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5 Unsaon Pag-gamit sa ”Padsugod sa Bag-ong Kinabuhi Diha Kang Cristo 

Unsaon  pag-gamit sa  
“Padsugod sa Bag-ong  

Kinabuhi Diha Kang Cristo” 
Sugilanon sa Biblia 

 
 
1. Sa pagsugod sa tigum ang matag-usa mag-ampo ug manghan-

gyo sa Ginoo nga masabtan ang sugilanon. 
2. Gamita ang sumusunod nga paagi sa pag-sangyaw sa sugi-

lanon: Basaha  sa makaduha gikan sa basahon ang matag-usa 
sa mga say-say ug hatagi ug katin’awan kung unsa ang imong 
na basa sa imo lamang kina-ugalingong pagkasulti.  Sa pag-
gamit niining paagiha maka hatag sa tawo ug higayon nga 
madungog sa makaduha ang sugilanon ug dali lang masabtan 
sa masayon nga paagi. 

3. Kung aduna pay mga kopya mahimo tagaan pud ang uban nga 
wala pay kopya, mahimo pud nga ipasalmot sila pinaagi sa pag 
basa sa sugilanon.   

4. Ang lider (Pangulo) kinahanglan maghatag ug mga pangutana 
human sa pagbasa sa sugilanon. Ang tumong sa mga pangu-
tana mao ang pagbalik tuon ug koreksyonan ang ilang pagsabut 
sa sugilanon ug DILI para pagkagalam (elaborate) or lantugi 
(debate).   

5. Basaha ang Espirituhanong kamatuuran. Tugoti ug taga-i ug 
kagawasan ang myembro sa paghisgut sa mga pangutana pi-
nagi sa Espirituhanong kamatuuran.  Bantayi nga DILI sila mag 
bingkil or mag lantugi. Kay DILI makuha o masabtan ang Espiri-
tuhanong kamatuuran pinaagi sa panagbingkil ug paglantugi. 
Ang importante mao nga ilang masabtan ang kamatuuran ingon 
nga nagpadayag ang Ginoo pinaagi sa iyang pulong. 

 Pagkatapos sa Espirituhanong kamatuuran, maghatag ug 
panahon ang matag-usa aron sa panag-ambitay sa mga alampo-
anan ug mga panginahanglan kauban ang mga myembro.  
 Mag-ampo nga paghingalan sa panginahanglan sa matag-
usa sa myembro. Kung ang grupo mauswagon  ug ang tawo 
nagdawat na sa Ginoo tugoti ang matag myembro mag ampo sa 
matag-usa. 
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 Ang pagtapos sa leksiyon diha sa ika-pito, imong imbitahan 
sila sa pagdawat kang Jesus ingon nga ilang Ginoo. Kung ang 
matag-usa nag pakita nga sila interesado sa paghalad sa ilang 
kinabuhi kang Jesus ug sa panahon sa ikapito nga simana 
kinahanglan nga imo silang paambitan unsaon nila mahimong 
Ginoo si Hesus sa ilang kinabuhi ug tagaan nimo sila ug higayon sa 
paghimo niini.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 Leksyon 1: Ang una ug Ikaduhang Pag-abot ni Jesus 

Leksyon 1 
Ang Una ug Ikaduhang Pag-abot ni Jesus 

Mateo 1 ug 24 
 
  
 ”Busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kon unsang 
adlawa moanhi ang atong Ginoo... Busa kamo usab kinahanglan 
mag-andam kanunay kay moabot ang Anak sa Tawo sa takna nga 
kamo wala magpaabot kaniya.” Mateo 24: 42,44.  
 
*Ug kung mahimo, tugoti ang matag usa ka meimbro sa grupo nga 
makasulat nga magdala ug blanko nga kwaderno ug ballpen alang 

niini nga pagtuon. 
 

 Niadtong panahon sa pagmando sa mga Romanhon sa 
kalibotan, adunay usa ka ulay nga babaye sa nasod sa Israel nga 
ginganlag Maria nga gitakda nga maminyo sa usa ka lalake nga 
ginganlag Jose. Unya nagsabak si Maria sa wala pa sila magminyo 
sa dihang nasayran kini ni Jose, gusto siya nga makigbulag kaniya. 
Usa ka gabii niana nagpalo siya sa pagbuhat niini apan iya kining 
buhaton sa tago aron dili maulawan si Maria sa kadaghanan.  
 Samtang siya naghunahuna niining mga butanga, ang 
anghel sa Ginoo nagpakita kaniya ug ang anghel nag-ingon nga 
iyang dayonon o minyoan si Maria. Tungod kay wala man siya 
nagluib kaniya. Kondili nanamkon siya pinaagi sa Balaang Espiritu. 
Ang anghel nag-ingon kaniya nga si Maria nanamkon sa bata 
sumala sa gisaad opinaagi sa daang Judio nga mga Propeta. Ang 
bata nga iyang ipanamkon mao ang gipasabot pinaagi ni Propeta 
Isaias sa dihang niingon siya, ”ang ulay manamkon ug manganak 
ug Lalake ug sila magatawag kaniya sa pangalang Imanuel nga 
buot ipasabot ang ’Dios uban kanato.’”   
 Ug si Jose mituo sa anghel ug gipangasawa niya si Maria. 
Bisan pa niana, wala siya hilabti ni Jose hangtod nanganak siya 
kang Jesus siya natawo sa usa ka ulay ug gipanganlan ni Jose ang 
bata nga Jesus. 
 Ang Biblia naghimo ug daghang mga propesiya mahitungod 
sa pag-abot ni Jesus ang Iyang pagkatawo gitagna sa Daang 
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Kasabotan ug ang mga panghitabo sa Iyang kamatayon ug 
pagkabanhaw. Si Jesus mismo naghimo ug daghang mga saad, 
mahitungod kung kinsa siya ug unsa ang iyang himoon. Ang uban 
pang mga propesiya ni Jesus ug ang uban pa gikan sa Daang 
Kasabotan nga wala pa matuman. Kini nga mga propesiya nagsulti 
kanato nga si Jesus mobalik pag-usab sa kalibotan. Ang unang 
pag-anhi ni Jesus anaa sa pagpaubos nga kahimtang tungod kay 
siya nianhi ingon nga nag-antos nga sulugoon. Apan ang Biblia 
nagtudlo kanato nga ang iyang ikaduhang pagbalik adunay dakong 
kalainan. 
 Si Jesus nagsulti ngadto sa Iyang mga sumusunod 
mahitungod sa Iyang pagbalik samtang Siya nagtudlo kanila sa 
lugar nga ginganlag Bundok sa mga Olibo. Siya nagtudlo niining 
mga butanga ingon sa tubag sa mga pangutana, ”Unsa ba ang 
ilhanan sa Imong pagbalik ug sa kataposang mga adlaw?” 
 Si Jesus mitubag  kanila sa usa ka pasidaan: Siya nagsulti 
kanila nga magbinantayon aron nga walay usa kanila ang malingla. 
Siya nagpasabot nga samtang magkaduol na ang Iyang pagbalik, 
ang tawo motungha gamit ang Iyang pangalan. Sila mag-ingon 
nga, ”Ako mao si Cristo.” Ug daghang mga tawo ang  motuo niining 
mga bakakong mga propeta. Ug niiini usab nga panahon moabot 
ang daghang mga gira sa nagkalainlaing tawo sa kalibotan, adunay 
upat ka makalilisang nga kalamidad; walay undang ug hunong nga 
gira, gutom, mga sakit ug linog. Apan kining mga butanga 
sinugdanan pa lamang ug adunay labihang kasakit nga moabot sa 
dili pa ang kataposan sa panahon. 
 Ang mga tawo magbudhiay sa usag-usa, magpatay sila sa 
usag-usa, magdinumtanay sila sa usag-usa tungod sa ilang pagtuo 
kang Jesus. Adunay daghang mini nga mga propeta nga 
maglibotlibot aron sa paglingla sa mga katawhan. Ang pagkawalay 
balaod mosanay ug ang gugma sa usag-usa nga anaa sa 
katawhan kaniadto magkabugnaw. Apan bisan pa niining tanan 
ang Maayong Balita ni Cristo padayon nga isabwag hangtod nga 
ang tanang kanasoran makadungog kang Cristo ug moabot na ang 
kataposan.  
 Adunay dakong kasakitan o pag-antos sa tibouk kalibotan ug 
kung buot sa Dios nga ipadayon makahimo kanato ug dakong  
pagkaguba apan tungod ug alang sa mga iyang sumusonod, 
pamuboon sa Dios ang adlaw sa mga pag-antos dinhi sa kalibotan.  
 Ayaw kamo pagtuo sa mga mini nga mga propeta ug mini 
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nga mga Cristo nga  moadto sa nagkalainlaing lugar aron sa 
paghimo ug daghang matahom nga mga milagro. Kini nga mga 
tawo nagapahisalaag lamang sa mga katawhan bisan pa kadtong 
naghalad na sa ilang kaugalingon ngadto kang Jesu-Cristo.  
 Apan usa ka adlaw moabot ang kilat gikan sa sidlakan 
hangtod sa kasadpan nga mao unya ang pagbalik sa anak sa 
tawo. Pagkahuman sa kasakitan mongitngit ang adlaw ug bulan 
mangahulog ang mga bituon ug ang gahom sa kalangitan 
mokusog. UG ang ilhanan sa Anak sa Tawo mopadayag diha sa 
langit, UG ang tanang tribu sa kalibotan magsubo ug sila makakita 
sa Anak sa Tawo diha sa panganod sa langit uban sa gahom ug 
dakong himaya. Ug iyang ipadala ang iyang mga anghel uban sa 
dakong tunog sa trumpeta ug ilang tigomon kadtong mga tawo 
kansang kinabuhi gihalad  na kang Jesu-Cristo. Ug kini matigom 
gikan sa upat ka hangin, ug gikan sa unang langit hangtod sa lain.  
 Apan kung kini mahitabo, walay usa nga masayod bisan ang 
mga anghel sa langit wala masayod sa pagbalik ni Jesus dinhi sa 
kalibotan gawas sa Amahan. 
 ”Busa, pangandam usab kamo kay ang Anak sa Tawo 
mobalik sa takna nga wala ninyo paabota”.  

   

Pinulong Nga Mga Pangutana 
 

1. Unsang nasod natawo si Jesus? 

2. Unsa ang pangalan sa yutan-ong ginikanan ni Jesus? 

3. Unsang milagro mahitungod sa pag-anhi ni Jesus? 

4. Si Propeta Isaias nagtagna nga si Jesus matawo sa usa ka ulay 
ug pagatawgon nga Imanuel nga ang kahulogan ”________  
________  ________” 

5. Sa dihang si Jesus kauban sa iyang mga disipulo didto sa Bukid 
sa Olibo unsa ang ilang gipangutana kaniya? 

6. Si Jesus nagsulti kanila sa pagbantay aron dili sila malingla sa 
unsang klase nga mga tawo? 

7. Siya nag-ingon, nga daghang tawo ang motungha ug moangkon 
nga kinsa? 

Leksyon 1: Ang una ug Ikaduhang Pag-abot ni Jesus 
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8. Si Jesus naghisgot ug upat ka makalilisang nga butang nga 
mahtabo sa kalibotan sa dili pa siya moabot. Unsa kining mga 
butanga? G________ G ________ S _________ L ________. 

9. Si Jesus nag-ingon nga ang Iyang  mga sumusunod mag-antos 
tungod kay sila motuo kang Cristo. Unsa pa nga mga butang 
ang giingon ni Jesus nga buhaton sa mga tawo sa usag-usa? 

10. Si Jesus nag-ingon, ang mga mini nga mga propeta adunay 
gahom sa pagbuhat. Unsa man kini nga butang nga bisan ang 
sumusunod ni Jesus malingla man? 

11. Unsa ang mahitabo sa kinaiyahan sa pagbalik ni Jesus sumala 
sa iyang giingon? 

12. Unsa ang mahitabo sa adlaw, bulan ug mga bituon kung 
mobalik na si Jesus? 

13. Unsa ang instrumento sa mga anghel ang ilang pagagamiton 
aron sa pagtigom sa mga sumusunod ni Cristo?  

14. Asa dapit magtigom ang mga katawhan sa Dios? 

15. Kinsa man ang mas nasayod sa pagbalik ni Jesu-Cristo? 

16. Unsaon ko man pagtubag kung adunay usa nga maghimog 
milagro nga dili iya ni Jesus ug nag-angkon nga siya ang Cristo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

Leksyon 1 
Espirituhanong Kamatuoran  

Mateo 1, 24 
      
1. Ingon nga nianhi si Jesus sa unang higayon alang sa 

katumanan sa propesiya, Siya moanhi pag usab uban sa 
dakong gahom ug himaya. Daghang mga mini nga mga 
relihiyon, mini nga propeta ug daghang mga tawo ang mag-
angkon nga sila Dios. Sa pagbalik ni Jesus, wala nay duhaduha 
kung kinsa siya. Ang Biblia nagsulti nga ang tanan moluhod ug 
ang tanang dila mosugid nga si Jesus ang Ginoo. Bisan kinsa 
ang moanhi kanato ug moangkon nga siya bag-ong propeta, 
bag-ong Cristo o diosdios nga dili tinood o mini. 

 
2.  Tigumon niya ang Iyang mga katawhan sa tanang dapit. 

 Si Jesus nagsaad nga moanhi ug nabuhat niya kini. Siya 
nagsaad nga mobalik pag-usab ug buhaton niya kini. Siya 
nagsaad nga tigomon niya ang Iyang mga sumusunod ug 
Iya kining himoon. 
 Kung atong hangyoon si Jesus sa pagpuyo sa atong 

kinabuhi ug atong ihatag ang atong kasingkasing kaniya 
nagsaad siya nga dili gayod kita niya biyaan o talikdan. 
Nagpasabot kini nga bisan pa ug makasala kita (ug kitang 
tanan makahimo) ang Dios matinud-anon sa pag-amping sa 
Iyang saad kanato. Bisan unsa may mahitabo kanato o unsa 
man ang atong buhaton, kung ato nang nahatag ang atong 
kinabuhi kang Jesus Iya kitang kuhaon uban kaniya didto sa 
langit ug sa panahon sa Iyang pagbalik sugaton nato siya 
didto sa panganod. 

 
3. Ang mga katawhan mag-antos  sa pagsunod Kaniya. 

 Ang Biblia nagtudlo nga samtang magkaduol na ang 
kataposan sa kalibotan, ang mga katawhan mosamot sa 
pagpakasala. Mosamot ang ilang pagdinumtanay pagpatay, ug  
pagbudhiay sa usag-usa. Ang Biblia nagsulti nga daghang mga 
tawo ang  magdumot sa tanang sumusunod ni Jesus, ug daoton 
sila nila. Tingali nakasinati na usab ikaw sa pagdaogdaog sa 
mga tawo kanimo tungod kay nakadisisyon ka sa pagsunod ni 

Leksyon 1: Ang una ug Ikaduhang Pag-abot ni Jesus 
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Jesus. Giunsa pagkausab sa kinaiya sa mga tawo diha nimo sa 
dihang imong gihangyo si Jesus sa pagsulod sa imong 
kasingkasing? Aduna bay mga tawo tingali imong suod nga 
higala ug pamilya nga nagluib sa inyong panaghigalaay tungod 
sa imong disisyon sa pagsunod kang Cristo? 

  Ang Biblia nagtudlo kanato nga kinahanglan higugmaon nato 
kini nga mga tawo (Mateo 5: 43-48) higugmaon nato kadtong 
nagdumot kanato ug nagpasakit kanato. Kinahanglan nato sila 
nga higugmaon ug mag-ampo alang kanila. Mao kini ang gihimo 
ni Jesus sa tanang nagpasakit ug nagbudhi kaniya. Ug aron 
mahimong sumusunod ni Cristo, sundon siya ingon nga 
ehemplo sa gugma. Ang Biblia usab nagtudlo nga adunay 
espesyal nga panalangin nga gitagana sa bisan kinsa nga nag-
antos o mga gipanglutos sa pagsunod ni Cristo. Sa pagkatinoud, 
ang Biblia nagsulti kanato nga aduna kitay kalipay, ug tungod 
niana isa ka adlaw mao na ang pinakabililhong pagbayad sa bili. 
 Taposon nato kini nga panagkita sa pag ampo. Matag usa 

kanato magpaambit sa kasinatian kung unsa ang nahitabo 
kanimo sa dihang gidawat nimo si Cristo? Hinaot nga kini 
maanindot nga estorya, apan mahimo usab nga dili. Nag-
antos ba ang matag usa sa pagdawat kang Cristo? Atong 
hinumdoman sa pag-ampo alang niini nga mga tawo ingon 
nga usa ka grupo. 

 Apan sa dili pa kita mag-ampo ang tagsatagsa kaninyo 
magdala ug kwaderno o kadtong may blanko nga papel ug 
ballpen nga ipagawas. Kung aduna kamoy kwaderno isulat 
ang pangalan sa matag-usa ka meimbro sa grupo sa taas sa 
usa ka laing papel. Sa ilalom sa iyang pangalan atong ilista 
ang mga alampoanan sa matag-usa. Atong hinumdoman 
ang mga alampoanan sa matag-usa. Ato usab nga ilista 
kadtong mga tawo nga atong nahibaloan nga kinahanglang 
modawat kang Cristo. Ipaambit kini nga mga listahan sa 
usag-usa aron tigomon nato ang atong mga higala sa 
pakigbugno sa atong mga higala ug minahal. 

 Sa pagawas nato karong semanaha, mag inampoay kita sa 
usag-usa matag-adlaw. Ibutang kini nga papel o kwaderno 
sa imong kwarto ug sa dili pa ikaw moadto sa imong 
higdaanan, o sa imong pagbangon kuhaa kini ug hinumdomi 
sa pag-ampo alang sa usag-usa. 
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 Atong taposon kini nga panagkita uban sa pagpasalamat sa 
Dios sa Iyang pagkamatinud-anon sa paghimo sa iyang 
saad. Pasalamatan nato siya sa iyang pag-anhi sa kalibotan 
sa unang higayon aron sa pagluwas kanato gikan sa atong 
mga sala ug sa iyang saad sa ikaduhang pagbalik. 
Hangyoon nato siya sa pagtabang kanato nga magmatinud-
anon kita sa pag-ampo sa usag-usa matag-adlaw karong 
umaabot nga semana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leksyon 1: Ang una ug Ikaduhang Pag-abot ni Jesus 
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Leksyon 2 
“Ang Pag-adto ni Jesus ngadto sa Ehipto  

ug ang Iyang Bunyag”  
Mateo 2-3 

 
 ”Human gayod sa pagbunyag kang Jesus mikawas Siya sa 
tubig. Unya naabli ang langit ug nakita Niya ang Espiritu sa Dios 
nga miaubos daw salampati ug mitugdon Kaniya. Ug unya may 
tingog gikan sa langit nga miingon, ” Kini mao ang pinangga Kong 
Anak nga nakalipay Nako pag-ayo.” Mateo 3:16-17  
 
Balik Pagtuon 
 
1. Ang ngalan sa inahan ni Jesus kay____________. 
2. Ang propeta nga si Isaias miingon nga si Jesus gitawag ug 

Imanuel nga nagpasabot ”Ang Ginoo___________.”   
3. Sa Bukid sa Olibo sa dihang nangutana ang mga disipulo ni 

Jesus mahitungod sa Iyang  pagbalik sa yuta, miingon si Jesus 
nga magbantay sila aron dili malimbong diha sa_____________. 

4. Si Jesus miingon nga daghan mag-angkon nga 
______________. 

5. Si Jesus miingon nga anaay makahadlok nga mga butang nga 
mahitabo sa kalibotan sama sa G_________, G__________, 
S_________, L__________. 

6. Si Jesus miingon nga ang tanang mosunod kang Cristo mag-
antos usab, ngano man? 

7. Si Jesus miingon nga ang Iyang pagbalik sama sa unsa nga 
panghitabo sa kinaiyahan? 

8. Asa dapit maghiusa ang mga katawhan sa Ginoo? 
9. Kinsa ang nag-inusarang nahibalo kon kanus-a mobalik si Jesu-

Cristo? 
10. Unsaon ko man pagtubag kon adunay usa nga maghimog mi-

lagro nga dili iya ni Jesus og nag-angkon nga siya ang Cristo 
11. Kinahanglan isipon nako nga _____________ kon adunay 

magbugal-bugal kanako tungod kang Cristo. 
12. Kinahanglan atimanon nako ang mga tawong nagdaot kanako 

tungod kang Cristo nga anaay___________. 
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Si Jesus natawo sa Bethlehem ug mipuyo didto hangtod 
miabot ang panahon nga gibisita siya sa tulo ka maalamon nga 
tawo gikan sa Sidlakan. Kini sila miadto sa Israel ug nagsunod sa 
usa ka mahayag nga bituon. Misulod sila sa lugar sa mga Judio, 
probinsya sa Judea ug didto sila una miadto sa kaulohan sa 
siyudad, ang Jerusalem. Didto, miadto sila kang Haring Herodes ug 
nangutana kon asa natawo ang bag-ong hari sa Israel kay nakakita 
sila ug bituon. 

Si Herodes ug ang tanang taga-Jerusalem nga anaa kaniya 
nasamok bahin sa ilang nadungog, maong nagpatawag si Herodes 
ug sikreto nga nagtigom sa tanang relihiyosong magmamando. 
Nangutana siya kon asa makita sa Balaang Kasulatan diin nagsulti 
mahitungod sa gisaad nga ang Hari sa mga Judio matawo. Miingon 
sila kaniya nga ang bata matawo sa Betlehem.  
 Si Herodes misulti sa tulo ka maalamon nga tawo kon asa 
moadto. Apan bag-o sila mihawa sa iyang palasyo, nangutana siya 
kon kanus-a nila una nakita ang bituon. Iya kining gihimo aron nga 
mahibalo siya sa edad sa bata. 
 Ang tulo ka maalamon nga tawo nagpadayon sa ilang bi-
yahe ngadto sa Betlehem, ug ang bituon nag-giya kanila padulong 
sa gipuy-an ni Jesus. Misulod sila ug gidayig Siya. Mihalad sila ug 
mga bililhon nga mga gasa: bulawan, insensyo ug mirra. Bag-o sila 
mibalik sa yutang natawhan, kini nga mga tawo adunay damgo gi-
kan sa Ginoo. Dinhi sa damgo, sila gisultihan nga dili na mobalik sa 
pag-agi sa Jerusalem, sa giingon ni Herodes. Sila mipauli sa laing 
agianan. 
 Si Jose usab adunay damgo gikan sa Ginoo. Dinhi sa 
damgo nagpahibalo nga molakaw sila dihadiha dayon uban si Maria 
ug ang Bata. Sila moadto sa Ehipto ug magpabilin didto hangtod 
nga papaulion na sila sa Ginoo. Siya gisultihan nga patyon ni 
Herodes ang bata. Nahitabo kini aron nga matuman ang propesiya 
sa Daang Kasabotan; “Gitawag ko ang Akong Anak gikan sa 
Ehipto.” 
 Ug nahitabo gayod ang pagsugod ug buhat ni Herodes sa 
pagpatay sa gisaad nga Bata. Iyang gipapatay ang tanang bata nga 
lalaki nga nagpanuigon gikan sa duha ka tuig ug ubos didto sa 
Bethlehem ug sa mga dapit nga kasikbit.  
 Sa patay na si Herodes, si Jose nagdamgo pag-usab nga 
nagtambag kaniya nga mobalik na sa Israel. Mipatuo si Jose sa 
Ginoo. Miadto siya sa lalawigan sa Galilea ug mipuyo sa usa ka 
lugsod nga ginganlag Nazaret. 

Ang Pag-adto ni Jesus ngadto sa Ehipto ug ang Iyang Bunyag 
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 Niadto na mga panahona, anaay usa ka tawo nga ginganlag 
Juan nga Magbubunyag didto sa dapit nga awaaw sa Judea. Siya 
nagwali, “Hinulsoli ug biyai ang inyong mga sala kay hapit na 
maghari ang Dios.” Ang bisti ni Juan hinimo gikan sa balahibo sa 
kamelyo ug nagbakos ug panit niini. Ang iyang kan-onon dulon ug 
dugos. 
 Jerusalem, ug tibuok Judea, ug gikan sa kayutaan nga ka-
sikbit sa suba sa Jordan miadto kaniya ug nagpabunyag, naghinul-
sol sa ilang mga sala. Apan daghan usab ang mga Pariseo ug 
Saduseo nga niadto aron nga maminaw kaniya. Kini nga mga 
tawhana ginganlan ni Juan ug “Kaliwat sa Bitin!” kay sila motuo la-
mang sa ilang relihiyong kapanulundanan ug mga tradisyon aron 
sila maluwas, nga walay pagtuo nga kinahanglan sila mahinulsol sa 
ilang mga sala. 
 Samtang nagwali si Juan nga Magbubunyag, naghisgot siya 
nga moanhi ang usa ka magbunyag pinaagi sa Espiritu Santo ug sa 
kalayo. Siya miingon nga kini naggiok ug nagpalid aron lainon ang 
mga katawhan, tigumon Niya ang tanang nagpatuo Kaniya apan 
ang wala Iyang sunogon sa kalayo nga dili mapalong.   
 Unya gikan sa lalawigan sa Galilea miadto si Jesus sa 
Jordan aron magpabunyag kaniya. Dili unta mobunyag si Juan, kay 
nabati niya nga dili siya angayan. Apan si Jesus namugos nga Siya 
bunyagan kay gusto Niya nga ang tanan matarong matuman.  
 Human gayod sa pagbunyag Kaniya, si Jesus mikaw-as sa 
tubig; ug unya ang tanan nakakita nga naabli ang langit. Ang 
Espiritu Santo mipaubos daw salampati ug unya may tingog gikan 
sa langit nga nag-ingon, ”Kini mao Akong Anak nga nakalipay 
Kanako pag-ayo.”  

 
  

Pinulong nga mga Pangutana 
 
 

1. Unsang klase nga mga tawo ang mibisita kang Jesus ug unsa 
ang ilang gihalad Kaniya? 

2. Asa nga siyudad una mihunong kining mga tawhana, ug kay 
kinsa sila nakig-estorya? 

3. Ngano nga nagpahibalo ang Ginoo kang Jose nga moadto sa 
Ehipto? 

4. Asa miadto si Jose paghuman namatay si Herodes? 
5. Asa nagwali si Juan nga Magbubuyag? 
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6. Unsa ang iyang panagway? 
7. Unsa ang iyang mensahe sa mga katawhan? 
8. Unsa ang mahitabo sa mga tawo nga naghinulsol sa ilang mga 

sala? 
9. Nganong gitawag man ni Juan nga Magbubunyag ang mga 

Pariseo ug mag Saduseo nga “Kaliwat sa Bitin?” 
10. Si Juan nagwali mahitungod sa Usa nga moabot nga mas 

gamhanan Kaniya. Siya miingon nga kining Usa lainon ang 
mga tawo sa kalibotan. Ngano nga naigon? 

11. Kinsa ang miabot gikan sa Galilea nga bunyagan ni Juan? 
12. Si Jesus mipugos kang Juan nga Siya bunyagan bisan siya dili 

angayan. Unsa man ang hinungdan ngano si Jesus mipadayon 
ug pagpabunyag? 

13. Unsa man ang nahitabo sa dihang mikawas si Jesus gikan sa 
tubig? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ang Pag-adto ni Jesus ngadto sa Ehipto ug ang Iyang Bunyag 
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Leksyon 2 
Espirituhanong Kamatuoran 

Mateo 2-3 
 

 
1. Makasinati lamang kita sa kaayohan sa Ginoo sa atong 

kinabuhi kon kita mosunod Kaniya sa hingpit. Ang Ginoo 
miingon kang Jose nga himoon ang mga butang nga wala niya 
mahimo. Gituman niya ang Ginoo ug gipangasawa si Maria 
bisan man siya manganak. Misalig siya sa Ginoo, bisan tuod 
ang iyang pag-anak imposible para iya kining masabtan. 
Niadtong panahona, pagkahuman sila mipuyo sa Bethlehem, 
ang Ginoo misulti kanila nga mobalhin sa Ehipto. Ang Ehipto 
usa ka langyaw nga lugar nga nagkinabuhing hingpit nga lahi 
sa ilang pagsimba sa mga diosdios. Kining ilang pagbalhin lisod 
para sa usa ka tawo nga adunay asawa ug batang gamay. Ug 
bisan pa niana, nakalingkawas sila sa kinabuhi ni Jesus. 
 Sa dihang ang Ginoo adunay espesyal nga plano alang sa 
kinabuhi ni Jose, ang Ginoo usab adunay plano alang sa matag
-usa kanato. Ang Biblia nag-ingon nga bisan pa niadtong pana-
hon nga kita anaa pa sa tagoangkan sa atong inahan, Siya na-
kaila kanato ug naghimog espesyal nga plano alang kanato.  
Kon kita buot nga makasinati sa kaayohan sa Ginoo sa atong 
kinabuhi ug sa atong mga bata, kinahanglan tumanon nato ang 
Iyang sugo kanato. Ang Biblia nag-ingon nga ang Ginoo naghi-
naot makig-estorya kanato sulod sa atong kasingkasing sa 
maga-ampo kita ug magabasa sa Iyang Pulong. Gusto Niya 
nga dal-on kita sa puno ug adunahan nga kinabuhi uban 
Kaniya. Makadaghang higayon ang Ginoo nakig-estorya kanato 
sa atong pag-ampo ug pagbasa sa Iyang Pulong. Siya nagga-
hin kanato ug tinuyo nga panghitabo, linihokan, ug pagbuot na 
gikinahanglan natong mahimo. Kinahanglan kita mopili sa dili 
pa moabot ang panahon nga kita mopili, himoon nato, sama sa 
gihimo ni Jose, nga ang pagbuot nga tumanon mao ang sa 
Dios bisan pa kini lisod. 
 *Ang Ginoo ba nakig-estorya kanimo mahitungod sa tinuyo 
sa imong kinabuhi? Siya ba naghangyo ug pagbag-o sa imong 
kinabuhi bisan lisod para nimo? Kon mao kini ug kon ikaw 
makapapahumadlay, ambiti ninyo kini uban sa inyong grupo. 
Matag-usa kinahanglan magsulat niini ubos sa inyong ngalan 
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sa inyong kwaderno sa pag-ampo aron kini inyong mahinumdo-
man ug maampoan adlaw-adlaw sulod sa sunod semana. Ang 
Ginoo naghandom ug maghatag kanimo ug kusog aron nga 
kamo motuman sa Iyang mga plano sa imong kinabuhi.  

2.  Sa wala pa si Jesus mibalik sa langit, ug pagkahuman sa Iyang 
pagkabanhaw, Siya naghatag kanato, Iyang mga sumusunod, 
ug mando. Atong balikan ang kataposang pulong ni Jesus sa 
wala pa Siya mibalik sa langit: “Panglakaw kamo, paghimo ug 
mga disipulo sa tanang katawhan sa tibuok kalibotan, bunyagi 
sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug 
tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga Akong gisugo kaninyo; ug 
hinumdomi, Ako maga-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa 
kataposan sa kalibotan.” Unya niining pagtuon, kita makat-on 
unsaon paglakaw ug pag-estorya mahitungod kang Jesus. 
Apan adunay usa ka mando na gikinahanglan nato himoon 
alang sa atong kaugalingon agi pagtuman sa Iyang mga Pu-
long.  Kita gikinahanglan nga bunyagan sa ngalan sa Amahan, 
sa Anak ug sa Espiritu Santo.  

 
 Ang pagbunyag usa sa binilin ni Cristo nga sayon nga 

kalihokan sa pagtuman Kaniya. Kini maong paglunod sa 
tubig kauban ang diosnong tawo ug pag-uyon sa imong 
kaugalingon nga malunod ug mokaw-as dayon sa tubig. 

 Si Jesus wala mabunyagi niadtong bata pa Siya. Sumala 
sa basahon sa Lucas, atong natun-an nga si Jesus gidala 
sa templo niadtong bata pa Siya. Didto ang pari 
nagpanalangin Kaniya uban ang Iyang mga ginikanan. 
Apan kini dili mao ang bunyag. 

 Pinili Niya ang pagbunyag nga gihimo alang sa Iyang 
kaugalingon. Kini wala nag-gikan sa Iyang mga ginikanan. 
Sa panig-ingnan sa kinabuhi ni Cristo, kita tanan molakaw 
ug mangita aron mabunyagan sa usa ka diosnong tawo. 

 Kini dili relihiyosong tulumanon nga nagpahimatuod nga 
ikaw anaa sa usa ka tinoohan o denominasyon. Kini dili 
Espirituhanong pagsinati nga nagahinlo sa kalag sa sala. 
Kini timailhan, nga kini pampublikong demonstrasyon sa 
atong pagtugyan nga mosunod kang Cristo. 

*Unsa imong hunahuna mahitungod sa Pagbunyag? Sa 
imong hunahuna lisod ba ang magpabunyag sama sa nahitabo 
kang Cristo? Gikinahanglan ba gayod magpabunyag? Buot ba 
nimong magpabunyag? 

Ang Pag-adto ni Jesus ngadto sa Ehipto ug ang Iyang Bunyag 
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Leksyon 3 
 “Ang Panulay ni Cristo”  

Mateo 4 
 

 “Ang tawo mabuhi dili sa pan lamang, kondili sa matag 
pulong usab nga isulti sa Dios.” Mateo 4:4 

 

Balik Pagtuon 
 

1. Si Propeta Isaias miingon nga si Jesus Imanuel, ug nagahubad 
sa kahulugang “Ang Dios __________. ” 

2. Si Jesus miingon nga kung Siya mobalik sa kataposan sa yuta 
sama kini sa pagbulhot sa _________. 

3. Si Jesus nag-ingon nga kung Siya mobalik, wala na’y ni isa nga 
magduhaduha nga si Cristo tinuod gayod kay ang tanan 
makakita sa Iyang pagbalik sa ___________uban sa gahom ug 
dakong himaya. 

4. Si Jesus miingon nga sa dili pa Siya moabot, kadaghanan sa 
mga tawo maghimo ug madulaong tikas nga buot moangkon 
nga Siya Cristo. Kinahanglan nga dapat kita mabinantayon nga 
dili kita mahimong __________ niining mga malimbungong 
propeta.  

5. Si Jesus miingon nga dapat nato hunahunaon atong kaugalin-
gon __________ kung  ang mga tawo magapasakit kanato gu-
mikan kay Jesu-Cristo, tungod kay ang atong mga ganti dili 
gayod mawala. Siya miingon nga kining mga tawhana dapat 
nato tagdon uban ang _________ .  

6. Si Jesus miingon nga ang usa ra nga makabalo sa Iyang 
pagbalik sa yuta kay ang __________. 

7. Ang tawo nga anaa sa kamingawan nga ginganla’g 
___________ ang __________ nga nagwali bahin sa 
paghinulsol, nagsuot ug panit sa kamelyo, ug nagkaon sab ug 
apanapan. 

8. Daghan ang miabot para magpabautismo kay Juan ug 
naghinulsol sa ilang mga ____. 
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9. Si Juan miingon nga ang usa kay moabotay diin Siya mao’y mo-
bahin sa mga tawo sa kalibotan ug katong mga nagsalikway 
Kaniya kay silotan sa dili mapalong nga _____. 

10. Si Jesus Miabot ug gihangyo si Juan nga Siya ________ niya.  

11. Sa Pagpabautismo ni Jesus, ang ________  ________ 
nikanaog sama sa salampati ug ang _________ nagpadayag 
gikan sa langit.  

12. Sa kataposang mga saad ni Jesus sa wala pa Siya mobalik sa 
langit, Iyang gisultian ang Iyang mga disipolo nga __________ 
sa tanang modawat kang Cristo ingon nga iyang Ginoo. 

13. Kinahanglan nga kita mahimong _________ dili kay kini maka 
_______ sa atong mga sala, kondili tungod kay kini nagasimbolo 
ingon nga timailhan nga kita uban kay _______. 

14. Ang Bautismo nagasimbolo sa _________, _________, ug 
________ ni Jesus. 

 
 Unya gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga 
awaaw aron tintalon sa yawa. Didto nagpuasa si Jesus sulod sa 
kwarenta ka adlaw ug kwarenta ka gabii ug unya gigutom Siya. Ug 
miduol kaniya ang yawa nga nag-ingon, “Anak ka man kaha sa 
Dios, himoang pan kining mga bato.” 
 Mitubag si Jesus, “Ang Kasulatan nag-ingon, ‘Ang tawo 
mabuhi dili sa pan lamang, kondili sa matag pulong usab nga isulti 
sa Dios.’” 
 Unya gidala si Jesus sa Yawa ngadto sa Jerusalem, ang 
Balaang Siyudad, ug gipatindog siya sa kinatas-ang bahin sa 
templo ug giingnan, ”Anak ka man kaha sa Dios, ambak ngadto sa 
ubos kay nag-ingon man ang kasulatan: 
 ’Ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo; 
sapnayon ka nila aron dili maigo sa bato bisan gani ang imong tiil.’” 
 Si Jesus mitubag, ”Apan nag-ingon usab ang Kasulatan, 
’Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios.’” 
 Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog 
kaayong bukid ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa 
kalibotan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa miingon, ”Ihatag ko 
kanimo kining tanan kon moluhod ka ug mosimba kanako.” 

Leksyon 3: Ang Panulay ni Cristo 
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 Mitubag si Jesus, ”Pahawa, Satanas! Ang Kasulatan nag-
ingon, ’Simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang 
alagari!’” 
 Busa ang yawa mibiya kaniya ug unya nangabot ang mga 
anghel ug miatiman kaniya. 
 

Pinulong nga mga Pangutana 
 
1. Asa gidala si Jesus sa Espiritu Santo aron tintalon sa yawa? 

2. Unsa ang gihimo ni Jesus sulod sa kwarenta ka adlaw saw ala 
pa niabot ang yawa aron siya tintalon? 

3. Sulod sa pinaka unang duha ka tintal, ang yawa gihagit niya si 
Jesus aron mapamatud-an nga Siya si? 

4. Sulod sa pinaka unang tintal, ang gusto sa yawa nga himoon ni 
Jesus sa mga bato? 

5. Giunsa ni Jesus pagbuntog ang yawa sa pinaka unang tintal? 

6. Sulod sa ikaduhang tintal, unsa ang gusto sa yawa nga himoon 
ni Jesus sa dihang gidala niya kini sa kinatas-ang templo sa 
Jerusalem? 

7. Giunsa ni Jesus pagbuntog ang yawa sa ikaduhang tintal? 

8. Sa ikatulong tintal, ang yawa nagsaad nga ihatag niya kang 
Jesus ang tibuok gingharian sa kalibotan kung himoon ni Jesus 
ang usa ka butang. Unsa ang gusto sa yawa nga himoon ni 
Jesus? 

9. Ginunsa ni Jesus pagbuntog ang yawa sa ikatulong tintal 

10. Kinsa ang miabot aron mag-atiman kang Jesus pagkatapos Niya 
gisalikway ang yawa? 
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Leksyon 3 
Espirituhanong Kamatuoran  

Mateo 4 
 

1. Kita makasinati ug tintal, bisan natapos na nato ug hatag ang 
atong kinabuhi kang Cristo. Dili parehas kang Cristo, dili kina-
hanglan nga moadto pa kita sa kamingawan aron tintalon. Ang 
Biblia nagtudlo sa ato nga dili lang kita matintal sa yawa kondili 
usab sa atong mga kaugalingong tinguha. (Santiago 1:14 ”Apan 
moabot ang tintasyon kon ang tawo hayluon ug danihon sa 
daotan niyang tinguha”) Ang Biblia nagtudlo usab kanato nga 
adunay makanunayong pagpakigbisog sa atong matag 
kasingkasing taliwala sa atong mga tinguha nga maghimo ug 
maayo ug tinguha nga maghimo ug daotan. ”Wala ako 
makasabot sa akong gibuhat: wala ko buhata ang buot kong 
buhaton nga akong gidumtan... Dili ako makahimo pagbuhat sa 
maayo nga buot kong buhaton apan gibuhat ko hinuan ang 
daotan nga dili buot buhaton.” Taga-Roma 7:15 & 19. 

2. Ikaw makasinati ug Tintal kay ikaw karon adunay duha ka kinai-
yahan sulod kanimo. Ang isa mao ang Espiritu sa tawhonon ug 
ang isa mao ang Espiritu sa Dios (Ang Balaang Espiritu) sulod 
kanimo. Taga-Galacia 5:16-17 nag-ingon, “Kini akong isulti kan-
inyo: paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani 
ang mga tinguha sa lawasnong kaibog. Kay ang mga tinguha sa 
lawasnong kaibog supak sa mga tinguha sa Espiritu, ug ang 
mga tinguha sa Espiritu supak sa lawanong kaibog. 
Nagkasumpaki kining duha busa dili kamo makabuhat sa buot 
unta ninyong buhaton.” Adunay gayo’y pang adlaw-adlaw nga 
pagpakigbisog taliwala sa imong pagbuot o gusto batok sa 
kabubut-on sa Dios sulod sa duha ka mga dagko ug gagmay’ng 
mga butang sa kinabuhi. 

3. Atong mabuntog ang tintal sama sa gihimo ni Jesus, pinaagi sa 
gahom sa Pulong sa Dios. Hebreo 4:12 nga-ingong, ”Kay ang 
Pulong sa Dios buhi ug maabtik ug mas hait pa kay sa bisan 
unsang espada nga duhay sulab. Modulot kini hangtod sa 
kinahiladman sa kalag ug sa Espiritu hangtod sa dapit diin nag-
abot ang lutahan ug ang kauyokan. Nag-usisa kini sa mga 
tinguha ug hunahuna sa kasingkasing sa tawo.”  Basaha kining  
mga bersikuloha kadaghan. Pangutan-a ang mga miembro nga 
sultian ka unsa ang ilang nasabtan sa maong bersikulo. 

Leksyon 3: Ang Panulay ni Cristo 
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 Ang Pulong sa Dios dili lamang libro sa mga pahimangno. 
Kini mao ang buhi nga Pulong sa Dios nga nagasulti sa atong 
matag kasingkasing sa kinaugalingong paagi. Kini modulot sa 
halawom nga dapit sa atong kinabuhi diin ang Dios lamang ang 
nakabalo. 

 Ang usa sa pinaka-importante nga butang nga DAPAT hi-
moon sa mga sumusunod ni Cristo kay ang paghatag ug pana-
hon MATAG ADLAW nga mag-inusara uban sa Amahang Dios. 
Ang yawa maghimo bisan unsa nga pamaagi aron nga ikaw ma-
halayo sa Pulong sa Dios kay siya nakabalo nga ang Pulong sa 
Dios ang tinubdan sa atong kusog. Siya mag-ingon nga daghan 
atong mga buhaton; aduna naman kita’y pagtuon sa Biblia; kita 
katulogon na kaayo, ang Biblia kay lisod sabton; ug daghan 
pang mga pasumangil. Pero kinahanglan nato kini sabton nga 
mga panghunahuna nga kini mga: SALA. Kinahanglan nato una-
hon ang paghatag panahon MATAG ADALAW sa pag-ampo ug 
pagbasa sa Pulong sa Dios.  

Mga masayon’g plano nga aron sundon: 

1.  Pagsugod ug hatag sa imong panahon nga mag-inusara uban 
sa Dios Amahan ug sultii Siya nga gihigugma nimo Siya pag-
ayo ug ginadayeg nimo Siya sa tanang kahibulungang butang 
nga anaa kaniya.  

2.  Pasalamati Siya sa mga butang nga Iyang gihimo sa imong 
kinabuhi, ug bisan man sa mga tubag sa mga pag-ampo nga 
imong nadawat.  

 * Kini maayo nga plano nga maghimo ug pahina o bahin sa 
imong kwaderno ug matawag kini nga “SALAMAT KANIMO” ug 
isulat ang mga butang nga gihimo sa Dios sa imong kinabuhi; 
pirmintiha ug sulat apil ang petsa. Kini nga paagi maka-
pahinumdom kanimo giunsa sa Dios paglihok ang imong ki-
nabuhi. 

3. Pag-ampo alang sa uban: Ang mga tawo kauban sa pagtuon 
sa Biblia, imong pamilya, imong mga higala, hilabi na kadtong 
mga tawo nga wala pa kaila kang Cristo, ug ang mga tawo nga 
nanginahanglan. Kung adunay daghan pa nga mga tawo nga 
imong ampoan, kinahanglan nimo nga maghimo ug pahina o 
bahin para sa matag-adlaw sa simana ug ibahin kini sa imong 
pamilya ug mga higala nga mag-ampo kanila kaisa sa semana.  
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Pananglitan: 

LUNES   MARTES 

Iyaan Pam  Lola 

Uyoan Dabid  Mama 

Rakel   Papa 

Juan Dabid  Pastor Marcelo 

 * Kini makatabang pag-ayo kung himoon kini uban sa 
paghiusa sa pag-ampo. Aron nga ang tanan makasugod sa 
ilang panahon sa pag-ampong walay tinguha nga himoon kini 
unya o ugma.  

4. Basaha ug husaya ang Pulong sa Dios. Ang Biblia nagatudlo 
kanato nga dili lang dapat kita magbasa sa Biblia parehas 
pagbasa sa uban pang mga balasahon, kon dili kinahanglan 
nato HUSAYON ang sulod niini.  

  Kini nagapasabot nga dapat nato: 

♦ Basahon ug hinay. 

♦ Basahon pag-usab ug balikbalik aron masabtan pag-ayo 
ang buot ipasabot sa mga pulong.  Kini makadangat ug 
pagbasag balikbalik una kita makapalandong sa ka-
matuoran diin ang Dios gusto nga mosugat kanato. 

♦ Ibutang imong pangalan sulod sa kamatuoran sa pulong 
ingon kini magamit. Pananglitan kung ang bersilkulo 
nagsulti “Tahora ang inyong amahan ug inahan” sa 
lawasnon kini nagapasabot, ”Kristy,, kinahanglan tahoron 
nimo imong amahan ug inahan.” 

♦ Ampoi kining bersikulo balik sa Dios ug pasalamati ang 
Dios sa tanang mga panalangin ug pangayo Kaniya sa 
imong mga panginahanglan. Pananglitan, “Salamat Ginoo 
sa akong amahan ug inahan. Ginoong Dios, ako naga-
pasalamat Kanimo nga Ikaw nahimo kong Langitnong 
Amahan nga nagahatg sa akong mga panginahanglan, ug 
diin Ikaw anaa gayod kung wala ang akong yutan-ong 
amahan. 

 

Leksyon 3: Ang Panulay ni Cristo 
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  Ang Biblia adunay dagahang mga Espirituhanong ka-
matuoran nga gusto sa Dios ipaabot kanato mahitungod sa 
atong kinabuhi karon. Mga ehemplo unsaon nato paghusay ang 
Pulong sa Dios. 

 * Atong pagasugdan ang kapitulo pagkatapos sa atong 
natun-an karong adlawa. Mateo 5. Magapabilin kita ug atong 
hatagag higayon nga ang tanan makabasa sa unang tulo o upat 
ka mga bersikulo kung adunay isa nga dili makabasa, ang mag-
dudumala kinahanglan nga basahon kining mga bersikuloha ni-
ining tawhana ug balikbalik nga walay pagsaysay. 

 * Karon atong sulayan ang matag-usa nga masabtan ang 
gipasabot sa mga bersikulo. Ayaw kahadlok nga imong tugotan 
ang Espiritu sa Dios nga makig-estorya kanimo. Kini 
pananglitan, pero sa pagkatinuod dili lamang kini ang paagi nga 
magamit sa kinabuhi sa tawo. Kini ang mga pulong nga ginasulti 
sa Ginoo kanako kutob sa akong nabasa niining mga 
bersikuloha.  

Bersikulo 3: “Bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang nga 
Espirituhanon kay maangkon nila ang paghari sa 
Dios!” (Gipananglit nga “Espirituhanong Kamatuoran” 
sumala sa tagsulat) Br. 3, ako bulahan kung aduna akoy 
mapaubsanon nga Espiritu, kay makapanag-iya man 
ako sa gingharian sa Dios.  Ginoo; tabangi ako nga 
mahimong mapaubsanon sa Espiritu. Salamat Ginoo sa 
mga butang nga imong gibuhat sa akong kinabuhi. 
Salamat Ginoo kay ako  nakabalo nga makapanag-iya 
ako sa gingharian Nimo. Tinuod gayod nga ako 
bulahan, Ginoo. 

Bersikulo 4: “Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa 
Dios!” (Gipananglit nga “Espirituhanong Kamatuoran” 
sumala sa tagsulat) Br. 4, Malisod hunahunaon nga ako 
bulahan kung ako aduna sa pagsubo, kay ang pagsubo 
makapaguol gayod. Pero isip usa ka sumusunod ni 
Cristo, ako mapasalamaton kay ako tinuod gayod nga 
bulahan. Kay adunay paglaom sa tanang magtuo kay 
Cristo. Ang Dios maghatag ug paglaom sa tanan ug kini 
makahatag gayod ug kalipay sa mga panahon nga na-
kasinati ako ug pagsubo sa kamatayon sa akong ina-
han. Salamat sa mga makadiosnong tawo nga imong 
gibutang sa akong kinabuhi nga nahimo’ng akong 



27 

kalipay sa panahon sa akong kasubo. Salamat sa 
nadawat kong kalipay nga naggikan sa Espiritu Santo 
sulod sa akong kalag. Oo Ginoo, nakita nako nga isip 
usa ka sumusunod ako balaan bisan ako nagasubo. 
Gihigugma kita O Dios, kay Ikaw naga-atiman kanako. 

 Walay espesyal nga sumbanan, walay espesyal nga 
mga pulong, o bisan espesyal nga paagi. Ang pinaka-
importante gayod kay ang pagpalandong sa mga 
Pulong sa Dios. Tugoti sila nga motuhup sa halawon 
nga dapit sulod sa imong kalag. Kung kini modulot sa 
sulod sa imong kinabuhi, ang Dios makig-estorya didto 
sa pinakahalawom nga dapit. 

 Kung padayon nimo kini nga ginabuhat, mahimo ki-
tang sama ni Cristo sa matag  buhat. Dili lang nga ma-
suklan nato ang mga tintal, kondili ang pagpakita nato 
ug dugang nga paghigugma ug ang dugang pagbuhat 
sa mga butang nga may kahadlok sa Dios sa matag 
dapit sa atong kinabuhi. Ang kaugalingong pag-ila sa 
Dios kay ang susi padulong sa madaugon nga Cristo-
hanong kinabuhi. 

 

 * Akong gina-awhag kamo nga ibahin ang kataposang bahin 
sa imong listahan sa mga pag-ampo. Kini ang usa ka bahin 
para sa pagpalandong. Isulat ang petsa sa matag-adlaw nga 
imong gina-ablihan imong Biblia, ug magsulat sa bisan unsang 
kamatuoran nga ginapadayag sa Dios kanimo. Usahay sayon 
na kanato ang magpalandong sa Pulong kung imong ginasulat 
ang imong ginahunahuna, o mas maayo gayod nga mobalik 
taodtaod ug basahon ang mga bilihon nga butang nga ginasulti 
sa Dios sa imong kasingkasing. Kini usa ka pribado ug bililhon 
nga panahon taliwala kanimo ug ang imong Agalon. 

 * Ako kamong ginahagad nga maghimo ug saad sa imong 
kaugalingon ug ang imong grupo nga sa usa ka semana, ma-
himo ikaw nga matinumanon sa paghatag panahon bisan kinse 
(15) ka minutos uban ang Amahan kada usa ka adlaw. Kung 
mahimo, magsulat ug usa ka butang kada-adlaw bahin sa mga 
ginasulti sa Dios kanimo. Kung dili nimo mahimo nga 
makabasa, pangita ug usa ka tawo nga mahimong makabasa 
kanimo bisan usa ka bersikulo kada-adlaw niining sunod nga 
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semana, ug tan-awa kung unsa ang mahitabo kung ang Pulong 
sa Dios gitugotan mo nga modulot kini sa imong kasingkasing 
matag-adlaw. 

 * Atong padayonon sa pagbasa ang kapitulo nga atong 
nasugdan na. Dili kinahanglan nga dalion nato pagtapos ang 
kapitulo sulod sa isa ka adlaw. Kung mahimo nimo nga 
matapos ang kapitulo, padayon lamang sa sunod nga kapitulo 
ug isunod ang lain na usab nga kapitulo. Sa sunod semana, 
mobalik kita, ug magpaambit ug bisan unsa  nga mga nasinati 
nimo sa panahon nga gipalandongan nimo ang Pulong sa Dios.  
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Leksyon 4 
”Pagsalikway sa Kahadlok sa mga  

Mangingisda sa Katawhan”  
Mateo 4—8 

 
 “Si Jesus mitubag, ‘Nganong nangahadlok man kamo 
kaayo? Pagkagamay sa inyong pagsalig!’ Unya mibangon Siya ug 
gibadlong niya ang hangin ug ang mga balod ug mibanos ang kali-
naw.” Mateo 8: 26 
 * Ingon nga usa ka pangulo, hinumdomi sa pagpangutana 
ang mga meimbro sa grupo kung nagbasa ba sila sa ilang Biblia. Ug 
nag-ampo kada-adlaw. Hatagi ang matag usa ug higayon sa 
pagpaambit sa ilang mga kasinatian. Dasiga ang ilang mga 
pagpaningkamot. 
 * Tungod usab sa kahimtang sa pagtuon niini nga semana, 
imporante nga naa silay panahon sa mga alampoanan ug pag-
ampo alang sa uban sa pagsugosd sa pagtuon kay sa pagtapos. 
 

Balik Pagtuon 
 

1. Ang Propeta Isaias nag-ingon nga si Jesus pagatawgon ug 
Imanuel kini nagpasabot, ”Ang Dios ________” 

2. Didto sa Bukid sa Olibo samtang nagtudlo si Jesus sa Iyang 
mga disipulo mahitungod sa Iyang ikaduhang pagbalik Siya nag 
ingon kanila sa pagbantay aron dili sila _____________ sa mga 
mini nga propeta o mga tawo nga nag-angkon nga Cristo bisan 
pa ug nagahimo sila ug mga katingalahang mga butang. 

3. Si Jesus miingon nga sa pagbalik Niya dinhi sa kalibotan, ang 
tanan makakita Kaniya sa ____________ uban sa dakong 
gahom ug himaya. 

4. Si Jesus nag-ingon nga ang mas nasayod kung kanus-a Siya 
mobalik sa kalibotan mao ang _____________. 

5. Si Juan nga Magbubunyag nagbautismo ug daghan sa 
kamingawan nga naghinulsol sa ilang _____________. 
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6. Sa wala pa si Cristo nikay-ab sa langit, Siya nagsugo sa Iyang 
mga tinun an sa _____________.  

7. Si Juan nag-ingon sa pag-abot sa isa, Iyang bahinon ang mga 
katawhan sa kalibotan ug kadtong nagsalikway kaniya 
mahiagom sa dili mapalong nga _____________. 

8. Sa unang duha ka tintal ni Jesus, si Satanas misulay kaniya 
nga maghimo siya ug mga butang aron sa pagpamatuod nga 
siya ______________. 

9. Sa ikatulong tintal, si Satanas nag-ingon nga moyukbo ug 
_____________ kaniya. 

10. Mitubag si Jesus sa Yawa sa makatullo ka higayon gamit ang 
________________ sa ________________. 

11. Kung gusto pa kita makahibalo sa Dios, kinahanglan nga mag 
gahin kita ug ___________ uban Kaniya matag-adlaw. 

12. Unsa ang duha ka mga kinaiya nga anaa kanimo nga 
nagkasumpaki sa usag-usa? Ang Espiritu sa ____________ ug 
Espiritu sa _____________. 

13. Kung gusto kita makalikay sa tintal, kinahanglan nga mag gahin 
kita ug panahon nga nag inusara uban sa ______________. 

14. Kung gusto kita nga mahisama kang Cristo kinahanglan nga 
maggahin kita ug panahon nga mag-inusara uban kaniya 
____________. 

  
 Si Jesus nagsugod sa Iyang publikong pagministeryo sa 
pagbalik Niya gikan sa kamingawan, naabot siya duol sa dagat sa 
Galilea ug  nibase siya gawas sa siyudad sa Capernaum. Nagwali 
Siya niini mga lugara. Mao gihapon nga mensahe nga giwali ni Juan 
nga Magbubunyag, ’’Paghinulsol kay hapit na mobalik ang Dios”  
 Ang duha ka disipulonga gitawag ni Jesus mao sila Simon, 
Pedro ug Andres. Kining duha ka managsoon nag-adto sa dagat sa 
Galilea ug gitaktak ang ilang pukot aron sa pagkuha sa isda. Si 
Jesus nagtawag kanila nga nag-ingon, ”Sunod kanako ug himoon 
ko kamo nga mangingisda sa katawhan.”  
 Gikan didto mipasdayon Siya hangtod nga nahiabot Siya sa 
usa ka tawo ug Iyang duha ka anak naglingkod sa ilang bangka ug 
nag-ayo sa ilang pukot. Gitawag niya ang duha ka anak sa 
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pagsunod kaniya. Ang ilang pangalan mao si Santiago ug Juan ang 
ilang amaham mao si Zebedeo.  
 Unya si Jesus nag-adto ug nilibot sa lugar, nagtudlo sa mga 
Sinagoga,  nagwali sa Ebanghelyo sa ginghariang, nag-ayo sa 
tanang matang sa sakit ug balatian. Nahimo Siyang inila bisan ang 
mga tawo sa silangang nasod sa Syria moabot ug magpatambal 
Kaniya. 
 Samtang nagtan-aw si Jesus nga ang tanang katawhan 
misunod kaniya, nanglakaw sila uban sa Iyang disipulo ug niadto 
sila sa usa ka bukid ug didto nilingkod Siya ug nagtudlo Siya sa 
Iyang mga disipulo mahitungod sa Gingharian sa Dios. 
 Ang mga katawhan namati sa gitudlo ni Jesus ug 
nagpahibulong sa autoridad nga Iyang naangkon. Walay ni usa nga 
nakadungog bahin niini sa Iyang kaugalingonng sinagoga. 
 Samtang si Jesus nilugsong gikan sa bukid ang katawhan 
nagapaabot aron sa pagsunod Kaniya bisan asa Siya moadto. Usa 
ka sanlahon ang nag-uban kanila naghangyo  kang Jesus nga 
ayohon siya gikan sa iyang sakit dihadiha dayon naayo ang maong 
tawo. Lain usab nga tawo, usa ka sundalong Romanhon naghangyo 
kang Jesus nga Iyang ayohon ang iyang sulugoon nga paralitiko 
nga naghigda sa ilang balay ug giayo ni Jesus ang sologoon.  
 Si Jesus miadto sa balay ni Simon Pedro tungod kay ang 
iyang ugangang babaye nagsakit. Gihikap siya ni Jesus ug ang 
hilanat mibiya kaniya. Nibangon siya ug nagsilbi diha sa panimalay. 
 Unya si Jesus nagpalabay sa kagabhion didto. Nag-ayo Siya 
sa tanang tawo ug nagpagula sa daghang mga demonyo. Apan sa 
pag tan-aw Niya sa daghang mga tawo nga nagpanon didto sa 
lugar, gimandoan ni Jesus ang Iyang mga disipulo sa pagbiya uban 
kaniya ngadto sa pikas tabok sa dagat sa Galilea. 
 Tungang gabii kadto sa dihang nisakay sila sa bangka  ug 
naglawig sila sa pikas sa dagat dihadiha dayon samtang naa sila 
tunga sa dagat. Miabot ang unos ug mitabon kanila ang balod. Ang 
mga disipulo ug daghan kanila ang mga mangingisda  nakamatikod 
sa peligro nga moabot kanil ug nangahadlok sila. si Jesus 
nahikatulog ug wala nahigmata. 
 Ang mga disipulo nangahadlok ug ilang gipukaw si Jesus  ug 
nag-ingon, ”Ginoo luwasa kami! Mangamatay na kita!”  Si Jesus 
mitubag kanila, ”Nganong nahadlok man kamo? Pagkagamay sa 
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inyong pagtuo.” Ug gimandoan ang hangin ug ang dagat ug 
mibanos ang kalinaw. Ang mga disipulo nahibulong ug nag-ingon, 
”Kinsa kini nga bisan ang hangin sa dagat motuman kaniya?” 
 

Pinulong nga Pangutana 
 

1. Unsa ang mensahe nga giwali ni Jesus sa mga katawhan? 

2. Unsa ang ngalan sa unang duha ka disipulo ni Jesus? 

3. Unsa ang trabaho niining duha ka disipulo? 

4. Nganong gusto man ang mga tawo nga motan-aw kang Jesus? 

5. Nganu nga ang mga disipulo ni Jesus nadani sa mga gitudlo ni 
Jesus didto sa bukid? 

6. Sa paglugsong ni Jesus gikan sa bukid, giayo Niya ang tawo 
nga adunay problema sa panglawas. Unsa ang problema atong 
tawhana? 

7. Giayo niya ang sulugoon sa sundalong Romanhon. Unsa diay 
ang nahitabo sa sulugoon? 

8. Giayo ni Jesus ang usa sa paryente ni Pedro. Kang kinsa nga 
paryente man kana siya? 

9. Nganong gusto ni Jesus nga motabok sa pikas bahin sa dagat 
sa Galilea? 

10. Unsa ang gihimo ni Jesus didto sa Bangka? 

11. Nganong nahadlok man ang mga disipulo ni Jesus? 

12. Nganong gibadlong man sila ni Jesus? 

13. Unsa ang gisulti sa mga disipulo ni Jesus sa Iyang abilidad sa 
pagpahunong sa unos? 
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Leksyon 4 
Espirituhanong Kamatuoran 

Mateo 4-8 
 
1. Si Jesus nagtawag kanatong tanan aron mahimong 

”mangingisda sa katawhan”. Ang kagawasan nga anaa kanato 
diha kang Cristo mao nga si Jesus nagamando kanato sa 
pagpaambit sa katawhan sa tanang nasod, siyudad, ug kasikbit 
sa kalibotan. Mao kini ang Iyang kataposang pulong ngadto sa 
Iyang mga sumusunod sa wala pa siya mobalik sa langit. Sa 
kataposang semana niini nga pagtuon, magatuon kita unsaon sa 
pagpaambit sa atong pagtuo ni Jesus nga klaro. Bisan pa niana, 
daghan kanato ang mahadlokon bisan sa pagsugod sa 
pagpaambit ni Cristo ngadto sa uban. Maghunahuna kita niining 
mga butanag, ”Kinsa man ako, sa tanan kong mga limitasyon,, 
unsaon man nako sa pagdani ang tawo sa pagsunod ni Cristo? 
Ug bisan kung mahimo ko kini, nagpuyo ako sa usa lang ka 
gamay nga suok sa kalibotan, unsaon ni Cristo sa pagdahom 
kanamo nga maghimo ug kalainan sa laing parte sa kalibotan? 
 Ang Biblia nagtudlo kanato nga bisan kita pa ang 
pinakamaayo ug hapsay nga mamumulong, dili kita makahimo 
sa pagdani sa sa usa ka tawo sa pagsunod ni Cristo. Sa dihang 
gihatag nato ang atong kasingkasing kang Cristo, dili tawo 
kadtong nagtandog kanato apan ang presensya sa balaang 
Espiritu Santo sa Dios ang nagtandog kanato sa paghinulsol. 
Juan 16:8 nag ingon, ”Unya inig-abot Niya, Iyang pailhon ang 
mga tawo sa kalibotan mahitungod sa ilang sala ug sa 
pagkamatarong ug sa silot.” 
 Ang atong buluhaton ingon nga mangingisda sa katawhan, 
mao ang pagtaktak sa pukot sa atong kinabuhi ug pagtugyan sa 
tanang isda nga gidala Balaang Espiritu kanato.  
 Usa sa mga paagi sa pagpaambit sa atong pagtuo ni Cristo 
ngadto sa uban, kini pinaagi sa pagpaambit kung unsa ang 
gihimo Niya sa atong kinabuhi. Kini nga klaseng presentasyon 
gitawag nga testimonyo. Ang pulong testimonyo mao ang 
pulong nga gigamit sa mga korte sa balaod. Ang mga saksi 
magpamatuod sumala sa butang nga ilang nahibal-an nga 
kamatuoran, mga butang nga ilang nasaksihan sa sinugdan. 
Ang mga tawo magkasumpaki nga ikaw buangbuang, dili 
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matuohan nga saksi, apan dili nila kini malimod nga ikaw 
nakasinati sa sinugdan. Aniay mga pagbansay kanato sa 
paghunong ug sa pagbuhat sa usag-usa. 
 Kinahanglan ang matag-usa maghunahunag balik kung unsa 

ang ilang kinabuhi sa wala pa sila makaila kang Cristo. 
 Ug hunahunaa giunsa si Cristo pagpaila kanimo. 
 Hunahunaa ang panahon diin ang Balaang Espiritu 

nagtandog sa imong kasingkasing ug ikaw nahibalo nga si 
Jesus mao ang Dios ug nagkinahanglan ikaw Kaniya sa 
imong kinabuhi. 

 Pagkatapos, hunahunaa ang kalahian nga gihimo ni Cristo 
sa imong kinabuhi. 

 Pagkahuman sa oras sa paglihok niini sa imong hunahuna, 
moadto kita palibot sa lingin ug ang matag-usa magpaambit 
niini nga testimonyo uban sa grupo. Importante nga moabot 
kini kapin tulo ka minuto. 

 * Kini nga panahon usab, ang grupo magsugod sa 
pagsuporta sa matag-usa ka miembro pinaagi sa pag-ampo. Sa 
panahon sa atong indibidual nga kahilom alang sa mga tawo 
nga gipadayag sa Dios, nga nagkinahanglan modawat kaniya, 
siguro adunay tawo gikan sa trabaho o eskwelahan. Aduna pa 
siguro nga miembro sa pamilya nga wala pa makadawat sa 
gugma ni Cristo. Maghiusa kita sa pag-ampo niini nga mga 
tawo. Kinahanglan ang matag-usa magsulat sa iyang kwaderno 
sa pag-ampo  sa mga pangalan nga nasulti sa matag-usa sa 
grupo. Mao kini ang buluhaton sa grupo alang sa pagdala sa 
usag-usa nagadto kang Cristo. 
 * Apan dili nato kalimtan ang mga tawo nga nagpuyo layo 
kanato. Resposabilidad usab nato ang pag-ampo alang niini nga 
mga tawo. 
 * Paghunahuna alang sa Pangulo -   Tingali ikaw o imong 
pastor nakahibalo sa usa ka misyonaryo nga nagpuyo sa laing 
nasod o sa laing bahin niini nga nasod. Nagnong dili kita mag-
ampo niana nga tawo ingon nga grupo. Ang ilang pamilya ug 
mga tawo nga ilang giministeryohan, buhata kini ingon nga 
grupo, matag-semana. Sa inyong pag-ampo alang sa uban diha 
sa inyong patuon sa Biblia. Adunay usa diha sa grupo ang 
mosulat sa mga alampoananug panginahanglan sa misyonaryo. 
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Pag-ampo niana ug pangitag pamaagi nga imong grupo 
makatabang sa pagsulti sa Maayong Balita ni Jesus sa mga 
tawo sa layong dapit sa kalibotan. Hunong ug paghisgot niini 
karon sa dili pa moabot sa ikaduhang Espirituhanong 
kamatuoran. 

2. Gibadlong ni Jesus ang Iyang mga disipulo dili tungod kay 
gipukaw nila siya kondili tungod kay sila puno sa kahadlok. Ang 
mga disipulo nag tan-aw sa unos. Nailhan nila ang unos ug 
nakabalo sila nga kini dili gayod maayo. Ang wala nila nailhan 
nga ang Dios mas dako pa kay sa unos sa ilang kinabuhi, ug 
siya naglingkod sa banka uban kanila. 

 Aduna akoy usa ug tunga ka tuig nga babayeng anak 
nga nagsugod pa sa pagdiskobre sa iyang palibot. Modagan 
siya palibot sa balay, ablihan ang hunos, ginabira ang ang mga 
gamit sa kusina ug bisan unsang butang nga makuha sa iyang 
mga gagmayng kamot. Usa ka adlaw, anaa mi sa balay sa 
among higala nagakaon ug panihapon, ug siya nagadula sa 
salog sa ilahang kalan-anan nga dapit, samtang kami gakaon 
nigawas ang ilang itom nga dakong iro nagsuroysuroy didto sa 
among gikan-an. Ang akong anak midagan dayon ug kusog 
hantod sa makaya sa iyang mga gagmayng tiil para moadto sa 
ako ug mishagit, ”MAMA!” Akoa siyang gikuha pasaka, ug ang 
iyang kusog diha dayon nawala sa akong mga abaga. Ngano? 
Tungod kay kabalo siya nga akoa siyang gihigugma, ug siya 
nagatuo kanako nga atimanon siya. Tungod ato sa gamayng 
minuto nawala na ang iyang kakulba, nakapahulay ug nahimo 
niya bisan ang pag-abot sa iyang kamot ug gihunitan ang 
maong iro. 
 

 Mga anak kita sa Dios gikan atong panahon nga gihatag 
nato kaniya ang paggiya sa atong kinabuhi. Siya ang atong 
tigpanalipod. Siya ang atong kasigurohan ug kasigurohan sa 
atong mga anak. Siya nahigugma kanato, ug sa panahon nga 
kita mahadlok kinahanglan nga diha dayon modagan kita 
kaniya.  Sa Iyang mga abaga ug walaon Niya ang atong mga 
kahadlok. Wala tay mabati nga  kahadlok kung kita 
magkinabuhi matag-adlaw ilalom sa Iyang mga pako sa 
pagsunod kang Jesus Cristo. 
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 Adunay usa ka tawo sa Daang Kasabotan nga ginganlag 
David. Miagi siya sa daghang mga kalisod ug nagpas-an ug 
mga tulumanon tungod kay si Haring Saul gisulayan nga 
patyon siya. Sa dihang natun-an ni David ang daghang mga 
kamatuoran mahitungod sa Dios ug  nagtubo duol kaniya, 
nagsulat siya ug  daghang balak nga ginatawag ug ”Salmo.” 
Kini nga mga balak hinaylo sa Dios  aron nga makatudlo 
bahin sa Dios. Adunay 150 niini, dili tanan hinimo ni David, 
apan kini makita sulod sa Daang Kasabotan. Nagsulat siya ug 
pipila ka mga Salmo mahitungod sa kahadlok, apan gipili ko 
ang usa para atong mabasa ug  mapalandongan karon nga 
semana – Salmo 27. Basaha kini panahon sa imong pag-ampo 
karong semana. Kung wala kay Daang Kasabotan, akong 
gikopya kini nga Salmo ug giapil niini nga materyal. Hangyoa 
ang Dios nga tudloan ka sa pagtugyan sa imong mga kahadlok 
ug saka sa Iyang mga abaga sa gugma ug kasigurohan.  
 * Taposa kining semana sa pag-ampo, apan niining 
panahona tugoti nga ang matag-usa mangita ug kapares, mas 
labing maayo ang kaparehas lang ug katawohon. Pag-
estoryahanay kamo sa matag-usa mahitungod sa mga butang 
sa inyong kinabuhi nga imong gayod nga ginakahadlokan. Ug 
mag-ampoanay ang matag-usa mahitungod sa inyong mga 
kahadlok, ug sangpita kini ilabi na atubangan sa Ginoo. 
Hangyoa ang Dios nga kuhaon ang imong kahadlok ug pulihan 
kini sa pagtuo Kaniya. Sultii ang Dios sa imong handom nga 
ibutang ang imong pagsalig Kaniya, bisan man sa mga butang 
nga makahulga. 

 

Salmo 27 
Ang GINOO mao ang akong kahayag sa kaluwasan; 
Busa wala akoy kahadlokan. 
Ang GINOO mao ang akong dalangpanan; busa kinsa man ang 
akong kasaligan? 
Kon sulongon ako ug sulayan pagpatay sa mga tawong daotan, 
Ang akong kaaway mangatumba ug mangapukan. 
Bisag libotan ako ug daghang kasundalohan, dili ako malisang 
Bisan makiggubat sila kanako, mosalig gihapon ako sa DIOS. 
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Usa lamang ka butang ang gipangayo ko sa GINOO: 
Nga makapuyo ako sa iyang balay sa tibuok kong kinabuhi, 
Aron pagsud-ong sa iyang kaayo, ug sa pagpakisayod mahitungod 
sa iayng kabubut-on sa iyang Templo. 
Panalipdan ako niya sa panahon sa kasamok; 
Tagoan ako niya diha sa iyang Templo 
Ug ipahamutang ako niya sa habog nga bato aron mahilayo sa 
kadaotan. 
Busa mabuntog ko akong mga kaaway nga naglibot kanako. 
Uban sa mga singgit sa kalipay, maghalad ako diha sa iyang 
Templo. 
Akong awitan ug daygon ang GINOO! 
Pamatia intawon ako, O GINOO, inigsangpit ko kanimo! Kaloy-i ug 
tubaga ako! 
Sa dihang miingon ka, ”Simbaha ako,” 
Mitubag ako kanimo, ”Ikaw akong gisimba GINOO.” 
Tagda intawon ako! 
Ayaw kasuko kanako ug ayaw isalikway ang imong sulugoon. 
Ikaw ang nagtabang kanako, busa ayaw akog biyai ug pasagdi, 
O DIOS, akong manluluwas! 
Bisan pag isalikway ako sa akong amahan ug inahan, atimanon ako 
sa GINOO. 
Tudloi ako, O GINOO, sa ipabuhat mo kanako, 
Ug tultoli ako sa agianan nga layo sa kadaotan kay daghan akog 
mga kaaway. 
Ayaw ako itugyan ngadto sa akong mga kaaway, kay mga bakakon 
ug bangis sila. 
Nagtuo ako nga buhion pa ako aron pagsaksi sa kaayo sa Ginoo. 
Salig sa GINOO! 
Lig-ona ang imong kaugalingon ug ayaw kabalaka. 

Salig lamang sa GINOO. 
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Leksyon 5 
“GUGMA – Ang Buot Ipasabot sa  

Pasministeryo ni Cristo sa Kalibotan”  
Mateo 8:10 

 
 “Sa pagkakita niya sa daghang mga tawo, naluoy siya kanila 
kay nagluya man sila ug walay kadasig, morag mga karnero nga 
walal magbalantay.”Mateo 9:36 
 * Sa dili pa sugdan kini nga leksyon, palihog tan-aw pila ka 
mga tawo ang adunay panahon nga nag-inusara uban ni Cristo. Im-
portante nga dili kritikal, apan diha sa gugma, dasiga ang usag-usa 
sa pagpuyo sa Pulong sa Dios matag-adlaw. Imbitaha sila sa pag-
padayon sa pagbasa sa Mateo nga libro hangtod sa pagtapos. 
Pangutan-a kung ang mga tawo naga-ampo sa mga tawong nalitok 
nga nagkinahanglan kang Cristo. Tan-awa kung ang matag-usa 
adunay oportunidad sa pagsulti sa ilang testimonyo niini nga se-
mana. 
 

Balik Pagtuon 
 

1. Si Propeta Isaias nag-ingon nga si Jesus pagatawgon ug 
Imanuel. Nagpasabot ___________. 

2. Si Jesus nag-ingon nga sa pagbalik niya dinhi sa kalibotan ang 
tanan makakita kaniya diha sa ___________ uban sa dakong 
gahom ug himaya. 

3. Si Jesus nag-ingon nga walay nasayod sa iyang pagbalik sa ka-
libotan gawas sa ___________. 

4. Si Juan nagbautismo ug daghan didto sa kamingawan nga 
naghinulsol sa ilang ________. 

5. Si Juan nag-ingon nga ang moabot, bahinon niya ang tawo sa 
kalibotan, ug ang nagbiay-biay kaniya makahiagom sa walay 
pagkapalong nga __________. 

6. Gitubag ni Jesus ang yawa sa makatulo gamit ang _______ sa 
Dios. 
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7. Kung gusto kita nga maduol diha sa Dios maggahin kita ug 
panahon sa pag-inusara kauban kaniya __________. 

8. Nagtawag ang Dios kanato nga mahimong “____________ nga 
Tawo” 

9. Unsa ang gihimo ni Jesus didto sa bangka sa panahon sa unos? 
___________________________________________________ 

10. Nganong mahadlok man ang mga disipulo? 
___________________________________________________ 

11. Gibadlong ni Jesus ang mga disipulo tungod kay sila 
____________ ug wala misalig kaniya. 

12. Ang Biblia nagtudlo kanato nga kung magpuyo kita ilalom sa 
mga pako sa pagpanalipod ni Cristo wala kitay angay nga 
____________. 

 
 Pagkahuman nila ug tabok sa dagat sa Galilea uban sa 
makahadlokong unos, si Jesus ug  ang Iyang mga disipulo, 
nahiabot sila sa pikas sa dagat.  Didto sa tabok sa lanaw gitagbo 
silag duha ka tawo nga nanggula gikan sa mga langub nga gihi-
mong lubnganan. Giyawaan kining mga tawhana ug bangis kaayo 
busa walay nangahas pag-agi niadtong dalana. Ug misinggit sila, 
“Anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron 
pagsakit kanamo bisag dili pa panahon?”  
 Dili layo didto, may usa ka panon sa mga baboy nga nanib-
sib. Mihangyo ang mga yawa kang Jesus, “Kon abogon mo kami 
pasudla kami nianang panon sa mga baboy.” 
 “Sigi, panulod kamo,” miingon si Jesus. Ug mipahawa ang 
mga yawa ug nanulod sa mga baboy. Unya ang tibuok panon sa 
baboy nanaglumba paingon sa pangpang ug nangambak sa lanaw 
ug nangalumos. 
 Ang mga nag-atiman sa mga baboy nanagan ngadto sa 
lungsod aron pagsugilon sa tanang nahitabo ingon man sa gidanga-
tan sa mga giyawaan. Tungod niini nanggawas ang tanang mga 
tawo niadtong lungsora aron pagsugat kang Jesus ug sa ilang pag-
kakita kaniya, nangaliyupo sila nga mobiya siya sa ilang dapit. 
 Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mibalik pagtabok sa 
lanaw ug miabot sa Iyang kaugalingong lungsod. Unya may pipila 
ka mga tawo nga naghatod ngadto Kaniya ug usa ka paralitiko nga 
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gipahigda sa duyan. Nakita ni Jesus ang kadako sa ilang pagsalig 
Kaniya ug miingon siya sa paralitiko, “Anak, ayaw kabalaka kay gi-
pasaylo na ang imong mga sala.” 
 Unya may pipila ka magtutudlo sa Balaod nga miingon sa 
ilang kaugalingon nga kining tawhana nagpasipala. 
 Sa Iyang pagpadayon, miabot siya sa usa ka kobrador sa 
buhis nga ginganlag Mateo. Gitawag niya si Mateo nga mosunod 
Kaniya ug gihimo niya kini. Miadto si Jesus ug nakigkaon Siya uban 
kaniya ug lain pa nga kobrador sa buhis, ug uban pang mga tawong 
salawayon sa siyudad. Sa pagkakita sa mga Pareseo o mga magtu-
tudlo sa Balaod nga nakigkaon Siya uban kanila, gipangutana nila 
ang mga disipulo ni Jesus, nganong Iya kining gihimo, apan si Je-
sus mitubag, “Gipangandoy ko ang kaluoy, dili sakripisyo” 
 Karon migikan si Jesus didto ug miadto sa mga tawo nga 
naggikan sa tanang gawi sa kinabuhi. Adunay usa ka tawo nga na-
gadumala sa iyang katawhan. Kini nga tawhana adunay isa ka anak 
nga babaye nga namatay. Si Jesus miadto sa  pagsubo nga sere-
monyas, gikuha Niya ang babaye sa iyang kamot ug gibanhaw Niya 
kini gikan sa pagkamatay. 
 Iya nga gibalik ang panan-awon sa duha sa buta nga nag-
sunod Kaniya ug naghangyo Kaniya nga ayohon sila. Iyang gibalik 
ang pag-estorya sa tawo nga dili lamang kini amang kon dili giy-
awaan. Iyang gipapahawa ang yawa sulod niinin ug na ayo ang 
maong tawo. 
 Nakita ni Jesus ang mga panginahanglan sa mga tawo ug 
naluoy Siya kanila. Pagkadaku gayod sa ilang  panginahanglan; ang 
mga tawo kay sama sa karnero nga walay magbalanatay. Niingon 
Siya sa iyang mga disipulo, “Daghan ang alanihon apan diyutay ra 
ang moani, busa pag-ampo kamo nga ang tag-iya sa alanihon mag-
padala ug daghang mag-aani.” 
 Ug Iyang gidala ang iyang mga disipulo ug Iyang gipadala 
kini sa tanang dapit sa Israel. Gihatagan Niya sila ug gahom sa pag-
patagbo sa daghang panginahanglan sa mga tawo; ang ilang 
katuyoan mao ang pagpa-ambit ug pagpakita sa Iyang gugma. 
Iyang gihatagan usab sila ug mga pahimangno sa pagpangita sa 
mga tawong gusto mamati sa Maayong Balita ni Cristo. Giingnan 
Niya sila nga kung aduna silay makita nga mga tawo sama niana, 
ilang ibilin kanila ang kalinaw sa ilang panimalay. Apan Iyang gipasi-
dad-an sila nga daghan ang mosalikway kanila ug sa ilang pulong. 
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 Misulti Siya kanila, “Ipadala ko kamo ingon nga karnero tali-
wala sa mga lobo. Busa pagmaalamon kamo sa ma sa bitin, ug 
pagpaubos kamo sama sa salampati.” Nag-ingon usab Siya nga dili 
mabalaka mahitungod sa ilang pisikal nga panginahanglan, tungod 
kay nasayod ang Amahan bisan ang gidaghanon sa buhok sa atong 
mga ulo ug Siya ang nagmando sa tanang butang ug gi-atiman kita 
Niya pag-ayo. 
 Sa Iyang pagtapos, nag-ingon Siya kanila sa wala pa sila 
napadala, “Kung kinsa ang mohatag sa usa niining gamayng tubig 
sa baso isip usa ka disipulo, ginapaniguro ko kaninyo, nga hatagan 
ko gayod ko kamo ug mga ganti.” 

 

Pinulong nga mga Pangutan 
 

1. Kinsa ang nasugatan ni Jesus pagkatapos nila nga mitabok sa 
dagat sa Galilea pagkatapos sa mahadlokong panghitabo sa 
ilang pagsakay sa banka? 

2. Unsay nahitabo niining duha ka tawo? 

3. Unsa ang gihimo ni Jesus kanila? 

4. Nganong ang mga baboy gilabay nila ilang kaugalingon sa da-
gat? 

5. Nganong ang mga taglungsod gihangyo si Jesus nga mopa-
hawa sa ilang lugar? 

6. Unsa ang gihimo ni Jesus sa paralitikong tawo? 

7. Nganong nag-ingon ang mga magtutudlo sa Balaod o mga Pa-
reseo nga si Jesus nagapasipala sa Dios? 

8. Unsa ang pangalan sa kobrador sa buhis nga gitawag ni Jesus 
aron mosunod kaniya? 

9. Nganong gisaway sa mga Pareseo si Jesus ug iyang mga 
kauban ngano nga nagkaon sila sa maong lugara? 

10. Unsa ang gitubag ni Jesus niining mga tawhana? 

11. Unsa ang gihimo ni Jesus sa anak nga babaye sa magdumala? 

12. Unsa ang gihimo ni Jesus sa mga buta? 
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13. Giunsa ni Jesus pag-ayo ang tawo nga dili maka-estorya? Unsa 
ang problema niining tawhana? 

14. Unsa ang ipahimo ni Jesus sa pagpadala niya sa iyang mga 
disipulo? 

15. Si Jesus nag-ingon sa iyang mga disipulo nga mag-maalamon 
sama sa __________ ug luwas sa kadaot sama sa 
___________. 

16. Siya misulti kanila nga dili mabalaka sa mga unsang butang? 

17. Siya nag-ingon nga ang Dios kabalo unsa kadaghanon ang 
imong _________ sa ulo. 

18. Nag-ingon siya kanila nga kung ang tawo mohatag ug usa ka 
basong tubig ngadto sa usa ka grupo sa tawo, hatagan gayod 
sila ug ganti. Unsa nga grupo sa tawo ang iyang gihisgotan? 
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Leksyon 5 
Espirituhanong Kamatuoran 

Mateo 8 – 10 
 

1. Si Jesus nag-amoma sa matag-usa ka tawo. Siya naga-atiman 
sa mga giyawaan, sa mga masakiton, sa mga kabos, mga dato 
ug labi na sa mga kabatan-onan. Ang matag-usa angayan ug 
mahinungdanon sa gingharian sa Dios!!! 

2. Ang Tawo dili kanunay naga-atiman sa ubang tawo. Sa natag-
buan nga giyawaan, ang mga taglungsod nasayangan mahitun-
god sa mga baboy mao nga gusto nila papahawaon si Jesus sa 
ilang lugar. Wala sila naghatag bili si Jesus sa pagtabang niya 
sa mga tawo. Ang ilang ginahatagan ug bili kay ang giantosang 
panalapi nila nga nasayang. Sa masayon nga sulti, mas gina-
hatagan ug bili ang kwarta kaysa tawo. Ug sa dili malikayan, ka-
daghanan kanato nahulog niining mga bitik. I Timoteo 6:10 nag-
ingon, “Kay ang pagkamahigugmaon  sa salapi maoy tinubdan 
sa tanang pagkadaotan. May mga tawo nga tungod sa kadako 
sa ilang tinguha nga masapian, nahimulag hinuon sa pagtuo ug 
nahiagom sa daghangmga kagul-anan.”Imo usab mahinumdo-
man ang mga pulong ni Jesus dira Mateo 6:19-21 diin siya 
misulti, “Ayaw kamo pagtigom ug mga bahandi alang sa inyong 
kaugalingon dinhi sa yuta kay tay-an lamang kini ug kutkuton sa 
anay o kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon ug 
mga bahandi alang sa inyong kaugalingon didto sa langit diin 
walay mga kawatan nga makakawat niini kay hain gain ang in-
yong bahandi atua usab didto ang inyong kasingkasing.” Ang 
salapi makagagahom. Kini makadumala kanato, o ihatag nato 
kini sa Ginoo ug Siya magdumala niini. 

• Hunahunaa, unsaon naku paggasto ang akong salapi kadase-
mana? Mas maayo kung kini isulat sa papel. 

• Pangutana, Ako bang ginahimaya si Jesus kung giunsa nako 
paggasto ang salapi? 

• Ginapalit ba nako ang mga butang o ginahimo ang mga butang 
nga maghatag ug kaulawan sa Dios? Napasakitan ba nako ang 
uban kung giunsa naku paggasto ang salapi? Natabangan ba 
nako ang uban kung giunsa nako paggasto ang salapi? 
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 Sa Daang Kasabotan, ang Dios nagmando sa matag tawo nga 
maghatag ug 10% kung unsa ang naa sa ila diha sa Dios. Sa 
Bag-ong Kasabotan, kita  gisultian nga ihatag ang atong ki-
nabuhi ug ang tanang anaa kanato diha sa Dios. Apan sa naan-
dan, atong ginasunod ang Daang Kasabotan nga balaod nga 
maghatag ug 10% sa atong panalapi nga kinitaan alang sa tra-
baho sa Dios, o sa simbahan. Kini ginatawag nga Ikanapulo 
(Tithe). Pagsugod sa pag-ampo karon, pila sa imong salapi ang 
gusto sa Ginoo nga ihatag nimo sa iyang trabaho? Ang Biblia 
nagtudlo nga ang Dios nagapanalangin sa mga tawo nga na-
gahatag alang  sa pagtubo sa iyang gingharian. Ang Biblia 
usab nagatudlo nga si Jesus magahatag sa tanan natong mga 
panginahanglan. Ikaw siguro nagahunahuna, “Apan ang Dios 
wala makasabot kung unsa ko kapobre?” ”Ang Dios wala maka-
sabot kung unsa kadako ang nahimo ko nga utang?” Si Jesus 
napanganak usab sa pinaka pobre nga yutan-ong pamilya. Si 
Jesus nakasabot sa problema sa   kalisod, apan siya nagahan-
gyo kanato nga mahimong matinud-anon sa pagkamasinugta-
non sa bisan unsang gusto niya ipahimo kanato. Hangyoa ang 
Ginoo, kung unsa iyang gusto sa imo para mahimong bahin sa 
ministeryo ang imong panalapi. 

3. Aron mahimo nga sumusunod ni Cristo nagpasabot nga mo-
sunod kita sa Iyang mga ehemplo ug ang paghigugma sa uban 
sama sa Iyang gibuhat. Tinuod gayod nga dili kita makaayo sa 
mga tawo sama kang Jesus, apan si Jesus maka-ayo ug 
makatamabal sa mga tawo. Kinahanglan nga kita matinud-anon 
sa pag-ampo sa mga masakiton. Kinahanglan nga magpabilin 
kita sa ilang kiliran ug gunitan ilang mga kamot sa panahon sa 
ilang kasakit. Kinahanglan nga sultian nato sila sa gugma ni Je-
sus alang kanila. Kinahanglan nga ampoan nato ang mga giy-
awaan. Si Jesus nagapahawa sa mga demonyo sa tibuok kali-
botan uban sa pag-ampo sa Iyang mga tawo. Kinahanglan nga 
ampoan nato ug tabangan ang mga nanginahanglan. Kinahang-
lan nga himoon nato ang atong makaya para nga matabangan 
sila sa ilang pisikal nga panginahanglan, ug hilabi na ang pag-
sulti kanila mahitungod sa gugma ni Cristo nga makapausab su-
lod sa ilang kinabuhi. Kinahanglan nato tabangan hilabi na ang 
kabatan-onan. Si Jesus nagmando sa Iyang mga disipulo nga 
himoon kining tanang butang, apan siya nagsaad nga maghatag 
siya ug espesyal nga ganti sa mga tawo nga motabang sa ka-
batan-onan. 
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4. Naay ubang tawo nga dili masayon kanila ang paghigugma, 
apan ang Dios nagtinguha nga kita mahimong maluluy-on. Ang 
mga kubrador sa buhis niadtong mga panahon kay ginasalikway 
tungod sa pinaka maayong rason.  Sila nagatrabaho sa dunot 
ug limbongan nga gobyerno nga nagapaningil sa salapi gikan sa 
mga tawo, ug uban sa ila ginapresyohan ang mga tawo labaw 
pa sa ilang giutang ug ginabulsa ang sobra para sa ilang kau-
galingon. Ang pagpakita ug gugma sa isa ka tawo nga naay gi-
kawat gikan sa imo kay dili gayod masayon nga himoon, hilabi 
na kung kini nga tawo kay dili mahinulsulon sa tanan niyang 
nabuhat. Apan si Jesus nag-ingon nga isip usa ka sumusunod 
Niya, dili kitaangay nga hukman kining mga tawhana bisan ug 
nagahimo sila ug mga butang nga dili gayod maayo. Ang atong 
tulumanon kay ang pag-ampo kanila, paghiguma kanila, ug pag-
pakita kanila sa kamatuoran mahitungod sa mapasayloong Dios. 
Kon sila maghinulsol sa ilang mga sala sila usab makabaton sa 
hingpit nga pagpasaylo sa Dios. Ang Biblia nag-ingon nga kitang 
tanan makasasala nga angayan usab nga silotan. Ang Biblia 
nagsulti nga nadawat na nato ang kapasayloan ug kaluoy, mao 
nga kinahanglan usab nato nga magpakita ug kapasayloan ug 
kaluoy, bisan kini imposible nga buhaton kung dili uban sa ga-
hom sa Dios sulod sa atong kinabuhi. 

5. Dako ang mga panginahanglan  sa kalibotan; dili kini nato ma-
himo nga usa lamang. Adunay libo libo ka mga tawo nga wala 
pa nakasinati sa gugma ni Cristo. Adunay libo libo ka mga tawo, 
nga wala pa nakasinati ug gugma gikan sa uban. Adunay libo 
libo ka mga tawo nga mohimo, kon adunay usa nga mgapakita 
kanila, nga ihatag ang ilangkaugalingon kang Jesus ug masinati 
ang Iyang gugma. Kinahanglan nga himoon nato ang atong ma-
himo, apan kinahanglan usab nato nga mag-ampo nga ang Dios 
magpadala ug uban pa nga mga tawo aron makabalo sa gugma 
sa Dios. 

6. Ikaw makapakita sa imong gugma sa Dios ug sa usag-usa paagi 
sa paghatag sa tithe o ikanapulo alang sa trabaho sa Dios, pi-
naagi sa inyong mga kasimbahanan. Gamiton sa Dios ang mga 
kasimbahanan sa inyong lugar aron sa pagministeryo sa mga 
tawo nga problema sa Espiritual, sa pagbati ug sa pisikal. Gami-
ton sa Dios ang imong ikanapulo aron pagtabang sa pag-uswag 
sa mga buluhaton sa simbahan. 
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PAGHISGOT NGA MGA PANGUTANA: 
1. Unsa ang mga pamaagi nga akong mahimo, sa akong mga tulu-

manon ug sa akong kalibotan, pagpakita ug gugma sa Dios sa 
uban? 

2. Unsa ang mga pinakadako nga panginahanglan sa mga tawo 
nga anaa sa akong palibot? Giunsa sa mga tawo pagpasakit 
pag-ayo sa akong kinabuhi? 

3. Unsaon nako pagduol sa mga tawo nga naay mga kasakit sa 
akong palibot? 

4. Unsaon nako pagpakita ug gugma sa Dios hilabi na sa kabatan-
onan? 

5. Sa unsang mga paagi nga moabot ang panalapi sa wala pa ang 
mga tawo sa akong kinabuhi? 

6. Akoa ba nga ginahimaya ang Dios uban sa akong salapi? 

7. Unsaon nako pagpakita sa mga tawo sa akong palibot ang 
kaluoy sa Dios sa akong knabuhi? 

 
 * Kini isa na pud sa mga maayong panahon nga paghisgot 
sa pagsuporta ug misyonaryo sa laing bahin sa kalibotan, ug mag-
ampo sa mga grupo sa katawhan sa laing nasod nga wala pa naka-
dungog sa gugma sa Dios. 
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Leksyon 6 
“Pagbudhi ug Pagpasaylo” 

Mateo 21-27:10 
 

 “Apan kon isugid nato sa Dios ang atong mga sala, Siya nga 
matarong ug matinumanon sa Iyang saad mopasaylo gayod sa 
tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kala-
pasan.” 1 Juan 1:9 

 

Balik Pagtuon 
 

1. Ang propeta nga si Isaias miingon nga si Jesus gitawag ug 
Imanuel nga nagpasabot “Ang Ginoo ____________.” 

2. Si Jesus miingon nga walay makahibalo sa pagbalik Niya sa 
yuta gawas ang __________. 

3. Si Juan nagbunyag kadaghanan diha sa kalasangan nga 
naghinulsol sa ilang ______. 

4. Si Jesus mitubag sa yawa sa makatulo nga higayon gamit ang 
________ sa Dios. 

5. Kon kita buot magpaduol sa Ginoo, gikinahanglan kita mogahin 
ug panahon nga nag-inusara kauban Siya _________. 

6. Gitawag kita ni Jesus aron nga kita mahimong 
“___________nga katawhan.” 

7. Si Jesus nagpakita sa Iyang gugma sa tanang katawhan 
pinaagi sa__________ sa ilang mga sakit. 

8. Si Jesus natandog uban sa Iyang kaluoy sa Iyang mga 
katawhan sa dihang nakita Niya nga daghan sila ug 
__________.  

9. Si Jesus miingon sa Iyang mga sumusunod nga molakaw didto 
sa mga tawo, apan mahimong maalamon sama sa 
__________ ug luwas sa kadaot sama sa __________. 

10. Si Jesus miingon nga Siya nahibalo bisan man ang 
kadaghanon sa _________ sa atong buhok. 

Leksyon 6: Pagbudhi ug Pagpasaylo 
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11. Siya miingon nga kon ang katawhan mohatag bisan man 
gamay nga baso sa tubig sa usa ka bata dili mawala ang ilang 
___________. 

12. Si Jesus miingon sa Iyang mga disipulo sulod sa bangka 
panahon sa bagyo nga dili __________. 

           Si Jesus nagtudlo, nagwali ug nag-ayo sa daghang tawo sa 
bukid sa Galilea, apan daghan gihapon ang nagdumili sa pagdawat 
sa Iyang mga Pulong. Si Jeus nagsaysay sa Iyang mga disipulo 
nga kini nahiuyon sa plano sa Ginoo ug kay Iyang gipili nga itago 
ang kamatuoran gikan sa maalam ug pagpahibalo kanila sa pag-
amoma. 

 Miabot ang panahon nga Iyang gipasidaan ang Iyang mga 
disipulo. Kini ang panahon moadto Siya sa Jerusalem, aron sa pag-
antos sa mga butang gikan sa kadagkoan nga mga pari ug sa mga 
relihiyosong magmamando, aron nga patyon ug dalaon sa Iyang 
kamatayon. 

Ang Iyang pag-abot sa Jerusalem usa ka dako nga butang. 
Ang mga tawo naglinya sa matag daplin sa mga dalan sa dihang 
nagalabay sila sa ilang mga sanina ug gihapinan aron Iya nga 
lakwan. Ug Siya miagi kanila samtang nagalingkod Siya sa asno 
sila naniggit, ”Hosana kaliwat ni David! Bulahan Siya nga mianhi sa 
ngalan sa Ginoo! Dalaygon ang Dios!” 
 Si Jesus naghatag ug pipila ka adlaw aron sa pagtudlo sa 
templo, pagwali ug pag-ayo sa mga tawo. Apan anaa Siya’y  mga 
pangatubangon ug problema sa mga Pariseo ug mga Saduseo. 
 Si Judas Iscariote, usa sa mga disipulo ni Jesus, nakig-
estorya sa kadagkoan nga mga pari ug nagsugyot kanila mahitun-
god sa pagbudhi niya kang Jesus alang sa salapi. Gitugyan nila ang 
katloan ka salapi nga sinsilyo. Iya kining gikuha. 
 Sa pagkagabii sa Kasaulogon sa Pagpasaylo, nga mao ang 
pinakaimportanteng adlaw sa mga Judio sa tibuok katuigan, sii Je-
sus milingkod uban sa Iyang mga disipulo alang sa kataposang 
panihapon. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan nga 
ilang gikaon, gipikas ug miingon, “Dawata ninyo kini ug kan-a; kinii 
mao ang Akong lawas.” Unya gikuha Niya ang kopa sa bino, nag-
pasalamat niini ug miingon, “Inom kamong tanan niini. Kini mao ang 
Akong dugo nga naglig-on sa kasabotan, nga giula alang sa tanan 
aron sa pagpasaylo sa mga sala.”  
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 Pagkahuman sa panihapon, miadto sila sa Bundok sa Olibo. 
Dinhi si Jesus nagpahibalo kanila nga sila nahimo aron masayop. 
Mapatuyango nga gilahutay ni Pedro nga dili gayod niya ilimod ang 
Iyang Ginoo. Si Jesus nagtagna nga dili lang siya molimod apan 
siya usab magdumili Kaniya makatulo nga higayon sa dili pa 
motuktugaok ang manok nianang adlawa. 
 Gikan didto, gidala ni Jesus ang Iyang disipulo sa 
Getsemane. Siya naggahin ug panahon tibuok gabii sa pag-ampo. 
Siya masulob-on  bisan pa man sa Iyang kamatayon kay kining 
tanan mahitabo. Si Jesus misulti sa Iyang mga disipulo nga mag-
ampo uban Niya, apan silang tanan nangatulog. Nakamata lamang 
sila sa pag-abot ni Judas sa tanaman uban ang mga pari ug mga 
katawhan nga miadto aron dakpon si Jesus. 
 Si Judas miduol kang Jesus ug iya kining gihagkan nga nag-
pamatuod sa iyang pagbudhi. Ang kadagkoan nga mga pari gidakop 
si Jesus ug gidala padulong sa balay ni Caifas, ang pangulong pari 
niadtong mga panahona. Ang mga disipulo milakaw gikan sa Getse-
mane. 
 Samtang si Jesus anaa sa sulod balay gisulayan ni Caifas 
ug uban pang mga pangulo, si Pedro anaa sa gawas sulod sa 
hawanan. Samtang siya naglingkod, usa ka sulugoon nga babaye 
ang miduol kaniya ug miingon, ”Ikaw usab uban kang Jesus nga 
taga-Galilea.” Gilimod kini ni Pedro. Ug siya mibalhin sa may 
ganghaan ug naghulat didto hangtod anaa na usab laing sulugoon 
nga babaye nga nakakita kaniya ug nag-akusar nga siya uban kang 
Jesus. Apan gilimod kini ni Pedro pag-usab, ug kining panahona 
siya nanumpa. Wala madugay, ang uban nga katawhan miduol 
kang Pedro ug nag-akusar nga siya uban kang Jesus. Kining 
panahona siya nagsugod ug pamalikas ug nagsulti, “Wala ako 
makaila nianang tawhana!” dihadiha dayon mituktugaok ang manok, 
ug si Pedro nahinumdom sa gisulti ni Jesus didto sa Bundok sa 
Olibo. Siya milakaw ug mihilak sa hilabihang kaguol.  
 Sa dihang miabot ang kabuntagon, ang kadagkoan nga mga 
pari nagdala kang Jesus kang Pilato aron patyon. Sa pagkakita ni 
Judas nga si Jesus gisilotan nga patyon nagbasol siya ug giuli niya 
ang katloan ka salapi nga sinsilyo sa kadagkoan nga mga pari. Siya 
miingon kanila, ”Ako nakasala sa pagtugyan sa dugo sa walay 
sala.”  Ug sila mitubag kaniya, ”Unsa may labot namo niana? Imo 
kanang tulubagon!” “Unya gilabay ni Judas ang salapi sa salog sa 
templo, milakaw palayo didto ug naghikog.”  
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Pinulong nga mga Pangutana 
 
1. Plano sa Ginoo nga itago ang kamatuoran gikan sa maalam ug 

ipahibalo kang kinsa?  

2. Giunsa man si Jesus pagtagad niadtong misulod Siya sa 
siyudad sa Jerusalem? 

3. Ngano man si Judas nakig-estorya sa kadagkoan sa mga pari, 
ug ngano man nga gihatagan nila siya ug katloan ka salapi nga 
sinsilyo? 

4. Sa panahon sa kataposang panihapon ni Jesus uban ang Iyang 
mga disipulo, Siya miingon kanila nga ang bino ug pan 
espesyal. Ngano nga naingon? 

5. Si Jesus misulti kanila nga ang Iyang dugo gikinahanglan maula. 
Ngano man? 

6. Didto sa Bundok sa Olibo, si Jesus miingon sa Iyang mga su-
musunod nga sila nahimo aron nga masayop. Gilimod kini ni 
Pedro. Ug si Jesus adunay espesyal nga tagna mahitungod 
kang Pedro, unsa man kato? 

7. Sa unsa man nga panglihok nagbudhi si Judas kang Jesus? 

8. Asa man si Pedro samtang gisulayan sa mga relihiyosong 
pangulo si Jesus? 

9. Duha ka mga babaye ang miduol kang Pedro sa nagkalain-laing 
panahon ug nagakusar kaniya ug butang. Unsa man kini? 

10. Sa makatulo nga higayon pipila ka mga tawo ang  miduol ug nag
-angkon nga si Pedro uban kang Jesus. Giunsa man ni Pedro 
pagtubag sa mga tawo? 

11. Kanus-a nabati ni Judas ang pagbasol sa pagbudhi kang Jesus? 

12. Ngano man siya mibalik sa kadagkoan nga mga pari? 

13. Unsa man ang gihimo ni Judas sa dihang nagbalibad ang 
kadagkoan nga mga pari nga dawaton ang pagbalik sa  salapi 
sa pagbudhi? 
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Leksyon 6 
Espirituhanong Kamatuoran- 

Mateo 11-27:10 
 

1. Panahon sa kataposang panihapon ni Jesus uban ang Iyang 
mga disipulo, Siya nagsugod us tradisyon nga namatikdan sa 
mga sumusunod ni Cristo sa tibuok kalibotan sukad pa niadtong 
panahona hangtod karon. Gitawag nato kini ug ang Balaang 
Panihapon. Ang Balaang Panihapon dili labaw sa kinaiyahan 
nga panghitabo nga nagkuha sa atong mga sala o naghimo ug 
espesyal sa atong kalawasan. Kini dili panahon nga ang ordi-
naryo nga pan ug ilimnon gimadyik aron mahimong dugo ug 
unod ni Jesus. Kini ang panahon alang sa mga sumusunod ni 
Cristo nga mag-uban, mokaon sa pan, moinom sa bino ug 
paghinumdum sa sakripisyo ni Jesus sa krus. Kini ang panahon 
sa paghinumdum sa bili nga gibayran ni Jesus alang sa atong 
mga sala sa atong mga kinabuhi. Kini ang panahon nga kita 
maglipay ug magpasalamat samtang kita magadayeg Kaniya 
uban ang pagpasaylo nga Iyang gipalit kanato. Ang 2 Corinto 
11:22-33 nagtudlo kanato nga kini tininuod nga paghitabo; kini 
dili butang nga hinimo sa walay hinungdan. Kini ang panahon 
nga magpalandong sa Iyang sakripisyo alang kanato ug sa 
pagsusi sa atong kinabuhi sama sa gihimo Niya alang kanato sa 
krus. 

2. Ang Ginoo nahibalo sa atong kapakyasan bisan sa wala pa nato 
nahimo ug Siya gihapon magadawat kanato ug gusto Niya nga 
kita magamit sa Iyang gingharian. Gikan sa panahon nga gi-
tawag ni Jesus si Pedro nga mahimong “mangingisda sa 
katawhan”, Siya nahibalo nga kining gabhiona si Pedro 
magbudhi Kaniya. Apan sa magapadayon kita sa pagbasa sa 
atong mga Biblia, kita nakatuon sa Mga Buhat nga ang Ginoo 
naggamit kang Pedro aron magdala sa liboan nga katawhan 
diha kang Cristo. Sa pagkatinuod adunay duha ka libro sa Biblia 
nga sinulat ni Pedro. Sa Mga Buhat 2, pagkahuman si Jesus 
mibalik sa langit, among nakita nga si Pedro nagwali sa 
Jerusalem atubangan sa katawhan nga iyang gikahadlokan 
niadtong gabhiona sa pagbudhi. 

 Sa sama nga paagi, ang atong kapakyasan dili katingalahan 
diha sa Ginoo. Bisan man human nato pagdawat kang Cristo, 
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kita gihapon adunay kapakyasan sa atong mga kinabuhi. Kita 
makasala; kita magbudhi Kaniya; kita maghimo ug mga butang 
nga atong gikadumtan. 

3. Unsa man ang atong himoon human kita mapakyas diha sa 
Ginoo? 

 Adunay duha ka mga tawo nga nagbudhi kang Cristo niad-
tong gabhiona. Ang usa mao si Pedro, ang tawo nga nagbudhi 
kang Cristo, apan nagamit usab siya pag-ayo sa Ginoo. Ang 
usa pa mao si Judas nga nagbudhi usab Kaniya, apan naghi-
kog dayon. Kadaghanan sa katawhan sayop sa pagtuo nga  
ang hinungdan ngano si Pedro malampuson ug si Judas na-
pakyas kay mas dako pa ang pagbudhi ni Judas. Kini dili ga-
ling. Ang Biblia nagtudlo kanato nga kita TANAN mga makasa-
sala. Kita tanan nagbudhi diha sa Ginoo ug angay kita nga silo-
tan sa atong pagbudhi. Apan kon kini dili tinuod, unsa man ang 
makalilisang nga sayop ni Judas? 

 - Si Judas wala maghinulsol sa iyang sala ug wala mangita 
sa kapasayloan sa Ginoo. 

 Adunay daghan nga katawhan nga nahibalo sa dihang sila 
makahimo ug butang nga dili maayo. Daghan ang katawhan 
nga makabati ug kahadlok sa mga butang nga ilang nahimo sa 
ilang kinabuhi nga dili maayo. Pipila sa katawhan naghimo ug 
mga butang nga makahahadlok nga sila nakabati nga bisan 
ang Ginoo dili mopasaylo kanila niining mga butang. 

 Ang I Juan 1:9 miingon, “Apan kon isugid nato ang atong 
mga sala, Siya nga matarong ug matinumanon sa Iyang saad 
mopasaylo gayod sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa 
TANAN natong mga kalapasan.” 

Kini nagpasabot nga kon ang tawo: 

♦ Moduol sa Ginoo 

♦ Magsulti sa Ginoo unsa ang iyang nabuhat 

♦ Maghinulsol 

♦ Mangayo ug pasaylo sa iyang sala 

♦ UG ANG GINOO MATINUMANON NGA MOPASAYLO 
NIINING TAWHANA BISAN UNSA NGA BUTANG—
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BISAN MAN UNSA KAHADLOK ANG SALA, ANG 
SAKRIPISYO NI JESUS SA KRUS HUSTO NA ARON 
MAHINLO ANG SALA. 

 Kini usab nagpasabot, nga isip sumusunod ni Cristo, kita 
gikinahanglan nga dili magpapildi sa paghinumdom sa nilabay 
na nga mga sala nga napasaylo na sa Ginoo. Dili nato 
kinahanglan nga magkinabuhi diha sa kasal-anan sa mga 
butang nga nakalimtan na ni Cristo. Si Pedro naghinulsol sa 
iyang mga sala ug nagamit siya diha sa Ginoo. Kita usab 
maghinulsol sa atong mga sala ug magpagamit pag-ayo diha 
sa Ginoo. 

 Si Judas aduna gayod kadaotan sa iyang kasingkasing. Kini 
hadlok nga butang nga magbudhi sa duol nga higala, ug sa 
pagsugyot Kaniya sa pag-antos samtang Siya wala gayod sala 
sa tanang mga butang nga dili maayo. Apan bisan pa, ang ka-
matuoran nga ang Ginoo gihapon adunay plano alang sa ki-
nabuhi ni Judas. Bisan si Judas angay sa kapasayloan sa 
Ginoo. Ang sakripisyo ni Jesus sa krus husto na aron 
mopasaylo bisan kay Judas. Kon miduol lamang siya kang 
Cristo, apan iyang gitugotan ang kasal-anan nga magdumala 
sa iyang kinabuhi, kini nahimong hilabihan na maong iyang 
gitapos ang iyang kinabuhi. 

4. Si Jesus miingon sa Iyang mga disipulo nga ang  atong pakig-
saad ug kasabotan uban ang Ginoo gihimong posible tungod 
sa Iyang dugo nga giula aron nga mapasaylo kita sa atong mga 
sala. Wala kitay gihimo aron sa pagdawat sa kapasayloan sa 
Ginoo sa atong kinabuhi. Makausa, gidawat nato si Jesus sa 
atong mga kasingkasing, wala kitay mahimo aron mawala ang 
atong kapasayloan. Ang Efeso 1:13-14 miingon, “Ug mao usab 
kini ang midangat kaninyo, adunay pagtuo, gipatikan ikaw uban 
ang Espiritu Santo nga Iyang saad nga maoy pasalig sa atong 
kaliwatan hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawa-
san, daygon ta ang Iyang himaya.” Ang Juan 3:16 miingon nga 
kita adunay “kinabuhing dayon”. Makausa si Cristo misulod sa 
inyo ug Siya gayod dili mobiya kanimo. Ikaw giluwas sa 
kahangturan gikan niana nga bahin. Ang Biblia miingon nga 
kinahanglan nato nga hinumdoman ang sakripisyo ni Cristo 
alang kanato ug sa pagbiya sa pagpakasala. Kinahanglan nato 
himoon ang atong kinamaayohan aron kita baskog matag-
adlaw sa atong kinabuhi diha sa hingpit nga pagsunod Kaniya. 
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Apan ang 1 Juan 2:1 nagpahinumdom kanato nga kon kita 
makasala, kinahanglan nato hinumdoman ang anaa sulod 
kanato. Kinahanglan nato nga hinumdoman nga si Jesus anaa 
sa atong kinabuhi isip tigpanalipod diha atubangan sa atong 
Amahan. Siya mao ang puli sa pagbayad alang sa atong mga 
sala.   

 

Paghisgot: 
 

1. Unsa imong hunahuna mahitungod kang Pedro ug kang 
Judas? 

2. Unsa ang buot pasabot sa “pagpasaylo” para kanimo? 

3. Nabati na ba nimo ang kasal-anan nga imong mapamatuod 
kang Judas?  

4. Ayaw pag-estorya ug mga butang nga kusog, apan kini ba 
posible nga aduna kay nahimo nga hadlok nga nakita nimo 
nga lisod para dawaton ang kapasayloan ni Cristo sa imong 
kinabuhi? 

5. Unsa man ang pulong ni Jesus kanimo niini nga sitwasyon? 
Aduna na bay nakasaysay ug nakabasag kusog sa 1 Juan 
1:9? 

 Matag tawo gikinahanglan magyukbo sa ilang mga ulo ug 
makig-estorya sa Ginoo sa tanan nga anaa sa ilang kasingkasing. 
Kon adunay sala didto, hinulsoli kini. Pangayoa sa Ginoo nga 
mawala ang kasal-anan. Pangayoa sa Ginoo, sumala sa Iyang 
kaluoy, aron nga kita mahilayo, sa tanang mga bili, gikan niining 
sala. Hinulsoli sa walay pagpanulipod nga ang sakripisyo ni Jesus 
husto na aron mopasaylo kanimo sa imong mga sala. 
Nagpamatuod nga kini kamatuoran. 

 * Tingali sa dili pa madugay, si Satanas magsulay sa pag-
ataki kaninyo sa pag-akusa sa mga hunahuna sa kasal-anan. 
Kining mga panghunahuna WALA naggikan sa Ginoo. Kining mga 
panghunahuna dili tinuod nga kasal-anan apan sayop nga kasal-
anan. Kon ikaw nagsugod ug pagbati niining sayop nga kasal-anan 
mahitungod sa butang nga gipasaylo na sa Ginoo, dihadiha dayon 
paghunong ug pag-ampo. Isulti,  
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 ”Salamat Jesus sa Imong kapasayloan sa akong sala (isulti 
gayod ang sala). Ginoo, salamat nga ang Imong sakripisyo 
angay  na aron mopasaylo bisan kanako. Ako nagtuo sa Imong 
dugo, ug ako naghangyo nga Imong kuhaon ang kasal-anan sa 
akong panghunahuna.”  

 Ang Ginoo matinumanon, ug Siya maghimo niini. Kon ikaw 
mag-ampo sa Ginoo matag panahon nga si Satanas moataki 
kanimo, kini dili madugay usa pa siya mobiya sa pag-ataki kanimo, 
ug ikaw luwas na sa mga hunahuna nga kasal-anan hangtod sa ka-
hangturan. Atong natuman ang kadaogan diha sa matagparte sa 
atong kinabuhi diha kang Cristo. 
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Leksyon 7 
“Ang Pagpalansang ni Cristo sa Krus”  

Mateo 26—27 
 

 “Kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Cristo didto 
sa krus binuang alang niadtong nangalaglag apan kanatong gilu-
was, gahom kini sa Dios.”I Corinto 1:18 
 

Balik Pagtuon 
 
1. Si Propeta Isaias nag-ingon nga si Jesus matawag nga Imanuel, 

nga nagpasabot, “Ang Dios ____________.” 
2. Si Jesus nag-ingon nga walay isa nga nakabalo kung kanus-a 

siya mobalik sa kalibotan gawas sa ___________.  
3. Si Juan nagbautismo ug daghan sa kamingawan nga naghinul-

sol sa ilang mga __________. 
4. Si Jesus gitubag ang satanas sa makatulo gamit ang 

_________ of _________. 
5. Kung gusto nato motubo nga duol sa Dios ug mahimo nga 

molikay sa sa tintal, kinahanglan nato nga maggahin ug pana-
hon sa ________ uban kaniya ___________. 

6. Gitawag ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga mahimong 
“___________ of __________.” 

7. Si Jesus nag-ingon sa iyang mga disipulo nga dili ________ kay 
tungod ang iyang presensiya naguban kanila. 

8. Si Jesus naggahin ug panahon sa kalibotan ___________ sa 
synagogues, ___________ mahitungod sa Gingharian sa Dios, 
ug __________ ang mgasakit sa mga tawo. 

9. Si Jesus nagsulti sa Iyang mga sumusunod nga molakaw sa 
tanang tawo, apan mahimong _________ nga serpente ug lu-
was sa kadaot sama sa _________. 

10. Si Jesus nag-ingon nga siya nakabalo sa kadaghanon sa  
__________ sa atong ___________. 

11. Dito sa Bundok sa Olives si Jesus nakabalo nga si _________ 
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molimod kaniya sa makatulo nga panahon sa dili pa ang sunoy 
nga manok motuktugaok nianang kabuntagon. 

12. Si ____________ ang didsipulo nga naglimod kay Jesus tungod 
sa katloan ka salapi nga sinsilyo. 

13. Si ____________ naghinulsol sa iyang paglimod ug nahimong 
gigamit pag-ayo sa Dios. 

14. Si ____________ nakabati ug may sayop sa iyang nahimo ug 
milakaw ug gipatay iyang kaugalingon. 

15. Ang Biblia nagtudlo nga kung kita “____________ sa atong mga 
sala, Siya matinud-anon ug matarong nga __________ sa atong 
mga sala ug limpyohan kita gikan sa _________ pagkadaotan.” 

 
 Samtang si Pedro naa sa gawas sa pultahan sa balay ni 
Caifas, si Jesus anaa sa sulod ug ginahukman Siya sa bisan un-
sang  bakak nga mga testimonyo. Walay niisa niini nga katuohan 
gayod nga Siya pakasad-an. Gitugotan lamang ni Jesus ang mga 
magsusumbong nga magpadayon sa pag-asdang kaniya nga wala 
gayoy pag-abli sa Iyang baba aron makapanalipod. Tungod sa 
walay laing mahimo nga makabuhat ug bisan unsa, si Caifas nangu-
tana kang Jesus, “Sultii kami kon ikaw mao ba ang Mesiyas, ang 
Anak sa Dios.” 
 Sa kataposan si Jesus mihunong sa Iyang kahilom ug miin-
gon, “Gisulti nimo. Apan sultihan ko kamong tanan, sukad karon 
makita ninyo ang Anak sa Tawo nga naglingkod sa tuo sa Labing 
Makagagahom sa tanan ug moanhi sinapnay sa mga panganod sa 
langit!” 
 Sa pagkabati niya niini, gigisi sa Pangulong Pari ang iyang 
bisti ug miingon nga si Jesus dakong pasipala. Ilang gidala si Jesus, 
unya gilud-an nila ang Iyang nawong ug gibunalan nila Siya ug 
gisagpa.  
 Sayo sa buntag ang tanang kadagkoan sa mga pari ug ang 
mga namunoansa mga Judio nagplano sa pagpatay kang Jesus. 
gigapos nila Siya ug gitugyan ngadto kang Pilato, ang Romanhong 
Gobernador sa probinsya sa Judea. Ang gobernador gipangutana si 
Jesus, “Ikaw ba ang hari sa mga Judio?” Si Jesus mitubag, “Gisulti 
nimo.” Ang pangulo sa mga pari nagpadayon sa pagpagawas sa 
listahan sa mga pasangil. Apan wala gayod Niya kini tubaga. Busa 
natingala pag-ayo ang Gobernador sa dili pagtubag ni Jesus sa 
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bisan unsa ka pulong. Wala siyay nakita kay Jesus nga angayang 
sad-an ug gipaningkamotan nga makakita ug mahusay nga paagi 
aron siya makagawas. 
 Matag Kasaulogan sa Pagsaylo, nabatasan sa Gobernador 
ang pagbuhig usa ka binilanggo nga pinangayo sa mga tawo. Niad-
tong panahona may bantogang binilanggo nga ginganlag Barabas. 
Sa nagkatigom na ang mga tawo, nangutana si Pilato kanila, “Kina 
may inyong gusto nga akong buhian? Si Barabas ba o si Jesus nga 
ginganlag Mesiyas?” Gidani sa kadagkoan sa mga pari ug sa mga 
pangulo sa Judio ang mga tawo sa pagpangayo kang Pilato nga 
buhian si Barabas ug ipalansang sa krus si Jesus. Si Pilato nangu-
tana sa mga tawo, “Unsa may daotan nga iyang nahimo kaninyo?” 
Apan sa makusog nga tingog naninggit sila, “Ilansang siya sa krus!” 
Sa pagkakita ni Pilato nga wala siyay mahimo ug malagmit mahi-
tabo ang dakong kagubot, mikuha siyag tubig ug nanghunaw 
atubangan sa mga tawo ug miingon, “Wala akoy labot sa dugo niin-
ing tawhana! Inyo kining gusto!” Unya ang  tanang mga tawo na-
nubag kaniya, “Kami ug ang among mga anak maoy dat-ogisa silot 
sa iyang dugo!” Unya gibuhian ni Pilato si Barabas ug iyang gipala-
tos si Jesus ug gitugyan sa mga sundalo sa palasyo aron ilansang 
sa krus.   
 Sulod sa palasyo, Siya gihuboan ug ilang gisul-oban sa bist-
ing dagtom-pula. Ug naghimo silag korona gikan sa mga sangang 
tunokon ug gipahaom nila kini sa Iyang ulo. Gipakuptan nila sa 
iyang tuong kamot ang usa ka bugang. Nangluhod sila sa Iyang 
atubangan ug gibugalbugalan Siya. Unya gilud-an nila Siya ug gi-
kuha nila ang lipak ug gibunal sa Iyang ulo. 
 Human nila bugalbugali si Jesus gihukasan nila Siya sa bist-
ing dagtom-pula ug gisul-oban sa Iyang kaugalingong bisti unya gi-
dala sa gawas padulong sa Golgotha, nga sa ato pa, “Ang Dapit sa 
Kalabera.” Kini ang dapit diin mahitabo ang paglansang sa krus. 
Samtang sila naglakaw gikan sa palasyo, ilang gipugos ang tawo 
nga ginganlan ug Simon aron sa pagpas-an sa krus ni Jesus alang 
kaniya.  
 Unya gilansang nila Siya sa krus ug gibahinbahin nila ang 
Iyang sapot pinaagi sa ripa. Tapos nanglingkod sila ug gitan-aw ang 
Iyang kamatayon. Ang pangulo sa mga pari ug ubang mga kadag-
koan miabot aron makita Siya nga nagbitay, ila kining gikataw-an ug 
nagsultig mga mahait nga pulong kung ngano nga dili Siya mo-
kanaog sa krus. Aduna usab daghan pang mga tawo ang miabot 
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diin Siya gilansang ug nagsultig mga dili maayong pulong. Ug bisan 
ang mga tulisan nga gilansang uban Kaniya mibiaybiay usab 
Kaniya. 
 Sa pagkaudtong tutok, mitabon sa tibuok yuta ang kangitngit 
nga milungtad ug tulo ka oras. Ug sa pagkaalas tres sa hapon mi-
tuaw si Jesus, “Eli, Eli, lama sabachthani?” nga sa ato pa, “Dios ko, 
Dios ko, nganong gibiyaan mo ako?” Ang ubang tawo nga nagbarog 
didto nakadungog kaniya ug miingon sila, “Nagtawag siya kang 
Elias!” Dihadiha usa kanila ang midagan aron pagkuhag espongha 
nga iyang gihumod sa baratohong bino ug gitaod sa tumoy sa usa 
ka bugang ug gitunol ngadto kang Jesus aron ipainom Kaniya. Apan 
may miingon, “Ayaw una, tan-awon nato kon moanhi ba si Elias 
aron pagluwas kaniya!” Unya si Jesus misinggit pag-usab ug gitu-
gyan ang iyang Espiritu. 
 Sa Iyang kamatayon adunay daghan kaayo nga mga katin-
gad-ang mga panghitabo nga miabot sa tibuok Jerusalem nga na-
gapamatuod kung kinsa Siya. Ang tabil sa Templo nagisi gikan sa 
taas ngadto sa ubos, nauyog ang yuta ug nangapikas ang mga 
bato. Ang mga lubnganan nangaabli ug daghan sa nangamatay na 
nga katawhan sa Dios ang nangabanhaw ug nanggula sa ilang 
lubnganan ug miadto sila sa Balaang Siyudad sa Jerusalem. 
 Sa pagkangitngit na, miabot si Jose nga taga-Arimatea. Adu-
nahan siya ug usa usab ka sumusunod ni Jesus. Miadto siya kang 
Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Ug mimando si Pilato 
nga ipahatag kini kaniya. Busa gikuha kini ni Jose ug giputos niya 
sa usa ka bag-ong habol nga lino. Gipahamutang niya kini sa iyang 
kaugalingong lubnganan nga bag-o pa lamang gilungag diha sa usa 
ka dako kaayong bato aron isira sa pultahan sa lubnganan ug mi-
lakaw siya uban ni Maria Magdalena ug ang laing Maria niadtong 
lugara. 

 

Pinulong nga mga Pangutana 
 
1. Sa kataposan giunsa sa mga pangulo sa Judio paghukom si Je-

sus sa didto sa balay ni Caifas? 
2. Giunsa ni Jesus pagtubag sa tanang mga sumbong batok niya? 
3. Unsa ang sumbalik ni Pilato ngadto kay Jesus sa pagpabilin nga 

mahilomon luyo sa mga magsusumboong? 
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4. Kinsa si Barabas? 
5. Giunsa pagtagad sa mga Romanhong sundalo si Jesus? 
6. Giunsa sa mga pari ug uban pang mga nagtan-aw pagtagad si 

Jesus samtang Siya nagbitay sa krus? 
7. Unsa ang nahitabo sa tibuok yuta sa pagkaudtong tutok? 
8. Unsa ang gisinggit sa wala pa niya gitugyan ang Iyang Espritu sa 

Dios? 
9. Unsa ang mga katingad-ang panghitabo sa kamatayon ni Jesus? 
10. Unsa ang gihimo ni Jose nga taga-Arimatea sa lawas ni Jesus? 
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Leksyon 7 
Espirituhanong Kamatuoran 

Mateo 26-27 
 

 Ang mga pamaagi sa Dios dili mga pamaagi sa tawo. Atong 
pagadunganan ug basa ang yugto sa Balaang Kasulatan nga ma-
kita diha sa I Corinto 1:18-21, 27. Basaha kining mga yugto  sa 
duha o tulo ka beses, aron nga ang tanan adunay panahon nga 
makahunahuna bahin sa ginasulti sa Biblia. 
 “Kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Cristo 
didto sa krus binuang alang niadtong nangalaglag apan kana-
tong giluwas, gahom kini sa Dios. Ang kasulatan nag-ingon, 
 ‘Himoon kong kawang ang kahibalosa mga maalam ug 
isalikway ko ang kaalam sa mga makinaadmanon.’ 
 Busa unsa na man unyay kapuslanan sa mga maalam 
ug sa mga makinaadmanon ug sa mga batid sa lantugi niining 
kalibotana? Gipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam 
niining kalibotana. Kay sa iyang kaalam, maoy pagbuot sa Dios 
nga walay makaila kaniya pinaagi sa tawhanong kinaadman. 
Apan gibut-an sa Dios ang pagluwas niadtong magtuo pinaagi 
sa ilang giingong binuang nga mensahe nga maoy among gi-
wali. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tawo nga walay 
kapuslanan aron pakaulawan ang mga maalamon ug gipili niya 
kadtong giisip nga huyangaron pakaulawan ang mga tawong 
gamhanan.” 
 Kung tan-awon nato ang kinabuhi ni Cristo, makita nato ang 
mga paagi sa Dios dili mga paagi sa tawo. 

 Sa panahon nga napanganak ang yutan-ong hari, siya gi-
panganak sa palasyo. Pero gipadala sa Dios si Jesus, ang 
Hari sa mga hari, nga mapanganak sa kapobre. 

 Kung adunay usa ka tawo nga magpahayag ug isa ka im-
portante nga mensahe o ang pag-abot sa isa ka importan-
teng tawo, kini nga mensahero dato, magsuot ug maanyag 
nga sanina ug nagamaneho sa maanindot nga sakyanan. 
Ang Dios nagpadala kang Juan nga Magbubunyag nga 
ang bisti hinimo lamang sa balhibo sa kamelyo aron mag-
pahayag sa pag-abot ni Jesus didto sa awaaw diin ang 
mga tawo  nagagawas aron makadungog sa pahibalo. 
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 Kung ang tawhanong hari adunay mokalaban kaniya nga 
sayon lamang pildihon, dihadiha dayon iya kining laglagon. 
Sa tinuyo si Jesus miadto sa  awaaw nga dapit aron tintalon 
sa yawa ug wala pa Niya kini gilalag dayon. 

 Kung ang tawhanong hari magpili sa iyang mahimong duol 
nga higala, ginapili niya ang mga tawo nga nakatapos gikan 
sa mga bantogang skwelahan, gikan sa bantugang pamilya 
ug katong adunay daghang salapi. Ang gipili ni Jesus  mga 
ordinaryong tawo nga mangingisda ug mga kubrador sa 
buhis. 

 Ang yutan-ong hari ginapugos ang iyang mga tawo nga mo-
sunod kaniya ug ginasilotan katong mga mosalikway 
kaniya. Si Jesus nagtudlo kanato nga maghigugma. Iya ki-
tang ginatugotan kung mosunod kita Kaniya o isalikway 
Siya. 

 Ang tawhanong hari ginapatrabaho ang uban para kaniya, 
magbayad ug buhis ug bisan man ang pagpatay sa mga 
tawo nga  molimod sa iyang gobyerno. Sa tinuyo si Jesus 
nagpakamatay sa krus kay tungod gusto Niya nga bayaran 
ang bili sa atong mga sala. Gusto Niya nga may kagawasan 
kita nga mopuyo sa kahangtoran uban Niya. 

 Kung ang yutan-ong hari mamatay, siya ilubong ug ang 
iyang anak ang mopuli sa iyang lugar. Sa pagkamatay ni 
Jesus, Siya nabanhaw ug naghari alang sa kahangturan. 

  Si Jesus dili tawo. Siya ang Dios. Siya angayang sim-
bahon, halaran ug tumanon. Kita Iyang gihigugma ug gusto Miya 
ang pinakamaayo alang kanato. Ang Iyang kinabuhi diri sa yuta 
kay dili gayod matukib. Ang mga paagi sa Dios kay mas dako pa 
kaysa imong gamay nga kaisipang masabtan nga dili makata-
runganon sa tawo. 
  * Ang Biblia nagtudlo kanato ug usa sa mga butang 
nga gusto sa Dios madungog kanato kay ang pagdayeg sa 
Iyang mga tawo. Ang pagdayeg nagapasabot sa pagsulti sa 
imong gugma kay Jesus ug ang pagpasalamat sa tanan nga 
mga kahibulongang butang nga Iya gayod. Gusto sa Dios nga 
madungog gayod ang atong kinasingkasing nga paghigugma 
Kaniya. Gusto niya madungog ang mga pulong nga, “Gihigugma 
ko Ikaw O Ginoo tungod kay Ikaw nahigugma kanako;” o 
“Ginadayeg ko Ikaw Ginoo tungod kay Ikaw bantugan ug maka-
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gaghom nga Dios.” Kini ang mga pulong nga gusto sa Dios nga 
isulti nimo Kaniya. 
  Kung hunahunaon nato ang kinabuhi ug ang pagka-
matay ni Cristo, mahibulong nalang kita sa paghunahuna kung 
giunsa kita sa Dios pag-atiman, ang Magbubuhat sa tibuok kali-
botan. Ang Iyang gugma kanato kay sobra pa sa atong mahu-
nahunaan. Ang Iyang mga paagi kay mas dako ug mas maayo 
pa kaysa bisan unsang butang nga atong mapasalamatan. Kini 
ang tamang panahon nga maghunong sa makadyot ug dayega 
ang Dios. 
  Ang katuyoan sa pagpakamatay Niya sa krus kay 
mao gayod ang sakripisyo niya sa atong mga sala. Siya gikas-
tigo, gihukman ug gisilotan tungod sa atong mga nahimong 
sala ug sa atong mga mahimong sala.  Kinahanglan gayod 
nato Siya nga pasalamatan ug dayegon tungod kay Siya 
nahimo natong Dios ug Manluluwas. 
  Karon aduna kitay pagahimoonng butang nga ma-
tawag nga “han-ay sa mga pulong sa pag-ampo” o “saysay sa 
mga pag-ampo”. Ang saysay sa mga pag-ampo kay diin ang 
tanan mag-ampo sa mga han-ay sa pulong sa iyang mahu-
nahunaan nga gusto niya ipadayag sa Dios. Kita magaduko sa 
atong mga ulo ug hunahunaa ang Dios, si Jesus, unsa ang 
Iyang nahimo panahon sa pagministeryo Niya sa yuta, sa gi-
himo Niya sa krus, sa Iyang pagbalik, ug sa Iyang ginahimo 
karon sa atong kinabuhi. Ug atong pulipulihan kining gihan-ay 
nga mga pulong padulong sa Dios. Pananglitan, “Hamiling 
Amahan, gihigugma ko Ikaw kay Ikaw nagluwas kanako.” Mo-
sunod napud ang lain na usab ka tawo ug magsulti sa lain  
napud nga saysay, “Amahang Dios, Ikaw gayod maayohon nga 
akong amahan.” Ang matagtawo makahimo ug kinahanglan 
nga mag-ampo kutob sa buot mong himoon nga nabati mo 
uban sa paggiya sa Espiritu.  Kini ang panahon nga maka-
ambit ka sa kadaghanan kung unsa ang anaa sulod sa atong 
mga kasingkasing. Padayon hangtod sa kini gikinahanglan. Ug 
padayon ngadto sa mga alampoanan ug magampoanay ang 
matag-usa. 
  * Ang Pangulo magpahinumdom sa mga miembro 
nga magsugod ug hatag panahon sa pagdayeg matag-adlaw 
sa panahon nga sila mag-inusara uban sa Dios. Siguradoha sa 
pagpangutana ang mga miembro kada semana sa mga panghi-
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tabo sa ilang mga mahilomong panahon. Dasiga kung adunay 
isa nga anaa sa kaguol, ug tugoti ang tanan nga maka-ambit sa 
mga butang nga gihimo sa Dios kanila o ang mga maayong 
butang nga gihimo sa Dios kanila. 
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Leksyon 8 
“Ang Pagkabanhaw ni Cristo” 

Mateo 27 
 

 “Kay ako nasayod sa Akong mga laraw alang kaninyo, ingon 
ang Ginoo, laraw sa kalinaw ug dili sa kadaotan, aron paghatag 
kaninyog kaugmaon nga inyong gipangandoy.” Jeremias 29:11   
 

Balik Pagtuon 
 
1. Ang Propeta nga si Isaias misulti nga si Jesus gitawag nga 

Imanuel, nga ang buot pasabot, “Ang Ginoo ____________.” 

2. Si Jesus miingon nga walay makahibalo sa pagbalik Niya sa 
yuta gawas ang ___________.  

3. Si Juan nagbunyag kadaghanan diha sa awaaw nga 
naghinulsol sa ilang mga ______. 

4. Si Jesus mitubag sa yawa sa makatulo nga higayon gamit ang 
________ sa________.  

5. Kon buot nato nga duol diha sa Ginoo ug makasalikway sa 
tintal kinahanglan mogahin kita ug panahon sa 
___________uban Kaniya____________. 

6. Gitawag ni Jesus ang Iyang mga sumusunod nga ”mga 
mangingisda sa __________.” 

7. Si Jesus miingon sa Iyang mga disipulo didto sa bangka nga 
dili __________. 

8. Si Jesus natandog uban sa Iyang kaluoy sa Iyang katawhan 
sa dihang nakita Niya nga daghan silag ___________. 

9. Si Jesus miingon sa Iyang mga sumusunod nga molakaw sa 
Iyang ngalan nga maalamon sama sa __________ ug luwas 
sa kadaot sama sa ___________.  

10. Si Pedro nagbudhi kang Jesus pinaagi sa __________Kaniya 
sa makatulo nga higayon sulod sa hawanan ni Caifas. 

11. Si Judas nagbudhi kang Jesus pinaagi sa pagtugyan niya 
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Kaniya sa mga pari alang sa ___________  nga sinsilyo. 

12. Si Jesus ___________sa TANAN natong mga sala sa dihang 
gihinulsolan nato kini. 

13. Giunsa man pagtagad sa mga Romanhong mga sundalo si 
Jesus? 

14. Ang kadagkoan nga mga pari miadto sa tiilan sa krus aron 
___________ kay Jesus samtang Siya namatay  

15. Adunay mga katingalahan nga nahitabo sa dihang namatay si 
Jesus  uban ang mga patay nga katawhan nga _________ 
sulod sa siyudad sa Jersalem. 

16. Si Jose nga taga-Arimatea gikuha ang lawas ni Jesus aron 
ipahimutang sulod sa __________. 

 
Ang adlaw human si Jesus gilansang sa krus, ang kadag-

koan nga mga pari ug mga Pariseo nag-uban ug nakig-estorya kang 
Pilato. Sila miingon kang Pilato nga si Jesus gitagna nga Siya ma-
banhaw gikan sa Iyang kamatayon sa makatulo nga adlaw. Sila 
nangutana  kon ang pinasahi nga pagbantay nga gihatag makuha 
aron paniguro nga dili makawat ang lawas. Si Pilato niuyon sa ilang 
hangyo, maong ang grupo nila miadto sa lubnganan ug gisirado ang 
bata nga anaa sa sulodanan sulod sa langub. Sila usab nagbilin ug 
armado nga mga guwardiya aron sa pagbantay sa lugar.  

Karon ang adlaw human ang Adlawng Igpapahulay, nga 
mao ang unang adlaw sa semana, si Maria Magdalena ug ang laing 
Maria miadto sa lubnganan. Apan sa dihang niabot sila didto, dihay 
kusog nga linog  ug ang bato nga maoy nagsirado sa lubnganan 
natandog. Ang anghel sa Ginoo nga mikunsad gikan sa langit 
naglingkod sa taas sa bato nga maoy gigamit nga sira sa 
lubnganan. Ang bisti sa anghel puti sama sa nyebe, ug ang Iyang 
panagway sama sa kilat. Ang mga sundalo nga nagguwardiya sa 
lubnganan nangurog sa hilabihang kahadlok hangtod nga sila 
nakuyapan. 

   Ang anghel misulti sa mga babaye nga dili mahadlok. Siya 
miingon, ”Nasayod ako nga kamo nangita kang Jesus nga 
gilansang sa krus. Wala na Siya dinhi, nabanhaw na Siya, sumala 
sa Iyang giingon. Dali kamo; tan-awa ang dapit nga Iyang 
lubnganan. Unya adtoa dayon ug sultihi ang Iyang mga disipulo nga 



67 

Siya nabanhaw sa Iyang kamatayon, ug anaa na Siya nag-una 
kaninyo ngadto sa Galilea; didto makita ninyo Siya. Patalinghogi, 
ang akong gisulti kaninyo.” 

Ang mga babaye nga nakadungog niini napuno sa kalipay 
ug nagdalidali mibalik ngadto sa mga disipulo. Sa ilang paglakaw, 
misugat si Jesus kanila ug nag-ingon, “Pagmaya!” Sila mihunong, 
mihikap sa Iyang mga tiil ug gidayeg Siya. Si Jesus 
nagpahinumdom sa mga babaye nga isulti ngadto sa mga disipulo 
ug  mangadto sa Galilea. 

Sa pagkakaron, ang mga guwardiya mibangon ug mibalik sa 
siyudan aron sa pagsulti sa mga kadagkoan sa mga pari mahitun-
god sa nahitabo. Ang kadagkoan sa mga pari nagtigom ug nag-
uyon nga tugyanan ang mga guwardiya ug daghang salapi aron nga 
molakaw palibot ug sultihan ang katawhan nga sila nakatulog ug 
ang mga tinun-an gikawat ang patayng lawas ni Jesus. 

 Ang mga disipulo miadto sa Galilea sa bundok diin 
gipaadtoan ni Jesus kanila. Siya miduol kanila, ug ilang gidayeg 
Siya. Apan bisan pa niana pipila kanila nagduhaduha. Unya nagsulti 
si Jesus kanila bahin sa Iyang kataposang mando una Siya gibayaw 
ngadto sa langit. Siya miingon, ”Gihatag Kanako ang tanang 
gahom sa langit ug sa yuta. Lakaw, ug himoa nga Akong mga 
tinun-an ang tanan katawhan sa tibuok kalibotan, bunyagi sila 
sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo; tudloi sila 
sa pagtuman sa tanang mga butang nga akong gisugo 
kaninyo; Ug hinumdomi, Ako maga-uban kaninyo sa kanunay 
hangtod sa kataposan sa kalibotan.” Amen.  
 

Pinulong nga mga Pangutana 
 
1. Ngano man nga gusto paguwardiyahan sa mga Pariseo ang 

lubnganan ni Jesus? 
2. Unsa man ang gibisita sa duha ka mga babaye sa lubnganan? 
3. Unsa man ang nakita niining mga babaye sa dihang miabot sila 

didto? 
4. Unsa ang giingon sa anghel kanila? 
5. Unsa ang nahitabo sa mga guwardiya? 
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6. Asa niadto ang mga guwardiya human nagpakita ang anghel? 
7. Unsa man ang gitugyan sa kadagkoan sa mga pari kanila? 
8. Kinsa man ang nakita sa mga babaye sa dihang midagan sila 

pabalik sa mga disipulo? 
9. Asa man nga dapit makigkita si Jesus sa Iyang mga disipulo? 
10. Unsa man ang mando nga gihatag ni Jesus sa iIang mga 

sumusnod didto sa Bundok sa Olibo una pa Siya gibayaw? 
11. Kay kinsa si Jesus nagsaad nga gikan karon hangtod sa 

kataposan sa kalibotan? 
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Leksyon 8 
Espirituhanong Kamatuoran  

Mateo 28 
 

1. Ang mensahe ni Jesus ipaambit sa tanang katawhan. Kini tingali 
nga ang Ginoo naglihok sulod sa inyong mga kasingkasing nga 
naghatag kaninyo sa kusog ug tinguha sa pag-ambit sa Iyang 
mensahe uban kanila. Adunay daghan nga mga pamaagi aron 
isulti ang mahitungod sa gugma ni Cristo. Usa ka maayo nga 
pamaagi ang pagdala sa tawo, o grupo sa katawhan, 
mahitungod sa panghitabo sa kinabuhi Niya. Ikaw makahimo 
niini pinaagi niining mga materyales sulod sa pito ka mga se-
mana. Sukad pa niadtong leksyon 4, kita aduna na, isip grupo 
nag-ampo alang sa katawhan nga giplano na sa Ginoo sa imong 
kasingkasing.  Hinaot pa ikaw adunay panahon aron nga sulti-
han kining mga tawhana bisan gamay lang mahitungod sa ka-
bag-ohan nga nahitabo sa imong kinabuhi. Apan kon dili himoa 
kini nga semana na semana sa pakig-estorya kaniya.  
 AYAW adto niining tawhana aron pagsulti kaniya mahitun-

god kon unsa kahadlok nga tawo sila ug nga ang Ginoo 
magpadala kanila sa dili mapalong nga kalayo kon dili sila 
maghinusol.  

 HIMOA ang pag-imbitar sa ila nga magtuon sa Biblia uban 
kanimo sulod sa ilang balay. Sultihi sila nga sukadsukad 
ikaw nagatuon mahitungod sa Biblia ug nahibulong kon sila 
ba interisado nga magtuon uban kanimo mahitungod sa 
kinabuhi ni Cristo sulod sa pito ka semana. 

 Sa dihang moadto ka sa ilang balay, pagdala ug kauban 
uban kanimo. Tingali adunay usa gikan  sa inyong grupo sa 
pagtuon sa Biblia, o tawo nga nakaila nimo sa simbahan. 
Ang imong pangulo sa grupo sa pagtuon sa Biblia mahimo 
nga mouban kanimo. 

 Kon ikaw molakaw, paggahin ug panahon aron sa pakig-
estorya sa tawo mahitungod sa mga butang nga nahitabo sa 
ilang mga kinabuhi. Pakig-ilaila sa matag miembro sa ilang 
pamilya; paminaw sa ilang mga panginahanglan. Ampoi sila, 
ang ilang trabaho, ilang pamilya, ug pangayoa sa Ginoo ang 
kalinaw sa ilang balay. 
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 Pagsugod uban sa una nga panghitabo mahitungod sa 
pagkatao ni Cristo. Tugoti sila nga mangutana ug mga 
pangutana. Kon wala ikaw mahibalo sa tubag walay prob-
lema. Sultihi  lamang sila nga mangutana usa ka sa pangulo 
sa inyong grupo sa pagtuon tungod wala ka masayod, ug 
unya dal-a ang tubag sunod semana. 

 AYAW pagpabilin sa ilang balay sa madugay nga usa ka 
oras. Hinumdomi nga kini hamubo lamang nga pagtuon sa 
Biblia. 

 Adlaw-adlaw nianang semana ug matagsemana, pag-ampo 
alang niining tawhana ug ang ilang pamilya. Hangyoa ang 
matagmiembro sa imong grupo nga mouban kanimo sa pag-
ampo alang kanila. 

 HINUMDOMI: Bisan kita walay gahom aron sa pag-ayo sa 
bisan kinsa o pagpahawa sa bisan unsa nga espiritung daotan, 
kita walay gahom aron pagkonbinsa  sa katawhan nga gikina-
hanglan nila si Cristo. Ang maong adunay gahom mao ang 
Espiritu Santo nga nagpuyo sulod kanato. Siya adunay  gahom 
aron sa pag-ayo sa mga sakit sa katawhan; Siya aduna usab 
gahom sa pagpahawa sa mga espiritung daotan gikan sa mga 
kinabuhi sa katawhan; ug Siya ang maong magbuak sa kadena 
sa sala sa kinabuhi sa tawo ug magdala kanilag paghinulsol 
kang Cristo. Ang atong responsibilidad mao ang pag-ambit ug 
pag-ampo.  
 Siguro anaa ka sa sitwasyon nga  wala kay higayon aron 
nga himoon ang pito-ka semana nga pagtuon sa Biblia uban ang 
usa ka tawo, apan gusto nga makig-ambit uban kanila mahitun-
god kang Jesu-Cristo. 

 
Unsa ang himoon: 

• Sultihi sila, hangtod sa makaya nimo nga mahinumdoman, 
sa panghitabo kang Cristo. Sultihi sila sa Iyang pagkatao,  
Iyang pagbunyag, Iyang kinabuhi, Iyang mga milagro, Iyang 
gugma, Iyang mensahe sa paghinulsol, ang pagbudhi 
Kaniya, Iyang pagkamatay ug Iyang pagkabanhaw.   

• Sultihi sila nga sama sa mga tawo niadtong panahon pa ni 
Jesus, kita nasayop na sa atubangan sa Ginoo, bisan pa kita 
maayo nga katawhan. Kini nagpasabot nga kita nakasala. 
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Hatagi sila ug mga pananglitan sa pipila nga mga sala: pag-
pamakak, pagpangawat, dumot, kasina, pagpanapaw, ug 
uban pa. 

• Sultihi sila nga sama sa pagpasaylo sa Ginoo sa katawhan 
sa Biblia, Siya magapasaylo kanimo sa dihang ikaw 
maghinulsol sa imong mga sala.  

• Ipasabot bisan gamay mahitungod sa imong kinabuhi sa 
wala ka pa kang Cristo, sa panahon nga gipili nimo nga mo-
sunod kang Cristo, ug ang imong kinabuhi sukad anaa na 
ikaw kang Cristo. 

• Basaha ug isaysay ang usa sa pinakaimportanteng bersikulo 
sa Biblia, ang Juan 3:16. Kini nag-ingon, ”Kay gihigugma 
pag-ayo sa Dios ang kalibotan ug tungod niini gihatag Niya 
ang Iyang bugtong Anak aron ang tanang motuo Kaniya dili 
malaglag apan makabaton hinuon sa kinabuhing dayon.” 

• Pangutana sa tawo kon gusto ba niya hinulsolan ang iyang 
mga sala, magtuo ug magdawat sa kapasayloan nga Iyang 
gihatag kanila. 

• Ipasabot nga ang pagtuo nagpasabot sa pagtugyan nimo sa 
imong kinabuhi diha kang Cristo. Kini mao ang pagtuo 
Kaniya ug pagsalig sa imong kinabuhi Kaniya. 

• Kon sila moingon, “oo” tabangi sila sa pag-ampo sa simple 
nga pag-ampo ug sa paghatag sa ilang mga kinabuhi diha 
sa Ginoo. 

• Kon sila moingon, “dili” pangutana kanila kon sila ba motugot 
nga sila ampoan nianang panahona, unya pag-ampo sa Gi-
noo nga Siya motabang kanila sa pagpasabot sa Iyang ka-
matuoran alang sa atong mga kinabuhi. 

 * Paghunong ug paggahin ug panahon uban sa imong 
grupo aron sa pagtuon sa pagpaila kang Cristo sa uban nga 
tawo. Magparisparis ug pasagdi ang matag-usa nga mag-
usisa sa tibuok presentasyon. 
 Human sa atong pagtuon, ikaw maghunahuna, “Kini im-
posible, dili gayod ako makasulti mahitungod kang Cristo.” Hu-
nahunaa kining kataposang kamatuoran niining pagtuon: 
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2. “Ug, paminaw, Ako magauban kaninyo bisan sa hangtod sa 
kataposan sa kalibotan.” Ang Biblia nagtudlo nianang 
panahona nga kita nagdawat kang Cristo, ang Espiritu Santo 
sa Ginoo moadto ug magpabilin sulod sa atong mga 
kinabuhi. Wala man nimo kini naamgo, apan Siya naglihok 
na sa imong kinabuhi (Juan 14:7) 

 Siya ang magtudlo kanato sa atong panahon uban ang 
Ginoo matag-adlaw (Juan 14:26)  

 Siya mao ang magpabati nato sa kasal-anan sa dihang 
kita wala magtuman sa Ginoo. Siya ang nagtugot kanato 
sa pagpasabot sa unang panahon nga kita nahimong 
makasasala ug nagkinahanglan sa kapasayloan ni Cristo 
sa atong mga kinabuhi. (Juan 16:8-11) 

 Siya maoy naghatag kanato sa kaalam ug naggiya 
kanato sa kabubut-on sa Ginoo alang sa atong mga ki-
nabuhi. 

 Siya nagdasig kanato sa dihang kita anaa sa kaguol. 
(Mga Buhat 9:31) 

 Siya naghatag ug gahom kanato uban sa mga espesyal 
nga gasa aron mahimo nato ang mga butang nga wala 
nato madamgohi nga ato kining mahimo. Siya naghatag 
kanato sa mga pulong aron sa pagsulti mahitungod kang 
Cristo. 

 Kita mamahimong maghunahuna nga dili kita mamahimong 
sumusunod ni Cristo nga kinahanglan kita mamahimo. Kita mamahi-
mong maghunahuna nga ang pagsunod sa Ginoo imposible. Ang 
kamatuoran nga kini dili tinuod. Wala kitay mabuhat sa pagsunod 
kang Cristo, apan ang Ginoo mamahimo pinaagi  sa Espiritu Santo 
nga nagpabilin sulod sa atong mga kinabuhi.  

 Kini ang sikreto sa pagsulti sa uban mahitungod kang Cristo; 
kini ang sikreto nga panginabuhi nga walay kahadlok; kini ang sik-
reto aron nga makahimo sa tama nga desisyon matag-adlaw. Kon 
atong tugotan nga ang Magbubuhat sa Kalibotan mosulod sa atong 
mga kinabuhi,  Siya naghatag kanato ug gasa sa Iyang kanunayng 
presensiya. Ang presensiya sa Espiritu Santo ang tinubdan sa 
kusog ug gahom. Kini ang makadasig nga butang tungod ang Biblia 
nagtudlo kanato nga ang Ginoo adunay mga makapahibulong nga 
mga plano, lig-on nga paagi, ug nindot nga katuyoan alang sa 
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matag-usa sa atong kinabuhi. Atlong itapos kini nga pagtuon uban 
ang espesyal nga saad nga makita sa Jeremias 29:11-13 

 “Kay Ako nasayod sa Akong mga laraw kaninyo, ingon 
ang Ginoo, laraw sa kalinaw ug dili sa kadaotan, aron paghatag 
kaninyog kaugmaon ug paglaom. Unya ikaw magtawag Kanako 
ug molakaw ug mag-ampo kanako, ug Ako maminaw kanimo. 
Ug ikaw mangita Kanako ug makakita Kanako, kon ikaw 
mangita Kanako sa tibuok nimong kasingkasing.” 

 

 

ANG GINOO MAGAPANALANGIN KANIMO SA 
MAGAPADAYON IKAW SA PAGPANGITA UG 

PAG-ILA KANIYA! 
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