Iglesia nga Kristiyano wala magtukod og mga simbahan nga bilding sa unang 400 ka tuig 

sa kasaysayan sa simbahan.
• Ang mga konsepto sa mga madedikar nga bilding-simbahan, kabtangan, ug mga full-time nga 

mga pastor alang sa mga simbahan miabut.
• Ang Balaang Espiritu karon nanguna sa iglesia sa paghimo sa ilang kaugalingon nga bag-ong 

mga paagi.
• Ang matag simbahan giawhag sa pagtanom og simbahan.
• Kini nga bag-o nga mga simbahan nagatigum diha sa mga panimalay o sa uban nga mga dapit 

nga pwede.
• Ang matag pastor magtudlo sa co-vocational pastor nga anaa sa ministeryal nga pagbansay.
• Kini nga modelo wala magkinahanglan og pundo aron sa pagtanom ug bag-o nga iglesia; ang 

mga laygo mahimo nga motubag sa pagtawag sa Diyos sa pagtabang sa paglunsad sa bag-ong 
iglesia.

• Kini nga modelo nagatugot sa Diyos sa pagpatubo sa Iyang iglesia sa bag-ong mga dapit sa 
tibuok kalibutan; Gikinahanglan lamang niya ang madinawaton nga mga kasingkasing aron 
makuha ang panan-awon, makatubag sa tawag, ug magtugot sa Diyos nga manguna.

G. Ang katuyoan sa pagpalambo sa iglesia mao ang pagkab-ot og mga bag-ong katawhan alang kang 
Hesu-Kristo.

• Si Hesus miingon, “Kinahanglan ko nga imantala ang maayong balita sa gingharian sa Diyos 
ngadto sa ubang mga lungsod, tungod kay mao nga gipadala ako” (Lucas 4:43).

• Kita mga embahador sa gingharian sa Diyos nga nagdedikar sa atong kinabuhi sa paglambo sa 
simbahan.

• Ang among mga paningkamot wala gitumong sa pagpatunhay sa usa ka organisasyon.
• Gusto nato ang daghang mga tawo kutob sa mahimo nga maluwas pinaagi sa pagkahibalo kang 

Hesu-Kristo.
• Gusto nato nga idisipulo ang mga bag-ong magtutuo ngadto sa imahe ni Kristo.
• Si Hesus miingon, “Sultihan ko ikaw, bukha ang imong mga mata ug tan-awa ang mga 

umahan! Sila hinog na aron anihon “ (Juan 4:35).

6. Kausaban sa Pagpangulo
A. Nagtinguha kita sa pagpalambo sa mga lider pinaagi sa usa ka modelo nga gihatag ni Kristo. Si 
Hesus ang atong ehemplo.

Ang usa ka transformational leader
usa ka lider nga sama kang Kristo.



B. Ang mga lider sa kausaban nagpasakop ug mapainubsanon.
• Sila nagasunod kang Hesu-Kristo nga nagpasakop sa kabubut-on sa Amahan (Mga Taga-

Filipos 2: 5-8).
• Sila hingpit nga nagasalig sa Diyos sa pagtubag sa ilang mga pag-ampo ug paghatag sa tanan 

nilang mga panginahanglan (Juan 15: 7).
• Sila nagpasakop sa awtoridad sa uban ug naghunahuna sa ilang kaugalingon nga dili kaayo 

(Mga Taga-Efeso 5:21).

C. Ang mga lider sa kausaban mga sulugoon.
• Gisunod nila ang panig-ingnan ni Hesu-Kristo nga wala magpa-alagad aron sa pag-alagad sa 

uban (Marcos 10:45; Mateo 20:28).
• Nagagiya sila pinaagi niini nga espiritu ug kinaiya sa pagka-ulipon (Mga Taga-Filipos 2).

D. Ang mga lider sa kausaban adunay panan-awon.
• “Kung walay panan-awon ang katawhan malaglag” (Mga Proverbio 29:18 KJV).
• “Ug ang Ginoo mitubag kanako, ug miingon, ‘Isulat ang panan-awon, ug ipatin-aw kini diha sa 

mga lamesa’” (Habacuc 2: 2 KJV).
• Gipintal ni Hesus ang usa ka panan-awon bahin sa gingharian sa Diyos; kinahanglan nga atong 

buhaton ang sama sa mga paagi nga ang tanan tin-aw nga makasabut.
• Kini nga kinaiya usa ka tatak sa mga sumusunod ug mga lider. Ang mga lider sa panan-awon 

nagapangita sa panglantaw sa Diyos alang sa iglesia ug sa mga komunidad ug ginapakita ang 
panan-awon ngadto sa uban.

E. Ang mga lider sa kausaban naghunahuna og mga stratehiya.
• Sila adunay kapasidad sa paghubad sa panan-awon alang sa ilang mga komunidad para 

mahimong mga instrumento sa gingharian sa Diyos.
• Sila nakasabut sa mga kahimtang sa atong mga panahon ug nakakaplag sa mga tubag sa Bibliya 

sama sa gibuhat sa mga anak ni Isacar (1 Mga Cronicas 12:32).
• Sila nagalantaw sa mga kalag nga kinahanglan nga madala sa gingharian sa Diyos.
• Ginahimo nila ang panan-awon ngadto sa mga lakang sa aksyon nga nagpalihok sa mga 

magtotuo ngadto sa mga umahan.
• Mahimo nila nga pagbutang ang panan-awon ug misyon ngadto sa yano apan epektibo nga 

mga plano sa gingharian (Lucas 14: 28-30).

F. Ang mga lider sa kausaban maoy nagpalambo sa grupo.
• Si Hesus mao ang atong sumbanan; Nagtukod Siya og usa ka pundok ug gihatagan kini sa 

gahum, sa pagbuhat sa tanan nga pangalagad ug wala niya buhata nga nag-inusara lang 
(Mateo 10).

• Ang mga disipulo ni Hesus ordinaryo nga mga tawo, apan ilang gipabag-o ang kalibutan (Mga 
Buhat 17: 6).

• Ang mga lider sa pagbag-o nagtukod og mga pundok nga nagaapil sa matag usa sa iglesia spara 
sa buluhaton sa gingharian sa Diyos.

G. Ang mga lider sa kausaban mapuanguron nga mapangahason.
• Sa pagsugod ni Hesus sa Iyang mga tinun-an sa buluhatong pag-ebanghelyo, gisugo Niya sila 

nga mahimong “maalam ingon sa mga bitin ug inosente sama sa mga kalapati” (Mateo 10:16).



• Ang mga lider sa kausaban kinahanglan mahibal-an kung unsaon pagbalanse ang grasya ug 
balaod, hustisya ug kalooy, ang tanan, uban ang pagkabalaan.

• Sila kinahanglan nga maalamon nga mga tigpasiugda sa desisyon kinsa husto nga nagkupot sa 
ilang mga desisyon.

• Bisan pa niana, ang ilang mga desisyon kinahanglan nga mapuno sa kalooy.
• Kinahanglan sila magsulti sa kamatuoran uban sa gugma (Efeso 4:15).

H. Ang mga lider sa kausaban nakigsulti sa matin-aw.
• Sa panahon sa Iyang yutan-ong ministeryo, si Hesus kanunay miingon, ang adunay “mga 

dalunggan nga makadungog, magpatalinghug” (Mateo 13:43). Buot ni Hesus nga ang Iyang 
mga sumusunod magpadayon sa pagpaminaw sa makanunayon.

• Ang mga lider sa kausaban kinahanglan nga mosulay sa pagsulti uban sa katin-aw ug katukma 
sama ni Hesu-Kristo.

• Ang mga lider sa kausaban nakasabot sa importansya sa tin-aw, makanunayon, ug 
mapugsanon nga komunikasyon: “Kung ang trompeta dili tin-aw nga tin-aw, unsaon sa mga 
kasundalohan sa Diyos mag-andam alang sa gubat?” (1 Mga Taga-Corinto 14: 8).

I. Ang mga lider sa kausaban naghatag gahum sa uban sa pagpataas sa sunod nga henerasyon aron sa 
paggiya sa gingharian.

• Ang estilo sa pagpangulo ni Josue napakyas sa pagpataas sa sunod nga kaliwatan sa mga lider; 
siya nangulo lamang alang sa iyang kaliwatan (Mga Maghuhukom 2:10).

• Ang mga lider sa kausaban wala magtukod og mga emperyo alang sa ilang kapanahonan; 
gibansay nila ang karon ug ang sunod nga mga henerasyon.

• Sila nagpaila, nagbansay, ug nagpalambo sa mga magtutudlo nga nagbansay, naghatag og 
gahum, ug nagpagawas sa mga pangulo alang sa gingharian sa Diyos.

• Walay liderato nga malampuson nga walay sumusunod sa pagpangulo. “Ug ang mga butang 
nga imong nadunggan nga akong gisulti sa atubangan sa daghang mga saksi nagsalig ngadto sa 
kasaligan nga mga tawo nga mahimo usab nga takus sa pagtudlo sa uban” (2 Timoteo 2: 2).

7. Mapuslanon nga Kalooy
A. Ang pagpakita nga tinud-anay nga kalooy nagpakita sa mahigugmaong kasingkasing sa Diyos.

• Ang Diyos nagpadala sa Iyang Anak ngadto sa kalibutan ug si Hesus nga himalatyon alang sa 
katawhan, mao ang katapusang gasa sa gugma ug kalooy sa Diyos.

• Ang Juan 3: 16-17 nagasulti kanato nga ang Diyos naghatag kanato sa Iyang Anak gikan sa 
pag-awas sa Iyang gugma aron kita makabaton sa kinabuhing dayon. Sa susama, ang 1 Juan 
3: 16-17 nagsulti kanato nga ang gugma sa Diyos alang sa katawhan gipahayag sa tinuod nga 
buhat gikan sa kalooy sa mga magtotuo ngadto sa kalalangan sa Diyos.

• Ang kinabuhi, pangalagad, kamatayon, ug pagkabanhaw ni Hesus nag-ilustrar sa Usa nga 
natandog sa gugma alang sa uban ug alang sa kalibutan (Mateo 9:36). 

B. Ang mapuslanon nga kalooy kanunay nga ginabuhat sa ngalan ni Hesus.
• Si Hesus ang atong sulondan. Diha sa mga Ebanghelyo, si Hesus natandog sa sulod sa Iyang 

kinahiladman nga pagkatawo aron “mag-antos” kauban sa mga katawhan.
• Si Hesus natandog pag-ayo diha sa gugma ug pag-atiman sa mga kabus, nawala, masakiton, 

nahilain, ug huyang.
• Bug-os nga Diyos ug hingpit nga tawo, si Hesus mao ang atong sumbanan kon unsaon sa 

pagkinabuhi ug unsaon sa paghigugma.

 



Gihimo nato ang matag buhat sa pag-alagad, pagkamanggihatagon, 
o kalooy sa ngalan ni Hesus, ug atong gitanyag ang atong 
paningkamot sa pagpadayag sa gugma ni Hesus.

C. Ang takos nga kalooy nagatahod sa dignidad sa matag tawo.
• Ang mga katawhan sa Diyos nagahatag og paglaum, paghigugma, ug tabang sa pangalan ni 

Hesus sa pamaagi nga mapasidunggan ang matag usa isip usa ka binuhat diha sa imahe sa 
Diyos, isip binuhat sa Diyos. 

• Walay lain motibo ang kalooy kung dili ang pagpakita sa gugma sa Diyos pinaagi kang Kristo. 

D. Ang kinaiyanhon nga kalooy modagayday sa kinaiyanhon gikan sa nausab nga mga magtotuo.
• Ang simbahan gitawag nga magrepresentar sa maong gugma sa Diyos and sa Iyang kalooy 

ngadto sa kalibutan. 
• Ang trabaho sa kalooy dili makompleto sa tawhanong pagpaningkamot o sa katilingbanon mga 

lihok lamang. 
• Isip lawas ni Kristo, ang atong kalooy nagatawag kanato sa paghikap sa tanan bahin sa kinabuhi 

sa usa ka tawo nga naporma pinaagi sa kinabuhi ni Hesus ug sa giya sa Balaan nga Espiritu. 
• Ang Balaan nga Espiritu nagausab sa mga kasing-kasing sa mga magtotuo, pinaagi nga sukli 

niini, nagatrabaho ang mga magtotuo para makahatag og pisikal, sosyal, ug espiritwal nga 
kabag-uhan sa kalibutan. 

• Ang kalooy angayan nga integral ug aktibo sa kinabuhi ug ministry sa matag kongregasyon. 



E. Ang mapuslanon nga kalooy mao ang kahulogan sa Wesleyan sa holistic nga misyon.
• Gipadala kita sa Diyos nga Amahan ug gihatagag gahum sa Balaang Espiritu sa pag-adto sa 

kalibutan alang sa paghigugma ug pag-alagad sa Ginoo.
• Nagtuo kita nga ang Amahan nagatrabaho pinaagi sa gahum sa Espiritu sa kinabuhi sa matag 

tawo, ug gitawag kita aron makigtambayayong niining maayo nga buhat.
• Ang tinuod nga pag-ebanghelyo nagdala kanato og pagtawag ug pasalig sa pagsulod ug pag-

apil sa mga kinabuhi sa mga tawo sa atong palibot.
• Sa ngalan ni Hesus, nagapaningkamot kita nga maduol sa mga nag-antos ug nagakabungkag, 

ug nagatinguha kita sa paghatag sa kaayohan, paglaum, kalinaw, ug gugma sa mga tawo nga 
nanginahanglan, nahilain, ug huyang.

• Kita nagakabig sa usa’g usa ngadto sa mahigugmaong panaghigalaay ug komunidad, nga 
nagadala og sosyal nga mga konsekwensya. Mao usab kini kung giunsa sa pagtukod ug 
pagpaabot sa Diyos ang Lawas ni Kristo.

F. Ang mapuslanon nga kalooy nagaagas gikan sa atong mga kinabuhi isip usa ka pagpahayag sa atong 
kamatinud-anon sa misyon sa Diyos sa pagtubos sa usa ka masulub-on nga kalibutan.

• Nagatinguha kita nga makita, madungog, ug mutubag sa masulub-on ug nasakitan nga 
katawhan samabuhaton sa Diyos.

• Nagtinguha kita nga mamuhunan sa tanan nga mga pwede makuhaa nga anaa kanato aron sa 
paghupay sa pag-antos sa mga katawhan ug pagpangita sa mga plano sa Diyos sa pagpahiuli, 
paghingpit, pagluwas, ug phatag kalinaw sulod ug alang sa kalibutan.

• Dugang nato nga tinguha ang pag-ayo sa sistema sa mga katilingban sa mga siklo, nga 
naglalang sa mga estruktura sa inhustisya nga nagahimo og pagdaugdaug sa katawhan ug sa 
daotan nga sistema sa atong kalibutan, ug ginabuhat nato kini sa ngalan ni Hesus.

• Nagapangita kita sa tanan natong gibuhat aron matuman ang misyon sa Ginoo ug maghimaya 
ang Diyos (Miqueas 6: 8).



Ang Atong Wesleyan Theology
Ang Milagro sa Grasya nga Naga-usab
“Ang grasya nga labaw pa sa tanan natong sala.” Pagkanindot nga hunahunaon! Ug mao kini ang una 
nga linya sa hymn.

Diha kang Hesus, ang Diyos nahimo nga usa ka tawo ug milihok dayon aron mahiusa ang kalibutan 
(Juan 3: 15-16; Roma 1: 1-16). Samtang kita mga makasasala pa, ang Diyos naghalad sa iyang 
kaugalingong Anak “ingon nga halad sa pagtabon” alang sa sala (Roma 3:25). Ang Ginoo sa tanan 
nga mga linalang gibutang sa iya kaugalingon ang mga sala sa kalibutan ug naghatag kaluwasan alang 
kanatong tanan!

Diha kang Kristo Hesus, ang pagkamatarung sa Diyos-iyang kaluwasan-gibutyag (Roma 3:21). Kung 
dili alang niini nga buhat, ang tanan nga katawhan mahimong walay paglaum ug nahimulag sa Diyos 
(Efeso 1: 5-2: 10). Tungod niini, ang tanan nga mga gahum nga makabulag kanato gikan sa Diyos 
napildi (Colosas 2:15). Karon, “pinaagi sa pagtuo kang Hesu-Kristo” (Roma 3:22), kita gawasnon na 
(Roma 8: 2)!



Ang Bag-ong Tugon nagporma sa usa ka gapadayon nga hymn sa pagdayeg sa Diyos nga naghatag 
kanato sa iyang bahandi (Efeso 1: 6-10). Diha kang Kristo ang tanang kabug-osan sa Diyos nagpuyo 
sa lawasnon nga tawo, ug kadtong mudawat ni Kristo moabut sa kahingpitan diha Kaniya (Colosas 
2: 8-15). Human sa pagsusi sa mga kaayohan sa grasya sa Diyos, si Pablo mipatugbaw, “Oh, 
pagkalawom sa bahandi sa kaalam ug kahibalo sa Diyos!” (Roma 11:33). Ang uban nga mga bahandi 
mahimong mailhan: ang kapasayloan sa sala, ang Espiritu nga nagapuyo kanato, pagporma sa imahe 
ni Kristo kanato, kinabuhing walay katapusan, pakigdait uban sa Diyos, pagbalaan, pagpakig-ambit sa 
Simbahan, ug paglaum sa pagbalik sa Ginoo.

Sa gisulti ni Hesus, ang nadungog sa daghang mga tawo mao ang “maayong balita,” nga mao, nga 
ang Diyos libre nga nakig-uli sa mga makasasala ngadto sa Iyang kaugalingon. Bisan ang gikasilagan 
nga maniningil sa buhis o usa ka babaye nga nasakpan nga nanapaw, nakadungog sa gugma sa Diyos, 
pwede maghinulsol, mapasaylo ug makadawat sa kinabuhing dayon. Ang Diyos naghatag sa iyang 
kaugalingon nga libre sa kung kinsa ang muila sa ilang kaugalingon nga limitado para makahimo sa 
bisan unsa nga pamaagi para makadawat sa pag-uyon ni Hesus (Lucas 15).

Sa wala pa kita makahibalo niini, ang Balaang Espiritu naglihok, misulay sa pagdani kanato ngadto sa 
kaluwasan. Ang salmista nag-ingon nga walay dapit diin ang tingog sa Diyos dili madungog (Salmo 19: 
3). Si Pablo nagsulti kanato nga, sa matag higayon, ang tibuok nga binuhat nagadepende kang Kristo 
alang sa paglungtad niini (Colosas 1: 15-17). Si Juan nagpahayag nga si Kristo ang nagalamdag sa tanan 
(Juan 1: 9).

Sa mga paagi nga nahisubay lamang sa pagkamamugnaon ug pagkamatinud-anon sa Diyos, ang 
Balaang Espiritu nagabuhat sa duha nga indibidwal ug sosyal nga mga kasaysayan sa pagbukas sa mga 
agianan alang sa ebanghelyo. Siya nag-una sa dayag pagpahayag sa Ebanghelyo ug pag-andam sa mga 
tawo nga makadungog-ug naglaumon nga makadawat-sa Maayong Balita.

Sa prospekto, ang tanang Kristohanon makasubay sa sumbanan diin ang Espiritu midala kanila ngadto 
sa Kristohanon pagtubos. Ginahisgutan nato kini nga sukdanan sa pagpangandam sa grasya sa Diyos 
ingon nga “nag-una nga grasya,” o ang grasya nga nag-una.

Ang Diyos alang kanato. Ang tanan nga gihimo sa Diyos pinaagi sa Iyang Anak, nga karon ginatanyag 
Niya kanato pinaagi sa Balaang Espiritu. Sa pagkatinuod, ang tibuok nga paglalang nakabenepisyo 
kanato gikan sa kaluwasan nga nahimo sa Amahan diha sa Iyang Anak (Roma 8: 19-25).

Ang pagkamatarong mao ang ngalan nga atong gihatag sa buhat a grasya diin ang Diyos sa tinuod 
magapasaylo ug makig-uli sa mga makasasala. Ang pagkamatarong-nga gibalik diha sa pag-uyon sa 
Diyos-pinaagi sa grasya tungod sa pagtuo lamang.

Ang pagmatarung usa lamang ka sukod sa buhat sa pagluwas sa Diyos. Ang ikaduha nga kaayohan 
mao nga ang Espiritu sa Diyos nga sa tinuod nagapuyo sa mahinulsulon nga makasasala aron sa 
pagtukod sa kinabuhi nga naa sa Diyos. Siya natawo nga bag-o-gipanganak-pinaagi sa Espiritu sa 
Diyos. Ang Bag-ong Tugon nagtawag niining bag-ong pagkatawo sa espirituhanong kinabuhi usa 
ka bag-ong paglalang, usa ka bag-ong pagkahimugso, pagkatawo gikan sa itaas, kinabuhing dayon, 
pagsulod sa gingharian sa Diyos, paglakaw sa nabag-o sa nga kinabuhi, ug kinabuhi diha sa Espiritu.



Bisan unsa ang pinulongan, pinaagi sa milagro sa balaang grasya, ang Balaan nga Espiritu sa 
pagkatinuod nagpuyo sa Kristohanon ug nag-epekto sa kausaban. Kaniadto adunay kamatayon, karon 
adunay kinabuhi; pakigdait uban sa Diyos nga diin kaniadto dihay pakiggubat; paglaum nga diin sa 
kaniadto adunay pagkawalay paglaum. Ang Bag-ong Tugon nagpahibalo: “Kung ang usa anaa kang 
Kristo, siya usa ka bag-ong binuhat; ang daan nang daan, ang bag-o miabot! Tanan kini gikan sa Diyos 
“(2 Corinto 5: 17-18a).

Ang Bag-ong Tugon naghisgot sa mga Kristohanon nga “anaa kang Kristo” ug si Kristo nga anaa 
kanila. Sa usa ka bahin, ang mga Kristohanon karon napasig-uli na sa Diyos tungod kay pinaagi sa 
pagtuo sila “anaa kang Kristo” (Roma 8: 1), kaniya nga nakig-uli sa mahinulsulon nga mga makasasala 
ngadto sa Amahan. Apan ang Bag-ong Tugon naghisgot usab nga si Kristo mao ang “paglaum sa 
himaya” (Colosas 1:27). Pinaagi sa Balaang Espiritu, ang nabanhaw nga Kristo naghatag sa Iyang 
kinabuhi-sa iyang kaugalingon- ngadto sa Iyang mga katawhan. Siya nagpabilin diha kanila ug 
nagatanom sa sulod kanila og bunga sa Espiritu (Mga Taga Galacia 5: 22-23).

“Apan,” daghan ang nangutana, “sa tinuod nga paagi, unsang matanga sa espirituhanong kinabuhi ang 
akong mapaabot isip usa ka Kristohanon? Dili ba ang paghikalimot sa daan nga makasasala nga mga 
batasan nagpabilin gihapon nga hulagway alang sa akong kinabuhi? O, ang Espiritu sa Diyos nga ania 
sa sulod kanako nagahatag ug mas maayo nga kinabuhi? “Ang Bag-ong Tugon nagatubag:” Ang usa 
nga anaa kanimo mas labaw kay kaniya nga ania sa kalibutan “(1 Juan 4: 4).

Ang maong gahum nga nagbangon ni Hesu-Kristo gikan sa pagkapatay-nga naghimo kaniya nga 
mamumuntog batok sa kamatayon, impyerno, sala ug sa lubnganan-karon nagalihok kanato pinaagi sa 
Balaang Espiritu (Efeso 1:19)! Niadto ang daan nga balaod sa sala ug kamatayon naghari. Apan karon 
“pinaagi ni Kristo Hesus ang balaod sa Espiritu sa kinabuhi naghimo kanako nga gawasnon gikan sa 
balaod sa sala ug kamatayon” (Roma 8: 2).

Ang malipayon nga lagda alang sa tanan nga mga Kristohanon mao ang pagpuno kanila sa Espiritu 
Santo, nga sila wala magkinabuhi sumala sa unod apan sumala sa Espiritu (Roma 8: 1-8). Nakasinati 
ka ba sa imong kinabuhi sa milagro pinaagi sa grasya sa Diyos nga nagausab?

“The Miracle of Transforming Grace” essay taken from, The Reflecting God Study Bible® 2000. Bible 
copyright by The Zondervan Corporation and Essay by Beacon Hill Press of Kansas City. Used by 
permission of Publisher. All rights reserved.





Simbahan sa Nazareno*

Mga Artikulo sa Pagtuo
PASIUNA

Aron nga mapreserbar sa atong panulundon nga gihatag sa Diyos, ang pagtuo nga kaniadto 
gitugyan ngadto sa mga balaan, labi na ang doktrina ug kasinatian sa bug-os nga pagbalaan 
(entire sanctification) isip ikaduhang buhat sa grasya, ug nga kita mahimo nga epektibo nga 
makigtambayayong sa uban nga mga sanga sa Simbahan ni Hesu-Kristo sa pagpauswag sa gingharian 
sa Diyos, kita, ang mga ministro ug mga membro sa Simbahan sa Nazareno, sumala sa mga prinsipyo 
nga balaodnon sa konstitusyunal nga gitukod taliwala kanato, sa pagbuhat niini gi-orden, gisagop, 
ug gipahimutang ingon nga sukaranan nga  balaod o Konstitusyon sa Simbahan sa Nazareno ang 
Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo, ang Pakigsaad sa Kristohanong Kinaiya, ug ang mga Artikulo sa 
Organisasyon ug Gobyerno nga nagsunod niini, nga mao ang:

I. Ang Diyos nga Usa sa Tulo ka Persona

1. Nagtuo kita sa usa ka walay sinugdanan ug walay katapusan nga Diyos, Soberanong Magbubuhat 
ug Tigsustento sa kalawakan; nga Siya lamang ang Diyos, balaan nga kinaiya, mga kinaiya, ug 
katuyoan. Ang Diyos nga balaan ug gugma ug kahayag Tulo sa importante nga pagkatawo, gipadayag 
isip Amahan, Anak, ug Balaang Espiritu.
   (Genesis 1; Levitico 19: 2; Deuteronomio 6: 4-5; Isaias 5:16; 6: 1-7; 40: 18-31; Mateo 3: 16-17; 28: 
19-20; Juan 14: 6-27; 1 Corinto 8: 6; 2 Mga Taga-Corinto 13:14; Galacia 4: 4-6; Efeso 2: 13-18; 1 
Juan 1: 5; 4: 8)

II. Hesu Kristo

2. Nagtuo kita ni Hesu Kristo, ang Ikaduhang Persona sa Tulo ka Persona nga Nagapangulo; nga 
Siya sa walay kataposan nga kauban sa Amahan; nga Siya nagpakatawo pinaagi sa Balaang Espiritu ug 
natawo sa Birhen Maria, 2. mao nga duha ka tibuok ug ang hingpit nga kinaiya, nga mao ang pag-
ingon nga ang Diyos sa Kapangulohan ug ang pagkatawo, sa ingon nagkahiusa sa usa ka Persona nga 
Diyos ug tawo, ang Diyos-tawo.



Nagtuo kita nga si Hesu Kristo namatay alang sa atong mga sala, ug nga Siya mibangon gikan sa  
pagkapatay ug nibalik pag-usab sa Iyang lawas, uban sa tanan nga mga butang nga nagtumong sa 
pagkahingpit sa kinaiyahan sa tawo, nga diin Siya misaka ngadto sa langit ug adunay gihimo nga pag-
intercede alang kanato.
    (Mateo 1: 20-25; 16: 15-16; Lucas 1: 26-35; Juan 1: 1-18; Mga Buhat 2: 22-36; Roma 8: 3, 32-
34; Mga Taga Galacia 4: 4-5; Mga Taga-Filipos 2: 5-11; Colosas 1: 12-22; 1 Timoteo 6: 14-16; Mga 
Hebreohanon 1: 1-5; 7: 22-28; 9: 24-28; 1 Juan 1: 1-3; 4: 2-3, 15)

     III. Ang Balaang Espiritu

3. Nagtuo kita sa Balaang Espiritu, ang Ikatulo nga Persona sa Diyos nga Nagapangulo, nga Siya 
kanunay nga anaa ug epektibo nga aktibo sa sulod ug sa Simbahan ni Kristo, nagkombinsir sa kalibutan 
sa sala, nagpasig-uli sa mga naghinulsol ug nagtuo, nagabalaan sa mga magtutuo, ug nagagiya sa 
tanang kamatuoran ingon nga kini anaa kang Hesus.

(Juan 7:39; 14: 15-18, 26; 16: 7-15; Mga Buhat 2:33; 15: 8-9; Roma 8: 1-27; Galacia 3: 1-14; 4: 6; 
Mga Taga Efeso 3: 14-21; 1 Mga Taga Tesalonica 4: 7-8; 2 Mga Taga Tesalonica 2:13; 1 Pedro 1: 2; 1 
Juan 3:24; 4:13)

IV. Ang Balaang Kasulatan

4. Nagtuo kita sa plenaryo nga pagdasig sa Balaang Kasulatan, diin atong nasabtan ang 66 ka mga 
libro sa Daan ug Bag-ong Tugon, nga gihatag sa diyosnong pagdasig, sa pagpadayag sa kabubut-on sa 
Diyos mahitungod kanato sa tanan mga butang nga gikinahanglan alang sa atong kaluwasan, aron nga 
bisan unsa nga wala niini wala kini i-awhag isip usa ka artikulo sa hugot nga pagtuo.

(Lucas 24: 44-47; Juan 10:35; 1 Mga Taga Corinto 15: 3-4; 2 Timoteo 3: 15-17; 1 Pedro 1: 10-12; 
2 Pedro 1: 20-21)

V. Sala, Orihinal ug Kaugalingon

5. Nagtuo kita nga ang sala miabut sa kalibutan pinaagi sa pagsupak sa atong unang mga ginikanan, ug 
kamatayon pinaagi sa sala. Nagtuo sad kita nga ang sala adunay duha ka matang: ang orihinal nga sala 
o pagkadautan, ug aktwal o personal nga sala.
5.1. Nagtuo kita nga ang orihinal nga sala, o pagkadautan, mao ang pagkadunot sa kinaiya sa tanang 
kaliwat ni Adan sa hinungdan nga ang tanan layo kaayo gikan sa orihinal nga pagkamatarung o sa 
pagkaputli nga kahimtang sa atong unang mga ginikanan sa panahon sa ilang pagkalalang, sinalikway 
sa Diyos, wala’y espirituhanong kinabuhi, ug padulong sa pagkadautan, sa kanunay.
Kita dugang nga nagtuo nga ang orihinal nga sala nagpadayon sa paglungtad sa bag-ong kinabuhi 
human sa pagpasig-uli, hangtud nga sa ang kasingkasing hingpit nga hinloan pinaagi sa bautismo sa 
Balaang Espiritu.



5.2. Nagtuo kita nga ang orihinal nga sala lahi sa aktwal nga sala tungod kay kini usa ka napanunod sa 
tinuod sala nga alang niini walay tawo nga may tulubagon hangtud nga siya ginahatagan ug balaan nga 
tambal nga gipasagdan o gisalikway lamang.
5.3. Nagtuo kita nga ang tinuod o personal nga sala usa ka boluntaryong kalapasan sa usa nailhang 
balaod sa Diyos pinaagi sa usa ka moral ug responsable nga tawo. Mao nga dili kini ikalibog sa wala 
gituyo ug dili kalikayan nga mga kakulangan, mga kaluyahon, kasaypanan, mga kapakyasan, o uban 
pang mga pagtipas gikan sa usa ka sumbanan sa hingpit nga panggawi nga mao ang mga nahabilin 
nga mga epekto sa Pagkapukan. Bisan pa, ang ingon nga inosenteng mga epekto wala maglakip sa 
mga kinaiya o mga tubag nga sukwahi sa ang espiritu ni Kristo, nga sa tukmang paagi mahimong 
tawgon nga mga sala sa espiritu. Nagtuo kita nga ang personal nga sala sa una ug sa pagkatinuod usa 
ka paglapas sa balaod sa gugma; ug nga may kalabutan kang Kristo ang sala mahimong matawag nga 
kawalay pagtuo.

(Original nga sala: Genesis 3; 6: 5; Job 15:14; Salmo 51: 5; Jeremias 17: 9-10; Marcos 7: 21-23; 
Roma 1: 18-25; 5: 14; 7: 1-8: 9; 1 Corinto 3: 1-4; Galacia 5: 16-25; 1 Juan 1: 7-8 Personal nga 
sala: Mateo 22: 36-40 (sa 1   Juan 3: 4}; Juan 8: 34-36; 16: 8-9; Roma 3:23; 6: 15-23; 8: 18-24; 
14:23; 1 Juan 1: 9-2: 4; 3: 7-10)

VI. Pag-ula

6. Kita nagatuo nga si Hesu-Kristo, pinaagi sa Iyang mga pag-antos, pinaagi sa pag-ula sa Iyang 
kaugalingong dugo, ug pinaagi sa Iyang kamatayon sa Krus, mihimo nato og hingpit nga pag-ula alang 
sa tanang sala sa mga katawhan, ug nga kining Pag-ula mao ang bugtong hinungdan sa kaluwasan, 
ug nga kini igo alang sa matag usa nga kaliwatan ni Adan. Ang Pag-ula mapuslanon kaayo alang sa 
kaluwasan niadtong dili makahimo sa moral nga responsibilidad ug alang sa mga bata nga inosente 
apan mapuslanon alang sa kaluwasan niadtong mga moabut sa edad sa pagkaresponsibilidad kon sila 
maghinulsol ug motuo.

(Isaias 53: 5-6, 11; Marcos 10:45; Lucas 24: 46-48; Juan 1:29; 3: 14-17; Mga Buhat 4: 10-12; 
Roma 3: 21-26; -25; 5: 6-21; 1 Corinto 6:20; 2 Corinto 5: 14-21; Galacia 1: 3-4; 3: 13-14; Mga 
Taga-Colosas 1: 19-23; 1 Timoteo 2: 3-6; Tito 2: 11-14; Mga Hebreohanon 2: 9; 9: 11-14; 13:12; 1 
Pedro 1: 18-21; 2: 19-25; 1 Juan 2: 1-2)

VII . Nagasalig nga Grasya

7. Nagatuo kita nga ang linalang sa tawhanong kaliwat sa Diyos naglakip sa abilidad sa pagpili sa husto 
ug sayop, ug sa ingon ang mga tawo gihimo nga responsable sa moral; nga pinaagi sa pagkapukan 
nila. Si Adan nahimo nga dautan sa pamaaagi nga dili na sila karon makabalik ug makaandam sa ilang 
kaugalingon nga natural nga kalig-on ug naglihok sa pagtuo ug pagtawag sa Diyos lamang. Apan 
nagtuo usab kita nga ang grasya sa Diyos pinaagi kang Hesu Kristo libre nga gihatag sa tanan nga 
mga katawhan, nga makapahimo sa tanan ngan mobiya gikan sa sala ngadto sa pagkamatarung, nga 
nagatuo sa pagpasaylo ug paghinlo ni Hesu-Kristo gikan sa sala, ug sa pagsunod sa maayo nga mga 
buhat nga makapahimuot ug dawatnon sa Iyang panan-aw. Kita nagtuo nga ang tanan nga mga tawo, 
bisan pa sa pagpanag-iya sa kasinatian sa pagbag-o ug tibuok pagpabalaan, mahimong mahulog gikan 
sa grasya ug apostata ug, gawas kon maghinulsol sila sa ilang mga sala, mawala sa kahangturan.



(Pagkadiyosnon ug moral nga responsibilidad: Genesis 1: 26-27; 2: 16-17; Deuteronomio 28: 1-2; 
30:19; Josue 24:15; Salmo 8: 3-5; Isaias 1: 8-10; Jeremias 31: 29-30; Ezequiel 18: 1-4; Miqueas 
6: 8; Roma 1: 19-20; 2: 1-16; 14: 7-12; Mga Taga-Galacia 6: 7-8 Kinaiyanhon nga pagkadili 
makahimo: Job 14: 4; 15:14; Salmo 14: 1-4; 51: 5; Juan 3: 6a; Roma 3: 10-12; 5: 12-14, 20a; 7: 
14-25 Ang libreng grasya ug buhat sa pagtuo: Ezequiel 18: 25-26; Juan 1: 12-13; 3: 6b; Mga Buhat 
5:31; Roma 5: 6-8, 18; 6: 15-16, 23; 10: 6-8; 11:22; 1 Corinto 2: 9-14; 10: 1-12; 2 Corinto 5: 18-19; 
Galacia 5: 6; Mga Taga-Efeso 2: 8-10; Mga Taga-Filipos 2: 12-13; Colosas 1: 21-23; 2 Timoteo 
4: 10a; Tito 2: 11-14; Mga Hebreohanon 2: 1-3; 3: 12-15; 6: 4-6; 10: 26-31; Santiago 2: 18-22; 2 
Pedro 1: 10-11; 2: 20-22)

VIII . Paghinulsol

8. Nagatuo kita nga ang paghinulsol, nga usa ka sinsero ug hingpit nga pagbag-o sa hunahuna gikan sa 
sala, nga naglangkit usa ka pagbati nga personal nga pagkasad-an ug usa ka boluntaryo nga pagtalikod 
gikan sa sala, gipangayo sa tanan pinaagi sa buhat o ang katuyoan nahimong mga makasasala batok sa 
Diyos. Ang Espiritu sa Diyos nagahatag sa tanan nga maghinulsol og grasya tabang sa paghinulsol sa 
kasingkasing ug paglaum sa kalooy, aron sila motuo sa pagpasaylo ug espirituhanong kinabuhi.

(2 Cronica 7:14; Salmo 32: 5-6; 51: 1-17; Isaias 55: 6-7; Jeremias 3: 12-14; Ezequiel 18: 30-32; 
33: 14-16; Marcos 1: 14-15; Lucas 3: 1-14; 13: 1-5; 18: 9-14; Mga Buhat 2:38; 3:19; 5:31; 17: 30-
31; 26: 16-18; Roma 2: 4; 2 Mga Taga Corinto 7: 8-11; 1 Mga Taga Tesalonica 1: 9; 2 Pedro 3: 9)

IX. Pagbayaw, Pagpahiuli, ug Pagsagop

9. Kita nagatuo nga ang pagkamatarong mao ang grasya ug hudisyal nga buhat sa Diyos pinaagi niini 
Iyang gihatag ang bug-os nga pagpasaylo sa tanan makasasala ug hingpit nga pagpahigawas gikan sa 
silot sa mga sala nga nahimo, ug ginadawat isip matarong, sa tanan nga motuo kang Hesu Kristo ug 
modawat Kaniya ingon nga Ginoo ug Manluluwas.
9.1. Nagtuo kita nga ang pagpanganak, o ang bag-ong pagkahimugso, mao ang mabination nga 
buhat sa Diyos diin sa Ginoo, ang moral nga kinaiya sa paghinulsol nga nagatuo sa espirituhanon nga 
pagpabuhi, ginahatagan og lahi nga espirituhanong kinabuhi, nga may katakus sa hugot nga pagtuo, 
gugma, ug pagkamasulundon
9.2. Kita nagtuo nga ang pagsagop mao grasya nga buhat sa Diyos diin ang gipakamatarung ug 
nabag-o nga magtotuo naglangkob na nga usa ka anak sa Diyos.
9.3. Kita nagtuo nga ang pagkamatarong, pagpasig-uli, ug pagsagop dungan sa kasinatian sa 
pagpangita sa Diyos ug nakuha diha sa kondisyon sa pagtuo, nga unhan sa paghinulsol; ug nga sa niini 
nga buhat ug kahimtang sa grasya ang Balaang Espiritu nagpamatuod.

(Lucas 18:14; Juan 1: 12-13; 3: 3-8; 5:24; Mga Buhat 13:39; Mga Taga Roma 1:17; 3: 21-26, 28; 
4: 5-9, 17-25 ; 5: 1, 16-19; 6: 4; 7: 6; 8: 1, 15-17; 1 Corinto 1:30; 6:11; 2 Corinto 5: 17-21; Galacia 
2: 16-21; 3: 1-14, 26; 4: 4-7; Efeso 1: 6-7; 2: 1, 4-5; Mga Taga-Filipos 3: 3-9; Colosas 2:13; Tito 3: 
4-7; 1 Pedro 1:23; 1 Juan 1: 9; 3: 1-2, 9; 4: 7; 5: 1, 9-13, 18)



    
     X. Kristohanong Pagkabalaan ug Pagkabalaan sa Kinatibuk-an                        

10. Nagatuo kita nga ang pagkabalaan mao ang buhat sa Diyos nga nagausab sa mga magtotuo 
ngadto sa pagkasama kang Kristo. Gihimo kini pinaagi sa grasya sa Diyos pinaagi sa Balaang Espiritu 
sa pagsugod sa pagbalaan, o pagpasig-uli (dungan sa pagkamatarung), bug-os nga pagbalaan, ug 
padayon nga paghingpit nga buhat sa Balaang Espiritu nga sangko sa paghimaya. Diha sa paghimaya 
kita hingpit nga nahisubay sa imahe sa Anak.

Nagtuo kita nga ang bug-os nga pagkabalaan mao ang buhat sa Diyos, human sa pagpasig-uli, pinaagi 
niini ang mga magtutuo gihimong gawasnon gikan sa orihinal nga sala, o pagkadautan, ug gidala 
ngadto sa usa ka kahimtang sa kinatibuk-an nga debosyon sa Diyos, ug ang balaang pagtuman sa 
gugma nahimong hingpit.

Gihimo kini pinaagi sa bautismo uban sa pagsulod sa Balaang Espiritu, ug nasabtan sa usa ka kasinatian 
sa paghinlo sa kasingkasing gikan sa sala ug sa nagapadayon, nagapuyo nga presensya sa Espiritu 
Santo, naghatag gahum sa magtotuo alang sa kinabuhi ug pag-alagad.

Ang bug-os nga pagkabalaan gihatag gikan sa dugo ni Hesus, ginahimo dihadiha pinaagi sa grasya 
pinaagi sa pagtuo, nga giunhan sa bug-os nga pagpahinungod; ug niini nga buhat ug kahimtang sa 
grasya ang Balaang Espiritu nagpamatuod.

Kini nga kasinatian nailhan usab sa nagkalainlaing mga termino nga nagrepresentar sa nagkalainlain 
nga mga hugna niini, sama sa “Kristohanong kahingpitan,” “hingpit nga gugma,” “kaputli sa 
kasingkasing,” “ang bautismo sa Espiritu o ang pagdawat sa Espiritu Santo,” “ang kahingpitan sa 
panalangin,” ug “Kristiyanong kabalaan.”

10.1. Nagtuo kita nga adunay dakong kalainan sa usa ka putli nga kasingkasing ug usa ka hamtong nga 
kinaiya. Ang sugod nakuha sa usa ka higayon, ang sangputanan sa bug-os nga pagbalaan; Ang ulahi 
mao ang resulta sa pagtubo sa grasya.
Nagatuo kita nga ang grasya sa bug-os nga pagkabalaan naglakip sa diyosnon nga tinguha nga motubo 
diha sa grasya isip usa ka tinun-an nga sama kang Kristo. Bisan pa, kini nga panukmod kinahanglang 
pag-amuma, ug maampingon nga pagtagad nga gihatag sa mga gikinahanglan ug proseso sa 
espirituhanon nga kalamboan ug kauswagan sa pagkakatawo sa kinaiya ug pagkatawo. Kung walay 
ingon niana nga mapuslanon nga paningkamot, ang saksi sa usa ka tawo mahimong maluya ug ang 
grasya mismo mapakyas ug sa posibleng resulta mawala.

Ang pag-apil sa mga pamaagi sa grasya, ilabi na ang panagtimgum, disiplina, ug mga sakramento sa 
Simbahan, makapatubo pinaagi sa grasya og tibuok nga kasingkasing nga adunay gugma sa Diyos ug 
sa silingan.



(Jeremias 31: 31-34; Ezequiel 36: 25-27; Malaquias 3: 2-3; Mateo 3: 11-12; Lucas 3: 16-17; Juan 
7: 37-39; 14: 15-23; 17 : 6-20; Mga Buhat 1: 5; 2: 1-4; 15: 8-9; Mga Taga Roma 6: 11-13, 19; 8: 
1-4, 8-14; 12: 1-2; 2 Corinto 6 : 14-7: 1; Mga Taga Galacia 2:20; 5: 16-25; Efeso 3: 14-21; 5: 17-
18, 25-27; Mga Taga Filipos 3: 10-15; Colosas 3: 1-17; Tesalonica 5: 23-24; Mga Hebreohanon 
4: 9-11; 10: 10-17; 12: 1-2; 13:12; 1 Juan 1: 7, 9) (“Kristohanong pagkahingpit,” “hingpit nga 
gugma”: Deuteronomio 30: 6; Mateo 5: 43-48; 22: 37-40; Mga Taga Roma 12: 9-21; 13: 8-10; 
1 Mga Taga - Corinto 13; Filipos 3: 10-15; Hebreohanon 6: 1; 1 Juan 4: 17-18 “Ang kaputli sa 
kasingkasing”: Mateo 5: 8, Mga Buhat 15: 8-9, 1 Pedro 1:22, 1 Juan 3: 3 “Bunyag uban sa Espiritu 
Santo”: Jeremias 31: 31-34; -27; Malaquias 3: 2-3; Mateo 3: 11-12; Lucas 3: 16-17; Mga Buhat 1: 
5; 2: 1-4; 15: 8-9 “Pagkapuno sa panalangin”: Roma 15: 29 “Kristiyanong pagkabalaan”: Mateo 5: 
1-7: 29; Juan 15: 1-11; Roma 12: 1-15: 3; 2 Corinto 7: 1; Efeso 4: 17-5: 20; Filipos 1: 9 -11; 3: 12-15; 
Colosas 2: 20-3: 17; 1 Tesalonica 3:13; 4: 7-8; 5:23; 2 Timoteo 2: 19-22; Mga Hebreohanon 10: 
19-25; 12:14; 13: 20-21; 1 Pedro 1: 15-16; 2 Pedro 1: 1-11; 3:18; Judas 20-21)

XI. The Church

11. Nagatuo kita sa Simbahan nga ang komunidad nga nagpadayag nga si Hesu-Kristo Ginoo, ang 
mga katawhan sa pakigsaad sa Diyos nga bag-o diha kang Kristo, ang Lawas ni Kristo nga gitawag sa 
Espiritu Santo pinaagi sa Pulong

11. Ang Diyos nagtawag sa Iglesia nga magpahayag sa iyang kinabuhi sa panaghiusa ug panaghiusa sa 
Espiritu; sa pagsimba pinaagi sa pagsangyaw sa
Pulong, pagbantay sa mga sakramento, ug pagpangalagad sa Iyang ngalan; pinaagi sa pagtuman kang 
Kristo, sa balaan pagkinabuhi, ug sa usa ka tulubagon.

Ang misyon sa Simbahan sa kalibutan mao ang pagpakig-ambit sa pagtubos ug pagpasig-uli sa 
ministeryo ni Kristo uban sa gahum sa Espiritu. Ang Simbahan nagatuman sa iyang misyon pinaagi 
sa paghimo’g mga disipulo, pag-ebanghelyo, edukasyon, pagpakita sa kalooy, pagtrabaho alang sa 
hustisya, ug pagpamatuod sa gingharian sa Diyos.

Ang Simbahan tinuod sa kasaysayan nga nag-organisa sa mga porma nga gi-kondisyon sa kultura, 
naglungtad ingon nga lokal mga kongregasyon ug ingon nga usa ka unibersal nga lawas, ug usab 
nagtakda og mga tawo nga gitawag sa Diyos alang sa mga espesipikong ministri. Ang Diyos nagtawag 
sa Simbahan nga magpuyo ubos sa Iyang pagmando sa pagpaabut sa katumanan sa pag-abot sa atong 
Ginoong Hesu-Kristo.

(Exodo 19: 3; Jeremias 31:33; Mateo 8:11; 10: 7; 16: 13-19, 24; 18: 15-20; 28: 19-20; Juan 17: 
14-26; - 23; Mga Buhat 1: 7-8; 2: 32-47; 6: 1-2; 13: 1; 14:23; Roma 2: 28-29; 4:16; 10: 9-15; 11: 
13-32; 12: 1-8; 15: 1-3; 1 Corinto 3: 5-9; 7:17; 11: 1, 17-33; 12: 3, 12-31; 14: 26-40; 2 Corinto 5: 11-
6: 1; Galacia 5: 6, 13-14; 6: 1-5, 15; Efeso 4: 1-17; 5: 25-27; Mga Taga-Filipos 2: 1-16; 1 Mga Taga 
Tesalonica 4: 1-12; 1 Timoteo 4:13; Mga Hebreohanon 10: 19- 25; 1 Pedro 1: 1-2, 13; 2: 4-12, 21; 4: 
1-2, 10-11; 1 Juan 4:17; Judas 24; Pinadayag 5: 9-10)



XII . Bunyag o Bautismo

12. Nagatuo kita nga ang Kristohanong bautismo, nga gimando sa atong Ginoo, usa ka sakramento 
nga nagpasabut sa pagdawat sa mga kaayohan sa pag-ula ni Hesu Kristo, nga ipangalagad ngadto 
sa mga magtotuo ug deklaratibo sa ilang pagtuo kang Hesu-Kristo ingon nga ilang Manluluwas, ug 
hingpit nga katuyoan sa pagtuman sa kabalaan ug pagkamatarung.

Ang bautismo usa ka simbolo sa bag-ong pakigsaad, ang mga bata mahimong mabunyagan, sa hangyo 
sa mga ginikanan o mga magbalantay kinsa mohatag kasiguradohan alang kanila sa gikinahanglang 
Kristohanong pagbansay.
Ang bunyag mahimong ipangalagad pinaagi sa pagwisik, pagbubo, o pagpaunlod, sumala sa pagpili sa 
aplikante.

(Mateo 3: 1-7; 28: 16-20; Mga Buhat 2: 37-41; 8: 35-39; 10: 44-48; 16: 29-34; 19: 1-6; Roma 
6: 4; Galacia 3: 26-28; Mga Taga Colosas 2:12; 1 Pedro 3: 18-22)

XIII . Ang Panihapon sa Ginoo

13. Kita nagtuo nga ang Memoryal ug Pagkaon nga Panihapon nga gisugdan sa atong Ginoo ug 
Manluluwas nga si Hesu-Kristo sa esensya usa ka sakramento sa Bag-ong Tugon, deklaratibo sa 
Iyang halad nga kamatayon, pinaagi sa mga maayo nga buhat Ang mga magtutuo adunay kinabuhi 
ug kaluwasan ug saad sa tanang espirituhanong mga panalangin diha kang Kristo. Talagsaon kini alang 
niadtong kinsa giandam alang sa balaang pagtahud sa kahulogan niini, ug pinaagi niini gipakita nila 
ang kamatayon sa Ginoo hangtud Siya mobalik pag usab. Mao kini ang pangilin sa Komunyon, kadto 
lamang nga adunay pagtuo kang Kristo ug may gugma alang sa mga santos kinahanglan tawagon aron 
moapil niini.

(Exodo 12: 1-14; Mateo 26: 26-29; Marcos 14: 22-25; Lucas 22: 17-20; Juan 6: 28-58; 1 Mga 
Taga Corinto 10: 14-21; 11: 23-32)

XIV. Divine Healing

14. Nagatuo kita sa doktrina sa Bibliya mahitungod sa balaanong pagpang-ayo ug nag-awhag sa 
atong mga katawhan sa pagpangita sa pag-ampo ni Hesu-Kristo sa pagtuo alang sa pagpang-ayo sa 
masakiton. Kita usab nagtuo nga ang Diyos nagaayo pinaagi sa paagi sa medikal nga siyensiya.

(2 Mga Hari 5: 1-19; Salmo 103: 1-5; Mateo 4: 23-24; 9: 18-35; Juan 4: 46-54; Mga Buhat 5: 12-
16; 9: 32-42;14: 8-15; 1 Corinto 12: 4-11; 2 Corinto 12: 7-10; Santiago 5: 13-16)



XV. Ikaduhang Pagbalik ni Kristo

15. Kita nagtuo nga ang Ginoong Hesu Kristo moanhi pag-usab; nga kita nga buhi sa Iyang pag-
anhi ug ang natulog diha kang Kristo Hesus mabanhaw nga aduny espiritu; apan kana, kung kita 
nagapabilin diha Kaniya, kita pagabayawon kauban sa nabanhawng mga santos aron makigkita sa 
Ginoo sa kahanginan, aron nga kita mag-uban kanunay sa Ginoo.

(Mateo 25: 31-46; Juan 14: 1-3; Mga Buhat 1: 9-11; Filipos 3: 20-21; 1 Mga Taga Tesalonica 4: 13-
18; Tito 2: 11-14; Mga Hebreohanon 9: 26-28; 2 Pedro 3: 3-15; Pinadayag 1: 7-8; 22: 7-20)

XVI. Pagkabanhaw, Paghukom, ug Kapalaran

16. Kita nagtuo sa pagkabanhaw sa mga patay, nga ang mga lawas sa mga matarung ug sa dili 
makiangayon mabanhaw ug magkahiusa sa ilang mga espiritu- “sila nga nagbuhat og maayo, ngadto sa 
pagkabanhaw sa kinabuhi; ug sila nga nagbuhat sa daotan, ngadto sa pagkabanhaw sa kadaotan.”
16.1. Kita nga nagtuo sa umaabut nga paghukom diin ang matag tawo moatubang sa atubangan sa 
Diyos aron pagahukman sumala sa iyang mga binuhatan niining kinabuhia.
16.2. Kita nga nagtuo nga ang mahimayaon ug kinabuhing dayon sigurado ihatag ngadto sa tanan nga 
may dakong kaligdong pagtuo, ug masulundon ni Hesu-Kristo nga atong Ginoo; ug nga ang katapusan 
ang dili mahinulsolon magaantos sa walay kataposan sa impyerno.

*Scripture references are supportive of the Articles of Faith and were placed here by action of the 1976 General 
Assembly but are not to be considered part of the Constitutional text.



Ang Atong 
Pagtulon-an sa Simbahan
Ang Balaang Kristohanong Iglesya

Gipaila nato ang Kasulatanhong explinasyon sa “katawhan sa Diyos,” nga nagpahayag nga kita 
kabahin sa “usa, balaan, Katoliko, ug apostolikanhong iglesia. “Ang bautismo sa iglesya ni Kristo usa 
ka personal ug katilingbanong saksi sa Diyos Nagdumala ug makaluwas Niyang grasya. Ang atong 
mga ministro gi-orden “sa Simbahan sa Diyos,” ug ang atong mga kongregasyon kongkreto ang 
mga ekspresyon sa simbahan nga unibersal. Gipamatud-an nato ang ekplinasyon sa kasulatan sa 
pagkabalaan sa Diyos ug Ang iglesya sa Diyos, gipili isip usa ka instrumento sa grasya sa Diyos ug 
gitawag kita nga mahimong instrumento sa Balaang Espiritu, nga kita magpakahulogan sa buhing 
lawas ni Kristo sa kalibutan. Ang Kristohanong simbahan nagasaksi sa kamatuoran nga ang pagsimba 
sa Diyos mao ang usa ka tinuod nga tumong sa tawhanong kinabuhi.

Busa, gitawag ang mga makasasala sa paghinulsol ug pag-amendar sa ilang mga kinabuhi, pag-amuma 
sa balaan nga pagkinabuhi sa mga magtutuo sa kongregasyon, ug nagtawag sa mga magtutuo sa 
balaan nga kinabuhi. Diha sa atong pagkabalaan ug pagkamatinud-anon, ang iglesia nagapakita sa 
gingharian sa Diyos sa kalibutan, aron nga ang iglesia, sa tinuod nga importansya, ang sukdanan sa 
kaugalingong mensahe niini.



Nagsunod sa Misyon sa Diyos

Ang misyon sa Diyos sa kalibutan mao ang na-una, ug gikan sa Diyos ang atong misyon sa simbahan, 
nga magtukod sa usa ka uniberso nga daghan kaayo ug, sulod sa kinaiyahan ug kasaysayan, nagmugna 
sa usa ka katawohan nga nagdala sa imahe sa Diyos aron molambo ang diyosnon nga gugma. Sa diha 
nga ang kasalanan nakadaut sa paglalang, gipadayag ang kaluwasan sa misyon, nga mao ang “pagpasig-
uli sa tanang mga binuhat ngadto sa mga katuyoan sa paglalang sa Diyos.” Ang pagpasig-uli sa 
katawhan mao ang sukaranan.

Gihubit kini ni John Wesley isip pagbalaan, o “pagbag-o sa atong kalag padulong sa imahe sa Diyos,” 
gihubad ingon nga “pagkamatarung ug tinuod nga kabalaan. “Ang misyon sa Diyos gipakita sa 
tawag kay Abraham, gipili alang sa pagpanalangin nga ang iyang binhi mahimong “usa ka panalangin 
sa tanang kanasuran” (Genesis 12: 1-2), ug gipadayag sa kasaysayan sa Mga Hebreohanon, nga 
nagpamatuod sa Usa ka Diyos, kansang ngalan ilang giproklamar ngadto sa mga nasud sa yuta.

Ang mga Kristohanon nakasinati sa Diyos ingon nga usa ka Balaan nga Trinidad, diin ang Diyos 
gipadayag sa hingpit diha kang Hesu Kristo nga atong Ginoo. Ang Espiritu Santo nagdapit ug 
naghatag gahum sa atong pagsalmot sa misyon sa Diyos. Ang iglesia misulod niana nga pakigsaad ug 
nagpadayon sa panalangin ug pag-ayo sa mga nasud isip kabahin sa gipabalaan nga kinabuhi. Nag-apil 
kita sa ubang mga Kristohanon sa misyon sa Diyos apan nagbaton sa usa ka panan-awon nga nagsugo 
sa atong denominasyon sa kinabuhi ingon nga usa ka internasyonal nga iglesya diin ang nasudnong 
mga utlanan wala maghubit sa mga simbahanon, sa taliwala, gibuksan ni Kristo ang simbahan ngadto 
sa tanang kanasuran ug mga lumba.

Nag-alagad ingon nga Kristo ngadto sa Kalibutan

Ang basehan sa Kristohanong ministeryo mao ang mando sa Bibliya nga magpamatuod sa gugma 
sa Diyos diha kang Kristo. Ang mga magtutuo nagpamatuod sa ilang pagpangalagad sa bunyag, nga 
nagpahibalo sa ilang tuyo nga magpamatuod sa publiko isip mga tinun-an ni Kristo. Ang matinud-
anon nga pagdisipulo usa ka dayag nga ilhanan sa sulod nga ang grasya sa Diyos anaa kanato; Mao 
usab kini ang ilhanan sa balaang grasya sa buhat sa kalibutan nga “gihigugma pag-ayo sa Diyos.” Ang 
tanang mga miyembro sa lawas ni Kristo gibansay alang sa pag-alagad, ug kadtong gitawag sa espesyal 
nga pagpangulo sa simbahan giorden isip mga apostol nga mga ministro. Ang ilang tawag gipasukad sa 
lawom nga personal nga kombiksyon.

Ang mga klero ug mga layko sa lokal ug distrito nga iglesya nakaila ug nagpamatuod sa presensya sa 
gikinahanglan nga mga gasa ug mga grasya, ug, diha sa district assembly, pilion kung kinsa ang i-orden 
nga mga ministro. Ang mga diakono gi-orden ngadto sa bokasyonal nga pangalagad diin ang Pulong 
ug ang Table dili mga pangunang responsibilidad. Ang mga ansiyano gi-orden sa pag-umol sa lawas 
ni Kristo pinaagi sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, pagpangalagad sa mga sakramento, pag-amuma sa 
katawhan sa pagsimba, ug pagmando sa kinabuhi sa kongregasyon.



Ang mga superintendente gipili alang sa distrito o kinatibuk-ang katungdanan pinaagi sa mga 
asembliya sa mga laygo ug klero. Ang mga superintendent sa distrito naggiya sa ilang pastoral ug 
espirituhanong pagpangulo ngadto sa mga iglesia, mga miyembro, ug mga klero sa usa ka gitakda 
nga lugar. Ang mga kinatibuk-ang mga superintendente nagagamit sa apostolikanhon ug pastoral 
nga pangalagad sa tibuok denominasyon, nagapadayon sa panaghiusa sa iglesia sa doktrina ug 
pagkabalaan, pagpakita sa kinabuhi ni Kristo pinaagi sa pagkapili, ug paghatag sa usa ka panan-awon 
nga ang tanan nga iglesia makakupot.

Ang ilang punto sa panglantaw kinahanglan nga internasyonal. Trabaho kini nila ang pagsulti sa 
panan-awon ug panginahanglan alang sa mga kapanguhaan sa nagkalainlaing bahin sa iglesia, 
pag-apil sa pag-apod-apod sa mga resorses ngadto sa mga kabus nga dapit sa atong kalibutan, ug 
paghiusa sa simbahan sa misyon ug mensahe. Pinaagi sa pag-orden sa mga ministro sa nagkalainlaing 
mga asembliya sa distrito, ug sa laing mga paagi, kinahanglan nila nga kuptan ang panaghiusa sa 
usa ka denominasyon sa nagkalainlain nga nasyonalidad, ekonomiya, kaliwat, ug pagkalain-lain sa 
pinulongan.



Ang Gobyerno 
sa Atong Simbahan
Ang mga Nazareno kanunay nga gaila sa ilang iglesia isip usa ka pahayag sa simbahan nga unibersal. 
Dugang pa, gipakita nato nga wala’y gipadayag ang Kasulatan nga klaro nga desinyo sa gobyerno 
sa simbahan, ug nga ang atong polisya mahimong pormahon pinaagi sa pag-uyon sa kadaghanan, 
basta nga walay bisan unsa nga atong nga gauyon ang galapas sa Kasulatan Sa kini nga pagtulun-an, 
kita nagtuo nga ang misyon kinahanglan maghulma sa estraktura (2013-2017 Manual, Historical 
Statement, pp 17-19).

Ang Iglesia sa Nazareno naglakip sa usa ka demokratikong bersyon sa Methodist Episcopal nga 
kapunongan nga nagpalapad sa tingog sa klero ug laygo ug nagpahamtang og mga limitasyon sa 
opisina sa episcopal. Ania ang pipila sa mga batakang elemento sa Nazarene nga kapunongan.

• Kita adunay tulo ka lebel sa gobyerno:
 1. Ang mga kongregasyon nagpili sa mga delegado nga magrepresentar kanila sa tinuig nga 

district assembly.
 2. Ang mga kapulungan sa distrito nagpili sa mga delegado sa general asssembly, nga 

magtigum matag upat ka tuig.
 3. Ang mga desisyon sa general assembly nagabugkos sa tibuok iglesia ug sa tanan nga bahin 

niini.



• Ang kinatibuk-ang asembleyo(general assembly) mu pili sa mga kinatibuk-ang 
superintendente kinsa maggiya sa pangkinatibuk-ang mga ministri sa denominasyon ug 
maggamit sa hurisdiksyon sa tibuok iglesia. Nag-alagad sila gikan sa usa ka kinatibuk-ang 
panagtigum ngadto sa sunod ug kinahanglan nga ibalik pag-usab sa matag asembliya. Ang 
matag kinatibuk-ang superintendente gihatagan og lista sa mga distrito ug responsable sa 
pagpahigayon sa tinuig nga mga kapulungan sa distrito ug pag-orden sa mga bag-ong mga 
ministro sa iyang lugar nga responsibilidad sa distrito. Ang gidaghanon sa mga kinatibuk-
ang superintendente nagkalainlain sa panahon apan nagpabilin sa unom sukad sa 1960. Sa 
kinatibuk-an, kini nahimong usa ka Board of General Superintendents, nga magtigum isip usa 
ka board sa daghang mga higayon matag tuig.

• Ang kinatibuk-ang asembliya mupili sa usa ka General Board nga adunay sama nga gidaghanon 
sa mga laygo ug klero. Nagtigum kini kada tuig ug nagpili sa mga kinatibuk-ang opisyal sa 
gobyerno ug mga direktor sa departamento. Gisubli usab niini ang mga palisiya, badyet, ug 
operasyon sa pangkinatibuk-ang mga ministri sa simbahan. Ang mga simbahan sa usa ka lugar 
gilakip sa mga distrito ug gipangulohan sa usa ka superintendente sa distrito. Ang simbahan 
sa distrito giorganisar alang sa mga katuyoan nga misyonal ug magtigum matag tuig ingon sa 
katiguman sa distrito. Pilion sa distritong asembleya ang superintendente sa distrito, kansang 
responsibilidad mao ang pag-amuma sa mga simbahan ug mga pastor, pagtanom og bag-ong 
mga simbahan, ug pag-amuma sa kahimsog sa distrito.

• Ang mga simbahan nagtawag sa ilang kaugalingon nga mga pastor sa konsultasyon ug uban sa 
pag-uyon sa superintendente sa distrito ug pagdumala sa ilang kaugalingong mga pinansyal 
ug operasyon nga mga kalihokan.

• Ang mga distrito sa Nazarene nagrupo sa mga rehiyon sa kalibutan (nga mao, Africa Region, 
Asia-Pacific Region, ug uban pa). Ang mga rehiyon sa kalibutan missional ang istruktura 
imbes nga may istruktura sa pagdumala.

• Ang usa ka pundok sa pagsalig naghimo sa mga building sa simbahan ug mga parsonages sa 
kabtangan sa distrito.

• Ang mga babaye ug mga lalaki sama nga pwede nga mag-alagad sa tanang klero ug magbutang 
sa mga opisina sa simbahan.

• Gitawag nato ang atong libro sa han-ay nga Church of the Nazarene Manual. Ang mga 
Kausaban sa Manual gihimo sa kinatibuk-ang panagtigum.

(Genesis 18:25; 1 Samuel 2:10; Psalm 50:6; Isaiah 26:19; Daniel 12:2-3; Matthew 25:31-46; Mark 
9:43-48; Luke 16:19-31; 20:27-38; John 3:16-18; 5:25-29; 11:21-27; Acts 17:30-31; Romans 2:1-16; 
14:7-12; 1 Corinthians 15:12-58; 2 Corinthians 5:10; 2 Thessalonians 1:5-10; Revelation 20:11-15; 
22:1-15) 



Ang Simbahan
Ang Lokal nga Simbahan

Ang Iglesia sa Nazareno buot nga ang tanang katawhan makasinati sa makausab nga grasya sa Diyos 
pinaagi sa kapasayloan sa mga sala ug paghinlo sa kasingkasing nga buhat ni Hesu-Kristo pinaagi sa 
gahum sa Espiritu Santo.

Ang atong nag-unang misyon mao ang “paghimo sa mga tinun-an nga sama kang Kristo sa mga 
nasud,” aron ilakip ang mga magtutuo aron mahimong mga fellowship ug membership (mga 
kongregasyon), ug sa pagsangkap (pagtudlo) sa tanan nga motubag sa pagtuo.

Ang katapusang tumong sa katilingban sa pagtuo mao ang pagpresentar sa tanan nga hingpit diha 
kang Kristo (Colosas 1:28) sa katapusang adlaw.

Diha sa lokal nga iglesia ang pagluwas, paghingpit, pagtudlo, ug pag-komisyon sa mga magtotuo 
mahitabo. Ang iglesia lokal, ang Lawas ni Kristo, mao ang representasyon sa atong pagtuo ug misyon.

Ang Distritong Simbahan

Ang lokal nga mga iglesia giorganisar nga administratiba ngadto sa mga distrito ug mga rehiyon.

Ang usa ka distrito usa ka entidad nga gilangkoban sa mga nagsaligay nga lokal nga mga iglesia nga 
giorganisar aron sa pagpahigayon sa misyon sa matag lokal nga iglesia pinaagi sa pagsuporta sa usag 
usa, sa pagpakig-ambit sa mga kahinguhaan, ug kolaborasyon.

Ang superintendent sa distrito naghatag sa pagdumala sa usa ka partikular nga distrito inubanan sa 
advisory board sa distrito.



Ang Kinatibuk-ang Simbahan

Ang mga pundasyon sa panaghiusa sa Iglesia sa Nazareno mao kadtong mga tinuohan, kaputli, mga 
kahulugan, ug mga pamaagi nga gipahayag sa Manwal sa Simbahan sa Nazareno.

Ang sentro niini nga panaghiusa gipahayag sa mga Artikulo sa Pagtuo sa Manwal. Gidasig nato ang
simbahan sa tanan nga mga rehiyon ug mga pinulongan aron sa paghubad - sa kaylap nga pag-apud-
apud -ug - pagtudlo niini nga mga pagtuo ngadto sa atong katawhan. Mao kini ang bulawan nga 
panapton nga naghulma kung kinsa ug unsa atong ginabuhat isip mga Nazareno.

Ang usa ka makita nga pagpamalandong niini nga panaghiusa narepresentar sa General Assembly, nga 
mao ang “paghimo og supreme nga doktrina, paghimo og balaod, ug pinili nga awtoridad sa Church of 
the Nazarene.”(Manual 300)

Ang ikaduha nga pagpamalandong mao ang internasyonal nga General Board, nga nagrepresentar sa 
tibuok nga simbahan.

Ang ikatulo nga pagpamalandong mao ang Board of General Superintendents, nga makahubad sa 
Manual, pag-aprobar sa mga pagpahiangay sa kultura, ug pag-orden sa ministeryo.

Ang gobyerno sa Simbahan sa Nazareno mao ang nagrepresentar, ug sa ingon nagalikay sa sobra nga 
pagka-episkopikanhon sa usa ka kamot ug walay kinutuban nga pagkongregasyon sa pikas bahin.

Ang simbahan labaw pa sa konektado. Kini interconnected. Ang mga bugkos nga nagbugkos kanato 
mas kusog kay sa usa ka higot nga mahimong putlon sa bisan unsang panahon.

Unsa ang tinubdan sa atong komun nga bugkos? Kini si Hesu Kristo. (Church of the Nazarene 
Manual 2013-2017)



Konektado nga Simbahan
Ang Iglesia sa Nazareno usa ka “koneksyon sa pagkabalaan.” Dili kini usa ka loose affiliation sa 
independente nga mga iglesia, ni ang denominasyon usa lamang ka asosasyon sa mga iglesia nga 
adunay komun nga pagtuo ug katuyoan apan walay tinuod nga organikong relasyon.

Ang iglesia dili madepensa nga koneksyonal.

Pinaagi niana gipasabut nato nga kita usa ka nagkahiusa nga pundok sa lokal nga mga iglesia nga 
giorganisar ngadto sa mga distrito aron sa pagtuman sa atong misyon sa usag usa sa “paghimo sa sama 
kang-Kristo nga mga disipulo sa mga nasud.” Ang pasalig mao nga manubag sa usag usa tungod sa 
misyon ug pagmintinar sa integridad sa atong kasagaran nga gituohan.

Isip usa ka simbahan nga konektado kita:
• Pakigbahin sa mga tinuohan.
• Magpaambit sa mga mithi.
• Magpaambit sa misyon.
• Magpaambit sa mga responsibilidad.

Ang gipaambit nga mga responsibilidad naglakip sa usa ka kooperatiba nga pinansyal nga 
responsibilidad sa pagpondo sa misyon pinaagi sa World Evangelism Fund ug mission specials.

Sukad sa 1908, ang Nazarenes naghimo sa mga tinun-an nga sama kang Kristo sa mga nasud pinaagi 
sa tibuok kalibutan nga pangalagad. Ang mga dapit nga gikab-ot alang ni Kristo nagpadayon sa 
pagpalapad ug pagtubo. Samtang ikaw nag-ampo ug naghatag nga madagayaon, ikaw nakig-uban sa 
uban aron sa pagbuhat labaw pa sa imong mahimo nga mag-inusara. Ang matag paghalad nga gihatag 
sa inyong lokal nga simbahan adunay katuyoan sa paggasto sa misyon.



Ang Iglesia sa Nazareno nagkupot sa prinsipyo sa managsamang pagsakripisyo, dili managsama nga 
paghatag. Kini usa ka posisyon sa Bibliya nga gikinahanglan sa usa ka tibuok kalibutan ang iglesia nga 
naglakip sa unang ekonomiya sa kalibotan ug sa mga dapit nga kinahanglan og pagpalambo.

Ang World Evangelism Fund mao ang denominational funding plan. Usahay mahimo nimo nga 
madunggan ang termino nga “gipundohan ang misyon.” Kini mas lapad nga termino kay sa World 
Evangelism Fund, nga gigamit sa pag-ila sa nagkadaiyang mga paagi nga gipondohan ang misyon sa 
nagkalainlaing bahin sa kalibutan.

Ang pagsuporta sa misyon ug pangalagad sa iglesya buhi ug maayo sa mga rehiyon sa Global Mission. 
Ang pagpondo sa misyon adunay dako nga kahulogan alang sa iglesya sa paghatag sa paghalad alang sa 
daghan.

Kung atong tan-awon ang kinatibuk-ang kantidad nga gihatag sa tibuok kalibutan, sa kasagaran 86.1 
porsyento ang gigamit alang sa ministeryo sa inyong lokal nga simbahan. Ang mga ministri sa distrito 
naggamit sa mga 4.5 porsiyento sa pondo. Ang mga kolehiyo sa Nazareno nag-edukar ug mga 
estudyante sa tinun-an nga may 1.8 nga porsyento sa mga pundo. Naghatag kini og 7.6 porsiyento 
sa salapi gikan sa imong simbahan aron moadto sa World Evangelism Fund alang sa mga misyonaryo, 
mga ministang pangkalibutan, ug uban pang mga aprubado nga espesyal nga misyon.

Makita ninyo nga ang inyong paghatag nagahatag og pagbansay, pagdisiplina, ug pagdala sa Maayong 
Balita ngadto sa mga bata, kabatan-onan, ug mga hamtong. Kung ikaw mohatag, ikaw mouban sa 
Nazarenes sa usa ka konektado nga simbahan; nahigugma ka sa nabuak nga mga tawo, nagkab-ot sa 
nawala nga mga kalag sa tibuok kalibutan, ug naghimo sa sama kang Kristo nga mga disipulo sa mga 
nasud.



Ang World Evangelism Fund ug ang mga espesyal nga misyon kabahin sa pagpaambit sa 
responsibilidad-ug paghimo og posible alang sa iglesia sa pagpadala sa mga misyonaryo, pagbansay sa 
mga lider sa nasud, ug paghatag sa mga magtutudlo sa pag-ebanghelyo, pagdisipulo, ug pagtudlo sa 
mosunod nga henerasyon sa Nazareno.

Kristohanon. Balaanon. Missional.
Kita nagsaksi sa katumanan sa usa ka panan-awon gikan sa atong unang kinatibuk-ang 
superintendent, Phineas F. Bresee. Siya nagsulti gikan sa sinugdanan mahitungod sa usa ka 
“balaan nga talan-awon” sa Simbahan sa Nazareno nga naglibot sa kalibutan uban sa “kaluwasan ug 
pagkabalaan para sa Ginoo.”

Ang matag Nazareno, bisan asa siya, miapil sa mas lapad nga kamatuoran niini nga panan-awon.

Ang matag kausaban sa kinabuhi usa ka testimonya sa Wesleyan-Holiness sa pagtudlo sa hingpit nga 
kaluwasan alang sa tanan.

Ang misyon sa simbahan nga “paghimo og sama kang Kristo nga mga disipulo sa mga kanasuran” 
nagpahinumdum kanato nga kita gihatagan og espirituhanong katungdanan, ug sa samang higayon 
kinahanglan kita mahimong maayong mga tinugyanan sa tanang mga kapanguhaan nga gitagana sa 
Ginoo.

Ang misyon nagagikan sa Diyos, nga nagpasabot nga ang atong katuyoan mao ang labing taas nga 
kahapsay, nga nahimong posible sa Espiritu Santo nga nagapuyo sulod kanato.

Samtang gipasidunggan nato ang atong “maayo nga panulundon,” ang simbahan dili makabalik-ni 
kini magpabilin kung asa kini. Isip mga sumusunod ni Hesu Kristo, magpadayon kita sa pag-adto sa 
siyudad nga “nga ang arkitekto ug tigtukod mao ang Diyos” (Hebreo 11:10).

Karon, ginabag-o pag-usab sa Diyos ang tanang butang!

1 Journal of the Twentieth General Assembly, Church of the Nazarene, (1980): 232. Franklin Cook, The International
Dimension (1984): 49.
2 These words are inscribed on each ordination credential.
3 Roger L. Hahn, “The Mission of God in Jesus’ Teaching on the Kingdom of God,” in Keith Schwanz and Joseph
Coleson, eds., Missio Dei: A Wesleyan Understanding (2011), 58.
4 John Wesley, Sermons, Volume II (1902), p. 373; John Wesley, A Plain Account of Christian Perfection, in J. A. Wood,
Christian Perfection as Taught by John Wesley (1885), 211.
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Sa usa ka Ginoo–
ang Amahan
Anak ug Balaan
nga Espiritu.

Nga ang Daan 
ug Bag-ong 
Tugon  nga 
pulong sa 
Diyos, gihatag 
pinaagi sa 
kompleto nga 
inspirasyon, 
nagsakop sa 
tanan 
kamatuoran nga 
gikinahangalan 
para sa pagtuo 
ug sa 
kristohanon nga 
pagpamuyo. 

NANINIWALA KAMI

Nga ang tawo 
natawo nga 
adunay “fallen 
nature”, ug, 
pinaagi niini, 
nagbanghilig sa 
pagbuhat og 
daotan, ug 
kana 
mupadayon.

Nga ang wala 
nagahinulsol sa 
kataposan kay 
wala nay 
paglaum ug 
kanunay na nga 
mawala. 

Nga ang 
pagpanghimaya
d pinaagi kang 
Kristo-Hesus 
alang sa tanan 
nga mga 
katawhan; ug sa 
kung kinsa man 
maghinulsol ug 
mutuo sa 
Ginoong Hesu-
Kristo 
mahimong 
matarong ug 
mabag-o ug 
maluwas gikan 
sa pagsakop sa 
sala. 

Nga ang mga 
nagatuo 
mahimong 
balaan sa 
katibuk-an, 
sunod sa kabag-
ohan, pinaagi sa 
pagtuo diha 
kang Kristo-
Hesus.

Nga ang Balaan 
nga Espiritu 
nagadala og 
testigo diha sa 
bag-ong 
pagkabuhi, ug 
sa katibuk-an 
nga 
pagpabalaan sa 
mga magtutuo. 

Nga ang atong 
Ginoo mubalik, 
ang mga patay 
buhion, ug ang 
ulahi nga 
paghukom 
mahitabo. 


