Ang Espiritu sa Profesiya
Leksyon 29
1. Sa dihang si Cristo mikayab, unsa Iyang gihatag ngadto sa tawo?
Efeso 4:8 ______________________________________________________________________________
2. Unsa ang uban sa mga gasa nga Iyang gihatag?
Efeso 4:11 _____________________________________________________________________________
Ang pulong “Apostoles” usa ka hubad sa Greygo nga pulong “usa nga pinadala”, o sa laing pulong,
misyonero.
3. Ngano nga gihatag man ni Jesus kini nga mga espirituhanong gasa ngadto sa mga membro sa Iyang
iglesya?
Efeso 4:12 _____________________________________________________________________________
Dili sama sa nailhan nga mga talent nga anaa sa bisan kinsa, ang espirituhanong gasa gihatag
ngadto sa katawhan sa Dios aron ang matag magtotoo makabaton ug pinasahi nga
buluhaton nga ilang mabuhat diha sa pagserbisyo alang sa Dios.
4. Hangtud kanus-a man kini nga mga gasa kinahanglan?
Efeso 4:13 _____________________________________________________________________________
Hangtud ang iglesya makabaton sa kahingpit nga nasukod uban sa kinatibuk-ang kinaiya ni Cristo
siya makabaton gayud ug mga misyonero, mga manalagna, mga magwawali, mga ministro
ug mga magtutudlo. Ang tanang mga gasa magapadayon sa pagbuhat hangtud sa katapusan
sa panahon.
5. Kini nga mga gasa mag proteksyon kanato gikan sa pagtuya-tuya ug madala sa unsa?
Efeso 4:14 _____________________________________________________________________________
6. Unsa ang duha ka mga gasa nga nailhan didto sa Antioch?
Buhat 13:1 _____________________________________________________________________________
7. Unsa ang gasa ni Filipe?
Buhat 21:8 _____________________________________________________________________________
8. Ang sosamang tawo adunay upat ka mga anak nga babaye nga nagbuhat ug unsa?
Buhat 21:9 _____________________________________________________________________________
Ang Dios nagtuga sa mga babaye uban sa espiritu sa profesiya: Miriam (tanawa Exodo 15:20),
Deborah (tanawa Maghuhukom 4:4), Hulda (tanawa 2 Cronicas 34:22), Anaa (tanawa
Lucas 2:36).
9. Unsa ang gihatag sa Dios sa atong atubangan, aron kita magalakaw niini?
Jeremias 26:4 ___________________________________________________________________________
10. Unsa ang ikaduhang tuburan sa giya nga ato usab nga paminawon?
Jeremias 26:5 ___________________________________________________________________________
11. Tungod kay ang kasuguan ug mga profeta magkakuyog, unsa ang mahitabo kung ang kasuguan dili
na igatuboy?
Lamentaciones 2:9 _______________________________________________________________________
12. Giunsa pagtubag sa Dios sa uban kanila nga nangutana Kaniya?
Ezekiel 20:3 ____________________________________________________________________________
13. Ngano nga ang Dios midumili sa paghatag kanila ug bag-o nga tambag niadtong panahona?
Ezekiel 20:11-13 ________________________________________________________________________
Kung ang katawhan mubiya sa kasuguan sa Dios ug maglapas sa Iyang Adlawng Igpapahulay, sila
dili makadahum nga makadawat sa gasa sa profesiya. Apan ipabalik ang kasuguan sa Dios,
ug ang pagpanghimatuod ni Jesus mubalik pag-usab (tanawa Pinadayag 12:17).
14. Kanus-a mahitabo nga ang espiritu sa profesiya mubalik pag-usab?

Buhat 2:17 _____________________________________________________________________________
15. Unsaon sa Dios paghatag ug mensahe ngadto sa Iyang mga profeta?
Numeros 12:6 __________________________________________________________________________
Ang natural nga pag-angkon sa igmat nga panan-aw o sa pagkab-ot sa kahibalo pinaagi sa pagtoon
dili kabahin sa gasa sa profesiya. Ang profesiya mao nga ang Dios nakigsulti diretso ngadto
sa Iyang pinili nga mensahero pinaagi sa panan-awon o damgo, naghatag ug pinasahi nga
impormasyon diin wala nay laing pamaagi sa profeta nga siya makabaton niini. Ang profeta
dili ang tinubdan sa impormasyon nga iyang gipadayag, kundili yano nga agianan diin ang
Dios nagsulti.
16. Siya nga karon gitawag nga profeta kaniadto gitawag ug unsa?
1 Samuel 9:9 ___________________________________________________________________________
17. Unsa nga profeta ug unsa nga magtatan-aw ang nagsulat ug mga libro nga wala sa atong Bibliya?
1 Cronicas 29:29 ________________________________________________________________________
Gikan sa bersikulo sa itaas klaro nga ang mga sinulat sa profeta dili kinahanglan nga maanaa sa
Bibliya aron kana nga profeta maingon nga hinayagan. Sa dihang si Ahab midumili sa
tambag ni profeta Micaiah (nga wala gani magsulat ni usa ka pulong sa Bibliya) siya nagantos sa resulta sa iyang pagka dili matinumanon sama nga si Isaias o Jeremias kadto nga
nagahatag sa pasidaan (tanawa 1 King 22). Sa dihang ang Dios naghayag sa usa ka profeta,
bisan ang mensahe gihatag lamang alang sa usa ka panginahanglan sa usa ka panahon, o
bisan kini masulat diha sa Kasulatan alang sa katawhan sa tanan kaliwat, ang gibug-aton sa
inspirasyon pareho ra. Ug ang mga mensahe sa tanang tinuod nga mga profeta sa Dios,
bisan sila magsusulat sa Bibliya o dili, anaa sa hingpit nga pagka-uyon diha sa nasulat nga
Kasulatan, pinaagi niini ang tanang butang pagasulayan.
18. Unsa ang duha ka importante nga tahas sa gasa sa profesiya diha sa kasinatian sa karaang Israel?
Oseas 12:13 ____________________________________________________________________________
“Sa pagkamatuod ang Ginoong Jehova dili magbuhat sa bisan unsa, gawas kong an giyang tinago
ipadayag nia sa iyang mga alagad, ang mga manalagna” Amos 3:7
19. Unsa ka importante nga tuohan nato ang mga profeta sa Dios?
2 Cronicas 20:20 ________________________________________________________________________

Diha sa Kahayag sa Pulong sa Dios….
o Ako nakasabot nga ang espiritu sa profesiya ug ang ubang espirituhanong tuga mao ang mga pinasahi nga
gasa ni Cristo ngadto sa Iyang iglesya.
o Ako nakasabot nga ang Dios nagplano nga kining mga gasa igahatag sa Iyang iglesya hangtud sa katapusan
sa panahon.
o Ako nakabalo nga ang gasa sa profesiya sa pagkatinuod nakita na diha sa iglesya niining mga katapusang
adlaw.
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