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Ang Buhi Nga Pagtuo

INI	ANG	GINAPATIHAN	SANG	MGA	NAZARENES

Ang kada organisasyon nga nagapadayon sang madugay nga panahon amo ang
nabase sa mapag-on nga tumutuyo, pagpati, kag mga pagginawi. Ang halimbawa sini
amo ang Church of the Nazarene, nga gintukod/napundar agud bag-ohon ang kalibutan
paagi sang pagpalapnag sang pagkabalaan suno sa Biblia. Ang aton misyon amo nga
makaangkon/may-ara kita sang mga alagad nga pareho ni Kristo sa tanan nga mga
pungsod. Gani ang Church of the Nazarene may-ara madalum nga tinutuyo/handum nga
hatagan sang katumanan ang sugo sang Dios sa pagsugid sang Maayong Balita (Great
Commission) kag ipalapnag ang mensahe sang kaluwasan.

Ang sa subong kag palaabuton nga kabuhi sang Church of the Nazarene nabase sa
pag-isa sa pagtuman sa misyon nga ginhatag sang Dios. Bilang isa kabahin sang
pangkabilogan nga iglesya ni Jesu-Kristo, ang Church of the Nazarene ay may ara
nagakaigo nga pamaagi sa pagpalapnag sang ginharian sang Dios sa bisan diin nga bahin
sang kalibutan.

Sa sini nga melinyo nagakabagay gid nga pauswagon ang Church of the Nazarene
bilang isa ka iglesia nga may-ara mapag-on nga kasaysayan kag misyon nga dapat
pagabuhaton sa kalibutan kag sa bisan ano nga kaliwatan. Ipangamuyo naton nga ang
mga butang nga ginahatagan kabilinggan kag ginapadayon magagiya sa aton, kag
magahatag inspirasyon kag halimbawa sa tanan ngag mga Kristohanon kag bisan sa iban
pa nga iglesia sa subong kag sa palaabuton.



Bilidhon Nga Pagginawi

(CORE	VALUES)

1.	MGA	KRISTOHANON	KITA	NGA	MGA	KATAWHAN

(WE	ARE	A	CHRISTIAN	PEOPLE)

Bilang mga miyembro sa kabilogan nga Iglesia, nagaisa kita sa pagtuo kag
pagpahayag sang pagka-Dios ni Jesu-Kristo kag sa pagtudlo sang mga Kristohanon nga
mga doktrina sa pagkilalasang tatlo ka persona sang Dios (Trinity). Nagapati kita sang
pagkaimportante sang pagpakabalaan nga nabase sa pagtudlo ni John Wesley. Ini nga
pagpati amo ang palaagyan para nga maintindihan naton sing lubos ang matuod nga
pagtuo suno sa Balaan nga Kasulatan.

2.	MGA	KATAWHAN	KITA	NGA	NAGAKABUHI	SA	PAGKABALAAN

(WE	ARE	HOLINESS	PEOPLE)

Kabubut-on sang Dios nga magakabuhi kita nga balaan bangud Sia balaan. Nagatuo
kita nga ang Balaan nga Espiritu nagapanghikot sa pagtuman sang ikaduha nga
buluhaton sang bugay nga ginatawag”bug-os nga pagkabalaan” ukon “pagbautismo sang
Balaan nga Espiritu,” sa pagtinlo sa aton tanan nga mga kasal-anan, kag nagakabuhi nga
nahamut-an sa atubangan sang Dios. Ang Balaan nga Espiritu nagahatag sa aton sang
ikasarang sa paghigugma sa Dios sa aton bug-os nga tagipusuon, kalag, paghunahuna,
kag kusug kag paghigugma sang aton isigkatawo pareho sang aton kaugalingon kag
mapahayag ini tanan paagi sa padayon naton nga pagtuo kay Jesu-Kristo.

3.	MGA	KRISTOHANO	KITA	NGA	MAY	MISYON

(WE	ARE	A	MISSIONAL	PEOPLE)

Ginpadala kita sang Dios nga napun-an sang Balaan nga Espiritu sa pagtuman sang
Iya panawagan sa pagbantala sang mensahe sa kaluwasan kag pagpakabalaan sa bug-os
nga kalibutan. Gani sa aton nga pagpangabudlay kaupod sa Dios, nagapakilu-oy kami sa



inyo nga indi ninyo pagusikan ang grasya sang Dios nga inyo nabaton (2 Corinto 6:1).
Ginhatag ni Jesu-Kristo ang Balaan nga Espiritu agud nga may ikasarang kita sa
pagtuman sang Iya kabubut-on sa aton kabuhi. Ang misyon naton (a) nagsugod sa
pagsimba (b) pag-alagad paagi sa pagtudlo nahanungod sa kaluwasan kag pagbulig sa
aton isigkatawo (c) pagpabakod sa mga tumuluo agud nga magatubo sa Kristuhanon nga
pagkabuhi, (d) kag ihanda ang mga lalaki kag mga babaye sa pag-alagad paagi sa mas
mataas nga edukasyon.
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Mga Kristohanon Kita Nga Mga Katawhan

(WE	ARE	A	CHRISTIAN	PEOPLE)

Tanan kita nga mga tumuluo naga-isa sa pagpahayag sang pagka- Dios ni Jesu-
Kristo paagi sa pagdayaw kag pagsimba sa Iya. Bangud sang daku nga gugma sang Dios
ginpatawad na kita sang aton mga kasal-anan kag nasag-uli ang aton relasyon sa Dios.
Ini nagatudlo sa aton sa sa pagpasag-uli sa aton isigkatawo nga may paghigugma kag
pagpatawad bangud nga ang Dios sing una gid naghigugma sa aton kag nagpatawad
sang aton mga kasal-anan. Sa sini nga paagi ang kabuhi ni Kristo mapahayag sa mga
katawhan. Kaupod sa iban nga mga tumuluo nagakilala kita sang pagtudlo nahanungod
sa Trinidad (Trinity) kag ginahatagan naton sang bili ang doktrina nahanungod sa
pagkabalaan nga ginpatihan man ni John Wesley. Ang Balaan nga Kasulatan amo ang
ginhalinan sa espirituhanon nga kamatuoran nga ginpabakod kag ginpamatud-an paagi
sa mga rason, tradisyon, kag mga eksperiensya.

Si Jesu-Kristo ang Dios sang Iglesia. Ginasugid sa Apostles Creed nga ang ini nga
iglesia balaan, bug-os, kag para sa tanan, kag ginpasad sa mga ginapatihan sang mga
alagad ni Kristo (Apostolic). Paagi sa kay Jesu-Kristo kag sa pagpakig-upod sang Balaan
nga Espiritu, ang Dios nga Amay nagatanyag sang kapatawaran sang aton mga kasal-
anan kag pagpasag-uli sa bug-os nga kalibutan. Ang sin-o man nga magtuo kag
magbaton sa ginatanyag sang Dios mangin anak Nia. Bangud kay kita napatawad na,
dapat magpatawag ang tagsatagsa agud nga may-ara nga paghinagpanay. Sa sini nga
paagi, pagatawgon kita nga Iglesia ni Jesu-Kristo kag bahin sang Iya nga lawas. Bilang
bahin sa lawas ni Jesu-Kristo may-ara kita isa ka Dios, isa ka pagtuo, kag isa ka bautiso.
Ginapamatud-an naton ang pag-isa sang iglesia ni Jesu-Kristokag ginatinguha-an naton
nga magapabilin nga amo sini (Efeso 4:5).



Si Jesu-Kristo balaan nga Dios. Bangud sini nga iglesia ni Jesu-Kristo indi lamang
bug-os kundi mangin balaan. Bilang bahin sang iglesia, ang mga Kristohanon dapat
magakabuhi sa pagkabalaan. Sa pagkamatuod, ang iglesia gintagna nga balaan paagi
kay Jesu-Kristo. Ini balaan tungod nga si Jesus balaan kag bilang bahin sang lawas ni
Kristo, kinahanglanon naton nga ikabuhi ang halimbawa ni Jesus. Siya nagpaubos sang
Iya kaugalingon, kag nag-alagad pareho sang isa ka ulipon. Ginpamatud-an Nia nga ang
iglesia sang Dios bugay kag kita mga tinawag Nia.

Si Jesu-Kristo ang Dios sang Iglesia. Bangud sini ang iglesia indi lamang nabug-os
kag balaan, kundi pangkabilugan man upod sa tanan nga nagapati sa Kristohanon nga
pagtuo. Ginapabakod naton ang pagtuo sang mga pinadala (Apostolic Faith) sa
pagkapyot sa kamatuoran bisan sa diin man nga bahin sang kalibuan sa tanan nga tion.
May-ara kita nga mga malahalon nga pagtudlo gikan sa Balaan nga Kasulatan kag
ginpatihan naton ang ginhambal ni Jon Wesley nga ang tanan nga mga Kristohanon mag-
ulutod kag dapat mag-isa kay Jesu-Kristo. Kag kon ano man nga mga butang nga indi
malahalon sa kaluwasan ini ginkabig nga kahilwayan sang kada iglesia.

Si Jesu-Kristo ang Dios sang Balaan nga Kasulatan. Bangud sini ang Iglesia indi
lamang nabug-os, balaan, kag para sa tanan, kundi padayon ini nga ginapabakud sang
Iya mga alagad tubtub nakalab-ot sa bug-os nga kalibutan. Labaw sa tanan ang iglesia
napasad sa Balaan nga Kasulatan nga amo ang ginbasehan sang pagtuo kag kabuhi. Ang
pagka-Dios ni Jesu-Kristo ayon sa Balaan nga Kasulatan kinahanglan nga mahangpan sa
bulig sang Balaan nga Espiritu nga amo ang nagapamatuod parti kay Jesus. Ang Balaan
ngaEspiritu nagabulg sa aton agud nga mangin matadlong kag insakto ang aton
paghangop sang Balaan nga Kasulatan. Ginatugutan naton ang Balaan nga Espiritu sa
paggiya sa aton paghinulsol, pagtuo kag kasiguraduhan sang kaluwasan. Sa pihak nga
bahin, ginatilawan naton ang aton kaugalingon nga paghangop sang Balaan nga
Kasulatan agud nga mangin mabakud kita nga pagpamatuod para kay Kristo Jesus.

Mga tinawag kita sa pagsaksi sang pagkabalaan sang iglesia ni Jesu-Kristo nga
napasad sa kasaysayan sang Wesleyan Holiness. Nahibalu-an naton nga ang basehan
sang kaluwasan bugay sang Dios paagi sa pagtuo kay Jesu-Kristo kag padayon kita sa
pagpamatuod nga ang iglesia ni Jesu-Kristo bug-os, balaan, kag para sa tanan. Gintawag
kita sang Dios sa tinutuyo nga mahangkat ang mga katawhan Nia sa pagkabuhi sa Iya
balaan nga gugma. Bangud nga yara na sa aton ang kasaysayan sang Wesleyan Holiness,
nagatinguha kita nga mapadayon ini nga pagpati kag magapabilin nga matutum sa sini



nga pagtudlo. Ang bugay amo ang kaluwasan nga ginhatag sang Dios paagi sa
paghinulsol, pagtuo, pagkatawo liwat, pagpakamatarung, kasiguraduhan, ang pag-isa
sang mga Kristihanon, disiplina ka gang himpit nga gugma.
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Mga Katawhan Kita Nga Nagakabuhi sa Pagpakabalaan

(WE	ARE	HOLINESS	PEOPLE)

Ang pagtawag sa aton sang Dios nga magakabuhi nga balaan Makita sa Balaan nga
Kasulatan. Bangud sa bugay sang Dios masarangan naton nga higugmaon Sia sa bug-os
nga tagipusu-on, kalag, panghunahuna, kag kusog ka gang aton isigkatawo pareho sang
aton kaugalingon. Sa sini nga panawagan, matugyan naton sing bug-os ang aton
kaugalingon sa Dios kag paagi sa Balaan nga Espiritu ginpakamatarung kita. Ang
pagkabalaan amo ang pagtinlo sang aton kabuhi sing bug-os agud nga magakabuhi kita
nga may paghigugma sa Dios kag sa aton isigkatawo, alagaron Sia sa bug-os nga
tagipuso-on, bug-os nga kusog, bug-os nga kalag, bug-os nga panghunahuna. Ang ini nga
mga pagginawi Makita kay Jesu-Kristo kag ini amo ang buot nga tugahon sang Balaan
nga Espiritu sa aton kabuhi. Sa pagkamatuod, Makita lamang ang pagkabalaan sa kabuhi
sang mga tumuluo paagi sa Kristohanon nga pagkabuhi nga nagasunod sa Iya pagtudlo
kag halimbawa.

Nagatuo kita sa Dios nga Amay nga nagtuga sang tanan nga butang bisan pa ang
indi makit-an. Gintuga Nia kita sa Iya dagway. Ara sa aton kaugalingon ang kinaiya sang
Dios. “Ako amo ang Gino-o nga inyo Dios, kag dapat ninyo tipigan ang inyo kaugalingon
nga manginbalaan, kay ako balaan (Levitico 11:44).

Ang aton handum nga magkabuhi nga balaan napasad sa pagkabalaan sang Dios.
Ang pagkabalaan sang Dios napatungod sa Iya pagpakatawo kag pagpahayag nga Sia
isa. Wala sing makatupong sang Iya kagamhanan kag himaya kag Sia dapat ang
simbahon kag alagaron. Ang pagpakabalaan sang Dios nagapahayag sang Iya daku nga
gugma paagi sa kaluwasan kay Jesu-Kristo. Mahimo lang naton nga masimba ang Dios
kon nakilala naton Sia nga aton personal nga Manluluwas kag magapabilin kita sa Iya



gugma. Bug-os ang aton pagkilala sa Iya bangud kay Jesu-Kristo. Ang paghigugma sa
aton isigkatawo isa man ka malahalon nga paagi sa pagsimba sa Iya.

Madamo nga mga pamaagi sa pagsimba sa ton gamhanan kag maluluy-on nga
Dios. Ang una gid amo ang pagdayaw kag pagpangamuyo kaupod sa mga Kristohanon.
Ang pagsimba mapahayag man paagi sa pagpamalandong, pagdayaw kag pagsunod sa
Iya kabubut-on, pagtudlo kag pagsugid sang Iya pulong, pakigbuylog sa aton isigkatawo,
pagbulig sa mga ginadaug-daog, matinlo kag matadlong nga pagpangabuhi. Ini tanan
nga mga pamaagi sa pagsimba sa Dios kinahanglan himuon sang mga Kristohanon. Bisan
pa ang pinakasimple nga pagpangabuhi nga may-ara nga matuod nga pagsunod sa
pulong sang Dios, ini makabig nga pagsimba.

Ginpakilala sa aton ni Jesu-Kristo ang balaan nga Dios, paagi sa matuod nga
pagpahayag sang balaan nga pagkabuhi nga may-ara himpit nga pagsimba para kita
magakabuhi sa pagkabalaan. Gintudlo sa aton ni Jesu-Kristo ang pagpakabalaan paagi sa
Iya kabuhi, pagsakripisyo kag mga pagtudlo nga Makita sa Ebanghelyo, kag labaw sa
tanan sa Iya mensahe sa bukid. Tinguhaon naton nga magkabuhi pareho ni Kristo.
Bangud sa bugay sang Dios ang mga tumuluo ngagadayaw sa Dios sa bug-os nga
tagipusoon. Paagi sini, maintiendihan naton sing lubos ang matuod nga kahulugan sang
pagkabalaan.

Ang naghatag sa aton sang kahilwayan sa pagpili kag ini nga kahilwayan bugay Nia
sa aton. Bangud sang aton dutan-on nga kinaiya may posibilidad nga makasala kita kon
piliin naton nga masunod sa aton kaugalingon nga mga handum sang sa pagsunod sa
kabubut-on sang Dios. “Sang una anay mga patay kamo sa espirituhanon nga kabuhi
tungod sang inyo mga paglapas kag mga sala” (Isaias 53:6).

Kon handum/gusto makaangkon sang bag-o nga kabuhi espirituhanon, ang Dios
maluluy-on ini igahatag sa aton sang Dios bangud Siya maluluy-on kag himu-on Nia ini
pa-agi sa kaluwasan paagi sa Iya anak.

Ang Dios nagkari sa kalibutan sa pinasahe nga paagi kag ginpahayag Nia ang Iya
kaugalingon paagi sa pagkatawo sang Iya bugtong nga anak, si Jesu-Kristo ang matuod
nga Dios kag tawo. Ini nga butang ginhimo Nia agud nga ipakita liwat ang dagway sang
Dios sa aton kabuhi agud nga may-ara kita ikasarang sa pagkabuhi nga balaan.
Nahibaluan naton nga ang pagkabalaan sa kabuhi sang mga tumuluo amo ang bunga



sang aton padayon nga oagsunod sa pulong sang Dios. Sa pag angkon sang bag-o nga
kabuhi, ang espiritu sang Dios padayon nga nagapanghikot para mangin malapit kita sa
kay Jesu-Kristo agud nga mahatag naton sing bug-os ang aton kabuhi sa Dios. Ang
pagbautiso sang Balaan nga Espiritu nagahatag sa aton sang ikasarang sa pagkabuhi nga
balaan. Sa sini nga paagi kit gintinlo-an sang aton mga kasal-anan agud nga ang Dios
magapuyo sa aton kabuhi. Ginahimpit kita sing bug-os sang Balaan nga Espiritu agud nga
magakabuhi kita sing matadlong kag may-ara nga kabakod sa pag-alagad sa Dios.

Ang Balaan nga Espiritu nga yara sa aton nagapanghikot agud nga makit-an liwat
ang kinaiya sang balaan nga gugma sang Dios sa aton kabuhi. Buot sang Dios nga makit-
an sa aton ang bag-o nga kabuhi nga gintuga sa dagway sang Dios nga matarung kag
balaan (Efeso 4:24). Ang balaan nga pagkabuhi amo ang matuod nga halimbawa sang
Dios, kag sa aton bug-os nga kabuhi, handumon naton nga magkabuhi sa kinaiya sang
Dios sa aton paghambal, panghunahuna kag sa aton mga ginahimo. Paagi sang aton
padayon nga pagtugyan, pagsunod kag pagtuo, kita magatubo nga mabakod padulong sa
kabuhi nga kahimayaan sang Dios (2 Corinto 3:18). Magakabuhi kita paagi sa paghimo
sang mga espirituhanon nga disiplina, pagpakigbuylog kag pagbulig sa mga buluhaton sa
iglesia, kag labaw sa tanan paagi sa bugay sang Dios. Bilang bahin sa lawas ni Jesu-
Kristo ang iglesia, magatinguha kita nga magkabuhi nga Kristohanon paagi sa pagsimba
sa Dios, sa bug-os nga tagipusoon kag batunon ang Iya himpit nga gugma.

Bilang mga tmuluo nga nagakabuhi sa pagkabalaan, indi lamangkita magapabilin sa
kasaysayan. Dapat makilal-an kita nga bahin sang Bag-o nga Kasulatan sa mga una nga
Iglesia. Ang pagtudlo ka gang kasaysayan sang Church of the Nazarene ginpanubli naton
gikan sa nagakalainlain nga tawo kag panahon. Ang aton pagtudlo nahanungod sa “free
grace” nga ang kahulgan amo nga si Jesu-Kristo nanginmatay para sa tanan nga
katawhan, kag “human freedom” nga ang kahulugan amo nga ang tanan nga katawhan
ginhatagan sang Dios sang ikasarang kag kahilwayan sa pagdisisyon sa pagbaton kay
Jesus ka gang iya kaluwasan. Gani kita nga mga Nazarenes may-ara mga pagtudlo nga
ginatawag “Arminianism.” Ang Church of the Nazarene bunga man sang panahon sang
“Wesleyan Revival” sa ika -18 nga siglo asta sa “Holiness Movement” sang ika -19 kag 20
nga siglo.

Sa paglikad sang malawig nga panahon ang mga tawo nagkabuhi sa pagpakabalaan
kag nangin matutum sa pag-alagad kay Jesu-Kristo. Ginasimba naton si Jesus,
ginahigugma naton si Jesus, ginapanghunahuna naton si Jesus, nagasugid kita parti sa



Iya gugma, kag nagakabuhi para sa kay Jesus. Amo ini ang kahulugan sang pagkabalaan
nga dapat Makita sa aton kabuhi.
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Mga Kristohanon Kita nga May Misyon

(WE	ARE	A	MISSIONAL	PEOPLE)

A. ANG MISYON NATON SA PAGSIMBA

Ang misyon sang iglesia sa kalibutan nagasugod sa pagsimba. Nagatingub kita sa
pagsimba sa Dios paagi sa pagkanta, pagpamati sang tingub nga pagbasa sang Balaan
nga Kasulatan, paghatag sang aton ikanapulo kag halad, pagpangamuyo, pagpamati
sang Iya mga pulong, pagpabautiso, kag pakig-ambit sa balaan nga panyapon. Nagapati
kita n gang buluhaton sang Dios sa kalibutan manginmadinalag-on paagi sa pagsimba
sing tingub nga nagatudlo sa aton sa paghibalo nga upod sang aton misyon amo ang
pagbaton sang bag-o nga mga miyembro nga mangin kaupod sa pagsimba sa Dios.

Ang pagsimba amo ang labing dako nga paagi nga mapakita naton ang aton gugma
sa Dios. Ang pagdayaw sa Dios amo ang sentro sang pagsimba nga sa Iya bugay kag
kalooy naangkon naton ang kaluwasan. Ang una nga tinutuyo sang pagsimba sa lokal nga
iglesia amo ang pagtugyan kag paghatag sang aton kaugalingon sa Dios. Ang matuod
nga pagsimba nagapahayag nga ang iglesia nagakabuhi sa gugma kag pag-alagad sa
Dios kag sa isigkatawo.

Ang pagsimba sing una gid, isa ka-prebilihiyo kag responsibilidad sangmga anak
sang Dios. Ini ang pagtingub sang mga tumuluo sa presensya sang Dios agud nga
mapahayag kag pagpakilala kom sin-o Sia, ano ang mahimo Nia, kag ano pa ang Iya mga
pangako nga pagahimuon.

Ang pagsimba sa iglesialokal isa kabilidhon nga hilikuton nga nagapakilala kon sin-o
kita. Ang Church of the Nazarene isa ka kongregasyon nga may matuod nga pagsimba



kag paagi sa lokal nga kongregasyon may-ara nga kadalag-an ang aton misyon. Ang
kahulugan, pagpati sa kag pag-alagad sang iglesia mapakita paagi sa pagsimba. Ang
pagtuon sang pulong sang Dios, paghimo sang mga sakramento, ang tingub nga pagbasa
sang Balaan nga Kasulatan, pagkanta sang mga pagdayaw, pangamuyo sing tingub kag
pagpakigbahin sa paghatag sang aton ikanapulo kag halad, ini tanan nagapakita sang
Kristohanon nga pagsimba. Bahin man sa aton pagsimba ang pagbinuligay agud nga
mapalapnag ang kaluwasan nga ginatanyag sang Dios sa mga katawhan. Ang misyon
sang pagsimba nagapabakod sang pundasyon sang iglesia. Ang Church of the Nazarene
isa ka iglesia lokal o kongregasyon nga nagasimba sa Dios sing matuod gid nga may
padayon nga handom sa pagpunda/pagtukod sang bag-o nga mga kongregasyon.

B. ANG MISYON NATON SA PAGTUDLO NAHANUNGOD SA KALUWASAN KAG PAGBULIG SA

ATON ISIGKATAWO

Bilang mga Kristohanon, ang aton misyon sa kalibutan amo ang pagsugid sang
gugma sang Dios sa aton isigkatawo, ilabi na gid sa mga tawo nga wala pa makakilala sa
Dios. Ang pagbulig sa mga nagakinahanglan kag sa mga nadulaan sang paglaum sa
kabuhi bahin man sang aton misyon. Sa pagkamatuod, ginhatag sa aton sang Dios ang
misyon indi lamang sa pila ka Kristohanon kundi sa tanan nga nagakabuhi sa
pagkabalaan. Ang labing daku nga sugo sa pagpalapnag sang pulong sang Dios (Great
commission) kag ang labing daku nga kasuguan (Great Commandment) nagahangkat sa
aton agud nga mag isa sa ebanghelisasyon, pagbulig sa tawo kag katarungan. Paagi sang
aton kabubut-on nga pagtuman sini, padayon kita nga magsugid sa mga katawhan sang
Iya nga gugma agud masugata ang ila nga kinahanglanon, matipigan, kag mapakigbato
batok sa kaaway agud nga mangin kaupod naton sila sa iglesia.

Paagi sa pagtuman sang misyon, ginpahayag sang iglesia ang paghigugma sang
Dios. Bahin sang aton misyon amo nga kalibutan masag-uli sa Dios paagi kay Jesu-Kristo
(2 Corinto 5:16-21). Ang iglesia amo ang palaagyan sang pagpakilala sang makatilingala
nga gugma sang Dios kag pagpasag-uli paagi sa ebanghelisasyon, pagbulig kag
katarungan.

Ang labing daku nga sugo (Great Commission) kag labing daku nga kasuguan (Great
Commandment) amo ang sentro sang aton pag –intiende sang misyon. May duha
kapamaagi ang misyon, duha ka talaksan ang isa kamensahe sang ebenghelyo. Si Jesus
ang nagtudlo sa aton nga, “Higugmaon ang Dios sa bug-os nga tagipusoon, bug-os nga



kalag, bug-os nga panghunahuna kag higugmaon ang imo isigkatawo pareho sa imo
kaugalingon” (Mateo 22:37, 39). Si Jesus nagsiling, “Humayo kag himuon nga alagad ang
tanan nga pungsod. Bautisahan ninyo sila sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang
Espiritu Santo, tudluan ninyo sila sa pagsunod sa tanan nga ginasugo ko sa inyo” (Mateo
28:19-20).

Ang misyon sang iglesia sa kalibutan para sa tanan nga mga katawhan. Tungod nga
ang tawo gintuga sa dagway sang Dios, sia malahalon. Ang misyon naton amo nga
higugma-on kag hatagan bili ang tanan nga mga tawo pareho sang paghigugma sang
Dios, nga nagahandum nga tagaan kita sang kalinong, katarungan kag kaluwasan gikan
sa aton mga kasal-anan paagi kay Kristo. Ang misyon naton amo nga buligan kag
atipanon ang mga nagakinahanglan kag pakigbatoan ang sosyodad nga nagasalikway
sang pagkamalahalon sang mga tawo.

Ang misyon sang iglesia sa kalibutan para sa tanan nga katawhan. Gintuga sang
Diso ang bug-os natonnga pagkatawo ka gang misyon naton amo ang pagsugid sang
paghigugma sang Dios sa mga tawo sa pisikal kag espirituhanon nga pagkabuhi. Ang
misyon naton sa ebanghelisasyon amo ang pagdamay, pagbulig, kag katarungan
gintingub agud nga masugata ang mga kinahanglanon pisikal, emusyonal kag
espirituhanon.

Ang misyon sang iglesia natungod sa tanan nga mga katawhan, bangud nga nagkari
si Jesu-Kristo sa kalibutan agud nga luwason ang tanan nga magapanawag sa Iya ngalan.
Bilang mga alagad sang Dios, kahigayunan naton ang pagsugid sang maayong balita sa
kaluwasan sa tanan nga nagapamati. Ang pagbantala sang Iya pulong puede nga
pagahimuon sa publiko para nga madamo ang makabati, ukon personal sa isa katawo
lang sa katuyuan nga ang tawo makakilala sa kay Jesu-Kristo kag makaangkon sang
kaluwasan.

Ang misyon sang iglesia para sa tanan nga mga tawo bangud nga ang Balaan nga
Espiritu ginhatag para sa tanan (Binuhatan 2). Misyon sang kada-isa sa aton nga
ipahayag ang ebanghelyo sang kaluwasan sa tanan nga tawo paagi kay Jesu-Kristo.
Ginhatagan kita sang gahum sang Balaan nga Espiritu sa pagpahayag sang ginharian
sang Dios sa bisan diin nga bahin kag magbulig/magbuylog sa pagtukod sang madamo
pa nga iglesia.



Nagalaum kita nga may mayo nga bunga ang ginhatag sang Dios nga misyon sa
aton. Ini labaw pa sa pagpahayag naton sang tawhanon nga pagdumdom kag tawhanon
nga pagtinguha. Ang misyon naton amo ang pagtuman sang panawagan sang Dios paagi
ang pagbulig nga matuman ang iya misyon sa pagpasag-uli. Ini matuod nga pagpahayag
sang gugma sang Dios sa kalibutan paagi sa ebanghelisasyon, pagbulig kag katarungan.
Nagatuo kita nga bangud sang bugay sang Dios, ginbag-o Nia ang aton guba/wasak nga
kabuhi gikan sa sala kag ginpanumbalik Nia sa aton tagipusuon ang paghigugma sang
Dos.

C. ANG MISYON NATON NGA MGA ALAGAD NIA

Kita mga alagad nia nga gintagna sang Dios agud magtudlo sa iban pa kon paano
mangin alagad ni Jesus. Dumdumon gid naton permi nga kita may responsibilidad sa
pagsugata sang mga kinahanglan sang (Sunday School, pagtuon sang Biblia, kag iban pa
nga makgagmay nga grupo) nga sa sini nga pamaagi ang mga tumuluo ginapabakod kag
nagatubo ang pag intiende parte sa Kristohanon nga pagtuo ka gang ila relasyon sa kada
isa kag sa Dios. Dapat naton nga mahibalo-an nga ang mangin alagad nagakinahanglan
sang matuod nga pagpasakop kag pagsunod sa Dios kag pagbalanse sa mga
pagsulundan sang pagtuo. Nagapati kita nga ang pagbulig sang iban kinahanglan agud
sila man magakabuhi sa pagkabalaan, may-ara nga pag-isa sa mga Kristohanon kag
paghigugmaanay. Ginhambal ni John Wesley nga “Kita ginhatag sang Dios sa kada isa
agud pabakuron ang ila pagtuo…”

Ang mangin alagad isa ka pamaagi sang Kristohanon nga pagkabuhi. Ini ang
pamaagi sang Dios agud mahibalo-an naton kon paano mangabuhi deri sa kalibutan.
Samtang nahibalo-an naton ang kaimportante sang pagsunod sa pulong sang Dios, dapat
ang tagsa-tagsa magpasakop sa mga disiplina sang pagtuo, kag paghimo sang mga
responsibilidad sa kada-isa, kag dapat maintiendihan ang matuod nga kahimayaan sang
kabuhi nga may disiplina kag may Kristohanon nga kahulugan sang kahimayaan. Ang
mangin alagad indi lamang tawhanon nga paghimakas/pagtinguha, pagpasakop sa mga
pagsulundankag mga regulasyon. Pinasahi ini nga paagi sang Balaan nga Espiritu nga
nagabulig sa aton agud nga magtubo kita sa aton pagtuo kag relasyon kay Kristo. Paagi
sa pag-alagad, ini mangin tanda sa mga Kristohanon sa pagabalhin sang aton pamatasan
nga mangin kaangay ni Jesu-Kristo (2 Corinto 3:18).

Sa pagtuon kag pagpamalandong sang Balaan nga Kasulatan, kinahanglan



mahibalo-an/madiskobehan sang mga Kristohanon ang tuburan sang kabuhi nga
nagaumapaw sang tagsa ka ginauhaw nga tagipusuon sa aton padayon ng pag-alagad.
Ginapapagsik paagi sa paghugas sang Iya pulong, ginapakatakus paagi sa
pagmamalandong kag pagbaton sang kamatuoran s Pulong sang Dios. Mahibaloan sang
mga alagad nga sila ginbag-o paagi sa pagbag-o sang ila mga hunahuna (Roma 12:2).
Ang dalanon sang mga Kristohanon bukas pareho sang mataas kag maligwa nga alagyan
nga nagapadayon sa balaan nga pagkabuhi. Bilang mga alagad sang Dios ginapabakod
na kita sang Iya polong samtang padayon ginahatag naton ang aton kabuhi sa pag-
alagad sa Iya.

Nahibaluan naton ang kaimportante/kamalahalon sang espirituhanon nga disiplina
paagi sa paghanas sa mga lalake kag babaye nga mangin alagad ni Kristo. Ang disiplina
sa pagpangamuyo kag pag puasa, pagsimba, pagtuon sang pulong sang Dios,
pagserbisyo kag pakamapinaubuson dapat mangin handum sang mga tumuluo.

Ang manign isa ka alagad nagakinahanglan sang responsibilidad sa pagpakigbuylog
kag paghigugma. Amo ina kon ngaa diutay lang ang nagatubo sa espirituhanon nga
pagkabuhi nga may disiplina para mangin mabakod ang aton relasyon kag pagtuo s
aDios. Nagapati kita nga ang mga espirituhanon nga mga butang pareho sang Sunday
School, discipleship, pagbulig sa isigkatawo, pagtuo sa Bibliya, pagtingub sa pangamuyo
kag sa tanan nga mga hilikuton nga kinahanglan agud nga magtubo ang aton
espirituhanon nga pagkabuhi. Ginakilala naton ang bahin ang aton responsibilidad para sa
kauswagan kag pagkabalaan sa subong nga mga kongregasyon sang mga Kristohanon.

D. ANG MISYON NATON SA MAS MATAAS NGA EDUKASYON.

Ang padayon nga pagtuon sang mga Kriatohanon isa ka bahin sang paghanda sa
mga babaye kag lalaki sa pagpangalagad sa iglesia. Sa aton mga seminaryo, mga
koleheyo, sa pagtuon sang Bibliya, mga eskwelahan kag unibersidad, handum naton ang
padayon nga paghibalo, kauswagan sa Kristohanon nga pangginawi, paghanda sa mga
lider agud matuman ang panawagan sang Dios sa pag-alagad sa Iya kag sa kalibutan.

Ang mas mataas nga edukasyon para sa mga lider nga mga Kristohanon isa ka
malahalon nga paagi sa misyon sang Church of the Nazarene. Sa mga una nga mga
tumuluo sa Church of the Nazarene, ginpatindog ang mga eskwelahan para sa mas
mataas nga edukasyon sa tinutuyo nga ihanda ang mga babaye kag lalaki sang Dios nga



mangin lider sa Kristohanong nga pag-alagad agud nga mapalapnag kag mabalik ang
kasigla sang pagpakabalaan ayon kay John Wesley. Ang aton padayon nga pagtuon sa
mas mataas nga edukasyon nagbunga sa pagpatukod sang mga seminaryo, Bible
Schools, mga kolehiyo kag Universidad sa bug-os nga kalibutan.

Ang aton misyon sa mas mataas nga edukasyon padayon nga manginmabakod kag
madinalag-on nga pamaagi agud nga ang mga liders sa Church of the Nazarene mangin
epektibo sa mga hilikuton sa iglesia. Bangud sang padayon nga pagtuon sang polong
sang Dios nagadala ini sa aton paghigugma sa Dios sa bug-os nga tagipuso-on, kalag kag
panghunahuna. Sa sini nga paagi kita mangin mayo ng asaliganan sa pagpauswag sang
aton mga panhunahuna, mga akademya nga hibalo nga ginhalinan sang aton ihibalo kag
paano gamiton ini. Bangud sa sini nga mga butang, padayon kag matuod naton nga
ginahibalo ang kamatuoran, upod ang aton himpit nga pagtuo.

Sa mas mataas nga Kristohanon nga edukasyon ang pagtuo wala ginbahinbahin,
kundi ginbug-os ang mga ihibalo kag pagtuo kag ini naga-upod sa pag-uswag sang
Kristohanon nga pagkabuhi. Ang aton bug-os nga pagkatawo ilabi nag id ang aton
panghunahuna ginpakamaayo agud nga mahangpan/maintiendihan naton ang kabubut-
on sang Dios sa aton kabuhi. Ang pagginawi sang mga Kristohanon kag paghanda sa
Kristohanon nga lider sa pag-alagad sa Iglesia sa bug-os nga kalibutan ginapauswag
paagi sa pagtuon parti sa Dios, sa kaluwasan, sa kasaysayan sang iglesia sa mga
katawhan kag sa kalibutan. Ang mas mataas nga edukasyon sa pagtudlo sa bug-os nga
pagkatawo nagahatag sang isa kakinahanglanon agud nga ang kada isa ka Kristohanon
nga lider mangin epektibo pa gid sa nagakalain-lain nga hilikuton sa iglesia pareho sa
pag misyon, ebanhelisasyon, paghimo sang mga obligasyon bilang isa ka pastor ukon
alagad sa iglesia para sa pagpabakod kag kasanagan sang aton doktrina ilabi nag id ang
mensahe sang pagpakabalaan.

Bilang mga tawo nga gintubos kag gintawag sa Kristohanon nga pagkabuhi kag
ginsugo sang Dios sa pagpahayag sang iya gugma sa kalibutan nagapakigbuylog kita sa
mga hilikuton sang Dios para sang kaluwasan sang mga katawhan. Ang tuyo pa gid sang
edukasyon nga ini amo nga hanason ang kada Kristohanon nga lider sa paghimo sang ila
obligasyon sa iglesia kag sa bug-os nga kalibutan.

Ang kalibutan nga sa diin kita gintawag nga mag-alagad nagin makitid kag nangin
mabudlay kag wala sang kalinong adlaw-adlaw. Ang buluhaton sang Dios para sa



kaluwasan nagapadayon subong asta sa masunod pa nga henerasyon. Ang aton matuod
nga testimonya/pagsaksi sa pagka-Dios ni Kristo ka gang aton matutum nga pagbuylogsa
pagpauswag sa iya iglesia magapadayon kag ini nagakinahanglan sang mataas nga
edukasyon agud nga may-ara kita nga mga Kristohanon nga mga alagad.



Konklusyon

Sa pagsilak sang ika-20 nga siglo, natawo ang Church of the Nazarene! Si Pheneas
F. Bresse kag ang iban pa nakaangkon sang madalum nga handum nga ipahayag sa
iglesia kag kalibutan ang ebanghelyo ni Jesu-Kristo ka gang mensahe sang pagkabalaan.
Indi manigar nga sa kasaysayan sang Church of the Nazarene ka gang padayon nga pag-
uswag sini nagapamatuod nga ginapakamaayo sang Dios ang denominasyon nga ini kag
ginahatagan sang ensakto nga direksiyon sa ginapatihan kag misyon. Nagsugod bilang
isa ka gagmay nga kongregasyon, pero sa subong ang Church of the Nazarene may-ara
nga sobra sa isa ka milyon kag tatlo ka gatos ka libo (1.3 million) nga mga miyembro kag
naga-alagad sa 143 ka pungsod sa bilog nga kalibutan.

Sa pagsugod sang ika-21 nga siglo, ang ginapangita sang denominasyon nga ini
mangin masanag. May mga nagasiling nga kita wala pa napundar para sa ika-20 nga
siglo kundi para sa ika-21 nga siglo. Sa pagkamatuod kita ara sa direksiyon agud
magahimo sa mga mayo ngamga butang nga makabulig sa makabag-o nga kalibutan.
Ang ini nga pagpati ginbase sa pagpakabalaan – Wesleyan nga nagahatag sa aton sang
kasanagankag makatilingala nga buluhaton sang bugay sang Dios. Nagatuo kita nga ang
duwa nga pagkatawo ka gang tanan nga pagginawi sa tanan nga bahin sang kalibutan
mapabag-o sa paagi sa sini nga bugay.

Permi ginahambal ni P. F. Bresse ini, “Ang adlaw indi gid puede nga matunod sa
aga.” Sata subong pa gihapon sa Church of the Nazarene, ka gang adlaw bisan san-o pa
indi magatunod sa aton denominasyon sa bug-os nga kalibutan. Mabakod ang aton
pagpati nga ipadyon ang pagpalapnag sang mensahe sa pagpakabalaan sa bug-os nga
kalibutan. Paagi sa aton nga pag-updanay sa pag-alagad kag pag-isa sa mensahe sang
pagkabalaan kag mabakod nga pagtuo sa Dios, nagapati kita nga sa subong nga siglo
amo ang tama nga panahon agud nga tanan nga punsod mangin kay Kristo sa pagtuo,
pagunod kag pagkabuhi.


	Ang Buhi Nga Pagtuo
	Bilidhon Nga Pagginawi
	Mga Kristohanon Kita Nga Mga Katawhan
	Mga Katawhan Kita Nga Nagakabuhi sa Pagpakabalaan
	Mga Kristohanon Kita nga May Misyon
	Konklusyon

