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Ang BadNewsGoodNews.net nakadawat niini nga kurso sa Bibliya
gikan ni Mrs. Darlene Anderson alang sa pagpalambo sa mga leksyon (tan-awa sa
www.badnewsgoodnews.net/english/bible_course.php). Ang orihinal nga bersyon sa Iningles
sisulat ni Mrs. Theresa Baker.
Ang mga leksyon nga gihubad ngadto sa pinulongang Cebuano ni Pastor Bernardo Pesidas
mahimong makita sa www.badnewsgoodnews.net/english/bible_course_ceb.php. Ug kini nga
mga leksyon, mas gipalambo pa ni Pastor Carlos Autida ug ni
Teresa Autida-van der Zee.
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Sa ubos nga tuong bahin sa www.badnewsgoodnews.net/english/bible_course_ceb.php mao
ang mga leksyon nga among nadawat sa Cebuano gikan ni Pastor Noli Banggay Ongos.
Palihug timan-i nga wala kami nakadawat sa tabon sa pagtulon-an, ang bulohaton sa ika pito
(7) nga leksyon, ang kumpleto nga pagtulon-an sa ika walo (8) ug ang ika baynte-uno hangtud
baynte-sinko (21-25) nga mga leksyon. Busa atong gibutang sa baylo ang atong Iningles nga
bersyon. Palihug sa pagpahibalo kon ikaw makahatag kanamo sa uban nga mga nawala nga
material sa karaang bersyon sa Cebuano.
Kadaghanan sa mga ilustrasyon nagagikan sa © Sweet Publishing
(www.sweetpublishing.com), ug anaa sa ilalum sa usa ka Creative Commons Attribution-Share
Alike 3.0 Unported License, anaa makita sa www.distantshoresmedia.org/resources.
Sultihi ang imong mga pamilya ug higala mahitungod niining pundasyon nga kurso sa
Bibliya nga Cebuano!
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PASIUNA

Ang mga pagtulon-an sa DALAN SA KINABUHI gihan-ay aron sa paghatag kanimo ug
madasigong pagsusi sa tibuok Bibliya ug sa samang higayon, aron paghimo sa tin-aw nga
kalainan nga kinahanglanon aron masabtan ang Pulong sa Dios. Pagtisok diha sa imong
hunahuna sa mga mahinungdanong butang, kinahanglan nga tun-an nimo ang mga bersikulo
sa Bibliya nga imong makita sa tanang mga pagtulon-an. Busa, kinahanglanon nimo ang
paggamit sa kumpletong Bibliya nga Cebuano sa pagtoon nimo niining maong kurso.
Masusing pagtoon sa mapa
Sa sinugdanan niining basahon, makita nimo ang MAPA nga may giya o kalambigitan
sa DALAN SA KINABUHI.
Ang DALAN SA KINABUHI nagahingalan sa nag-unang dalan diin ang mga tawo nga
nahimugso niining kalibutana nagapanaw. Sa pagpanaw sa matag-usa sa dalan sa kinabuhi,
adunay pipila nga misubay sa dalan sa pagtoo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang
uban misubay sa sayop nga dalan sa pagtoo, ang uban usab misubay sa dalan sa iyang
kinabuhi diha sa pagkadilimatinoohon ug nagpabilin nga patay nga espirituhanon. Ang tanang
mga tawo nanagkuyog sa paglakaw niining tawhanong kinabuhi, busa usa lamang ang dalan
nga gihulagway. Ang mapa nagsugod sa pagsulod sa tawo dinhi sa kalibutan ug gitapus sa
pagtak-op sa usa ka libo (1000) katuig nga paghari ni Cristo. Sa pagpadayon sa atong
pagtoon, ikaw mahimong usa ka magpapanaw, sugod sa tanaman sa Eden ug nagapadayon
sa pagpanaw ngadto sa walay katapusang gingharian.
Tun-i pag-ayo ang mga bersikulo sa Bibliya
Daghang mga bersikulo nga gihatag aron sa pagpakita kanimo nga ang tanang
gipahayag gibasi sa Pulong sa Dios. Ablihi ang imong Bibliya sa magatoon ka sa mga
pagtulon-an. Tan-awa ang tanang mga bersikulo ug basaha pag-ayo. Sa pagtan-aw sa
bersikulo sa Bibliya, pananglitan Juan 3:16, nagpasabut sa libro ni Juan, kapitulo tres (3)
bersikulo desisayis (16).
Usa ka sag-ulohan nga bersikulo ang gihatag sa kada pagtulon-an. Sag-uloha ang
mahinungdanong mga pulong sa maong bersikulo tungod kay makatabang kini kanimo sa
pagkahibalo sa Pulong sa Dios ug pagpahayag niini ngadto sa uban.
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Unsaon pagtoon?
Ang DALAN SA KINABUHI adunay baynte-singko (25) ka mga pagtulon-an. Ang matag
pagtulon-an adunay bulohaton nga imong tubagon human sa imong pagtoon. Ipadala kanamo
ang imong bulohaton kon gusto ka. Among susihon ang imong mga tubag, kini mogasto ug
taastaas nga panahon, apan padayon lang sa sunod nga pagtulon-an.
Sa dili ka pa magtuon, pag-ampo una sa Dios nga hayagan ang imong kasingkasing ug
hunahuna nga masabtan nimo ang mga kamatuoran nga imong pagatun-an.
Suginli ang imong pamilya ug mga higala mahitungod niining maong kurso.
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PAGTULON-AN 1 - ANG UNANG MGA MAGPAPANAW
Genesis 1-3
TEMA:

Pagpaila sa labing mahinungdanong ideya niining hinan-ay nga mga
pagtulon-an;
Pagpahayag nga si Cristo lamang ang makahatag pagtabon sa sala.

Karon magasugod na kita sa pagpanaw. Kinahanglan atong hunahunaon nga
nagapanaw kita sa dalan nga gitawag nato ANG DALAN SA KINABUHI. Kini nga dalan
nagsugod didto sa tanaman sa Eden, diin ang kinabuhi sa tawo nagsugod. Ug kini matapus sa
gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan.
Kadtong magapanaw nagakinahanglan ug mapa o giya. Ang Dios naghatag kanato sa
Iyang pulong-ang Bibliya; alang sa maong katuyoan, Salmo 119:105. Kita nagkinahanglan sa
giya sa Dios ug ato kining gamiton samtang magalakaw kita sa dalan. Makahimamat kita ug
daghang mga nagapanaw sa magalakaw kita sa DALAN SA KINABUHI. Makakita kita ug
daghang mga nagapanaw nga nagalakaw sa ilang kaugalingong dalan, ang tanan nagalakaw
nga nanagkuyog hangtud muabut ang paghukom. Ang Bibliya nagtug-an: “Adunay dalan nga
daw matarung alang sa tawo, apan ang katapusan niana mao ang dalan sa kamatayon”,
Proverbio 14:12. Ang tanang nagalakaw niining maong dalan mopili unsa nga dalan ilang
gustong subayon.
Kadtong tanan nga magapanaw kinahanglan mahibalo sa mga lagda sa dalan. Atong
makaplagan nga ang mga balaod sa Dios sa pagpanaw nagkalahi sa matag panahon ug
matag dapit. Niining panahon karon diin kita nagakinabuhi, ang mga balaod lahi ra kaayo sa
mga balaod sa mga adlaw ni Adan ug Eba, ang unang mga tawo. Ang pagsunod sa mga
balaod sa pagpanaw sa DALAN SA KINABUHI, nagakahulogan sa kinabuhi ug kamatayon.
Ang panahon diin kita nagakinabuhi gipasundayag sa mapa ingon nga TUGPAHANAN
SA GRASYA. Imong mahibaloan unya ngano nga gitawag kini nga TUGPAHANAN SA
GRASYA sa magapadayon kita sa atong pagpanaw.
Karon, atong ibalik ang panahon mga unom ka libo (6000) katuig ang milabay sa
pagsugod nato sa atong pagpanaw didto sa matahum nga tanaman sa Eden. Dinhi atong
makita sila si Adan ug si Eba. Kon atong tan-awon ang atong giya nga basahon, ang Bibliya,
atong mabasa ang kasaysayan kon unsa ang nahitabo sa unang nagapanaw sa DALAN SA
KINABUHI.
Ngadto kang Adan ug Eba gihatag ang mga pinasahi nga mga balaod sa pagpanaw.
Ato kining mabasa sa Genesis 2:16-17. Sa tin-aw, sila gisugo sa Dios sa dili pagkaon sa
bunga sa usa sa kahoy diha sa tanaman nga gihinganlan ug kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa
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dautan. Ang tanan didto sa tanaman hingpit hangtud mitungha ang maninintal, ang kaaway sa
Dios ug sa tawo, nakigsultihanay kang Eba. Ang maninintal namakak ug si Eba mitoo sa
maninintal kaysa sa Dios. Si Eba mitutok, mikuha ug mikaon sa bunga sa ginadili nga kahoy,
ug iya usab gihatagan si Adan ug mikaon usab. Unya nabuka ang ilang mga mata sa
pagkasad-an, diin sila kaniadto mga inosente. Karon ila nang nahibaloan nga sila mga sad-an
ug hubo sa atubangan sa Dios ug sila mitago tungod sa kahadlok. Gipili ni Adan ug ni Eba ang
dalan sa kamatayon. “Ang suhol sa sala mao ang kamatayon...”, Roma 6:23.

Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa tanaman sa Eden

Ang kamatayon nagakahulogan ug pagpakigbulag sa Dios ug sa tawo, dili lamang
niining kinabuhia kondili bisan pa sa eternidad. Si Adan ug si Eba misulay pagtabon sa ilang
sala ug pagkahubo pinaagi sa ilang pagbuhat; nagtahi sila ug mga dahon sa kahoy nga igira
aron mahimong tapis.
Unya, sa ilang pagpaningkamot sa pagtago gikan sa Dios didto sa kakahoyan, ang Dios
miadto aron sa pagpangita kanila. Nangita ang Dios kanila kay sila gihigugma sa Dios, ug aron
sa paghatag ug hukom sa ilang sala. Ang Dios mihatag sa tunglo sa bitin, sa babaye, sa lalaki
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ug sa yuta. Unsa man ang mga tunglo? Ang Genesis 3:14-19, nagatug-an kanato sa hukom
nga gihatag sa Dios sa matag usa kanila. Ang Dios nagtunglo sa yuta tungod kang Adan.
Uban sa mga tunglo, ang Dios sa grasya, sa gugma ug sa kaluoy naghatag usab ug
saad sa usa ka Manunubos aron magbuntog sa sala ug kamatayon sa umaabut nga panahon;
ug pagsamad sa ulo sa bitin, Genesis 3:15. Sa 1 Corinto 15:45, kini nga Manunubos gitawag
nga katapusang Adan. Siya mao si Ginoong Jesu-Cristo, kinsa pinaagi sa Iyang kamatayon sa
krus sa Kalbaryo, mibuntog sa sala ug kamatayon. Ug sa ingon, Iya usab gipildi ang yawa.
Ang Dios nagpatay ug hayop didto sa tanaman, ug ang dugo niini giula. Ang inosenteng
hayop namatay ug ang panit gihatag kang Adan ug Eba aron sa pagtabon sa ilang pagkahubo.
Ang Dios lamang ang makahatag sa maong tabon, ang tabon sa ilang sala. Kini hulagway sa
Ginoong Jesu-Cristo, kinsa wala lamang nagtabon sa sala; apan Iya kining gikuha sa dalan
pinaagi sa Iyang kamatayon ibabaw sa krus.
Ang kasaysayan sa unang mga magpapanaw maoy kasaysayan sa unang mga
makasasala. Ang unang Adan nakasala, ug ang tanang natawo gikan kang Adan nga mianhi
sa kalibutan natawo nga makasasala ug nanaghimog sala. Misunod sila sa ilang lider, Roma
5:12-14. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon, busa ang tanan nagapadulong sa
kamatayon; tanan nga nangabuhi niining dispensasyon sa Grasya ug usab sa ubang mga
dispensasyon. Timan-i nga ang dispensasyon dili usa ka kapanahonan, apan mao ang
pagdumala sa Dios. “Ang walay bayad nga gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang
Cristo-Jesus atong Ginoo.” Ang buhat ni Adan ug ni Eba wala dawata sa Dios maingon man
ang mga buhat sa mga tawo karon dili madawat sa Dios. Ingon nga ang panit sa hayop nga
gihimong tapis sa lawas ni Adan ug Eba; mao man usab si Cristo mihatag sa gikinahanglan
nga tabon sa pagkamatarung ngadto sa tanang mosalig Kaniya, ingon nga ilang kaugalingong
Manluluwas.
Unsa ang imong gipili? Naa ka ba sa dalan nga daw matarung apan mao ang dalan sa
kamatayon? O mosalig ka ba kang Ginoong Jesu-Cristo ingon nga imong kaugalingong
Manluluwas gikan sa walay pagkatapus nga kamatayon ug modala kanimo sa dalan ngadto sa
kinabuhing dayon?

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Kay ang suhol sa sala mao ang kamatayon, apan ang
walay bayad nga gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Cristo-Jesus nga
atong Ginoo.” Roma 6:23
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PAGTULON-AN 1 – BULOHATON
Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.
1. Diin man nagsugod ang DALAN SA KINABUHI dinhi sa kalibutan? Genesis 2:8
_____________________________________________________________________.
2. Asa man matapus ang DALAN SA KINABUHI dinhi sa kalibutan? Pinadayag 21:1
_____________________________________________________________________.
3. Isulat ang Proverbio 14:12 ________________________________________________
_____________________________________________________________________.
4. Unsa man ang mga sugo sa pagpanaw didto sa tanaman sa Eden? Gen. 2:15-17
a) __________________________________________________________________;
b) __________________________________________________________________;
c) __________________________________________________________________.
5. Unsa man ang silot nga gipahamtang sa bitin? Genesis 3:14-15
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
6. Unsa man ang silot kang Eba? Genesis 3:16 __________________________________
_____________________________________________________________________.
7. Unsa man ang silot kang Adan? Genesis 3:17-19 ______________________________
_____________________________________________________________________.
8. Isulat ang unang panagna mahitungod ni Ginoong Jesu-Cristo: Genesis 3:15
_____________________________________________________________________.
9. Kita pareha ra gayud kang Adan ug Eba diha sa tulo (3) ka paagi.
a) Roma 3:23 – Kitang tanan adunay sala ___________________________________;
b) Roma 5:12 – Kitang tanan paingon sa ____________________________________;
c) Roma 6:23 – Kita mahimong makaangkon sa ______________________________
___________________________________ diha kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo.
10. Isulat ang Roma 6:23 ____________________________________________________
______________________________________________________________________
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PAGTULON-AN 2 – ANG UNANG MGA ANAK SA DALAN SA KINABUHI
Genesis 4:1-16
TEMA:

Pagpakita nga kon walay pagtoo dili gayud mahimo ang pagpahimuot sa
Dios.

Makatagna ka ba unsa ang labing kahibulongang gasa ikahatag sa Dios diha sa
panimalay? Dili ang usa ka bag-ong balay, dili sakyanan, kondili ang usa ka bata. Walay laing
makahatag niining maong kahibulongang gasa kondili ang Dios lamang.
Sa magapanaw kita subay sa DALAN SA KINABUHI makakita kita ug daghang mga
bata, apan niining atong pagtulon-an karon magahunahuna kita sa unang mga bata nga
natawo niining kalibutana. Imong makita nga sila si Adan ug si Eba wala moagi sa pagkabata
tungod kay gibuhat sila sa Dios ingon nga hingkud na nga mga tawo, lalaki ug babaye.
Human sa pagpakasala ni Adan ug ni Eba, gipapahawa sila sa Dios pagawas sa
tanaman sa Eden ug misugod sila sa ilang bag-ong kinabuhi, Genesis 3:23-24. Usa ka adlaw,
miabut didto sa ilang bag-ong panimalay ang kahibulongang gasa sa Dios: ang bata. Si Eba
miingon, “Ako nakaangkon ug usa ka bata nga lalaki uban sa panabang sa Ginoo”, Genesis
4:1. Tingali nagahunahuna si Eba nga mao na kini ang gisaad sa Dios sa Genesis 3:15, siya
nga mopildi kang Satanas. Ang unang (1) anak nga lalaki ginganlan ug Cain.
Human sa pag-anak kang Cain, natawo ang laing anak nga lalaki ug kini ginganlan ug
Abel. Karon aduna nay duha (2) ka mga bata sa DALAN SA KINABUHI.
Nahinumduman ba nimo ang bersikulo didto sa Pagtulon-an 1, “Adunay dalan nga daw
matarung alang sa usa ka tawo...? Unsa kaha nga dalan ang pagapilion niining duha (2) ka
mga bata? Gipakita ni Adan ug ni Eba sa ilang mga anak ang dalan sa paghalad ug dugo diin
pinaagi sa pagtuman ang Dios nahimuot. Walay bag-ong mga balaod nga gihatag ang Dios
niining duha (2) ka mga bata gawas lamang sa mga balaod nga gihatag ngadto kang Adan ug
Eba. Ang bugtong gikinahanglan nga magasimba sila sa Dios sa paagi nga gitudlo na kanila.
Si Abel nahimong magbalantay sa karnero, samtang si Cain nahimong mag-uuma.
Miabut ang panahon nga ang matag-usa kanila mohimo na sa ilang pagpili sa dalan nga ilang
pagalaktan. Miabut usab kini sa atong kinabuhi. Ang atong mga ginikanan dili makahimo
pagpili alang kanato, bisan pa kon gusto sila.

12

Tingali si Cain nagahunahuna diha sa iyang kaugalingon, “Tan-awa kining matahum
nga abut sa akong pag-uma. Naghago ako pag-ayo alang niini ug sigurado gayud ako nga ang
Dios mahimuot sa akong halad.” Ug iyang gipahimutang ang abut sa iyang uma sa halaran.
Nahimuot ba ang Dios sa mga buhat ni Adan ug ni Eba? Wala nahimuot ang Dios sa tapis nga
dahon sa kahoy nga igira, nga maoy gihimo nila. Ang maong mga halad gitawag sa Bibliya
nga mga buhat.

Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Genesis 4:3-4

Si Abel sa laing bahin, mikuha usab sa iyang karnero aron maghalad siya sa Dios.
Nagdala siya ug halad nga may dugo sumala sa gipakita sa Dios ngadto kang Adan ug Eba.
Makasasala ba si Cain ug Abel? Oo, mga makasasala sila. Natawo sila nga mga masal-anon.
Unsa man ang nahitabo sa ilang mga halad. Ang Dios midawat sa halad ni Abel, apan wala
Niya dawata ang halad ni Cain. Sa iyang kasuko, gipatay ni Cain ang iyang igsoon. Nahimuot
ba ang Dios sa unang pagpatay sa kalibutan? Wala gayud. Iyang gisilotan si Cain pinaagi sa
pagpalayas kaniya palayo sa iyang panimalay aron nga maglatagaw siya sa laing yuta, tungod
sa dautan niyang gibuhat, Genesis 4:6-16.
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Kining duha (2) ka mga bata giamuma sa mao rang panimalay ug gitudloan sa mao rang mga
kamatuoran. Ang nakalahi lang kay si Abel mitoo, aduna siyay pagtoo sa gitudlo kaniya;
samtang si Cain wala mitoo sa mga butang nga gitudlo ngadto kaniya.
Ang pagkawalay pagtoo maoy usa ka makalilisang nga butang. Kini ang nagtukmod sa
kasuko, limbong, pagpatay, pagpamakak - ngadto sa makalilisang nga silot sa panagbulag,
Genesis 4:8-12. Ang hugot nga pagtoo nagdala sa kalinaw ug sa pagkamatarung kang Abel;
ug ang Dios nag-ingon nga bisan patay na si Abel, apan pinaagi sa iyang pagtoo
nagasulti gihapon siya. Hebreohanon 11:4. Nag-ingon usab ang Dios: “Walay
makapahimuot sa Dios kon walay pagtoo.” Hebreohanon 11:6.
Nagakinabuhi man kita sa dispensasyon sa grasya o sa ubang dispensasyon, ang
PAGTOO gikinahanglan gayud aron dawaton kita sa Dios. Nakita sa Dios ang halad ni Abel ug
pinaagi sa dugo nga giula, gihulagway sa Dios si Ginoong Jesu-Cristo, ang tinuod nga
Karnero. Ang Karnero nga gipili nang daan sa wala pa matukod ang kalibutan, 1 Pedro 1:1920. Karon, niining atong panahon dili nato mapakita ang atong pagtoo pinaagi sa pagdala ug
karnero sa halaran, kondili pinaagi sa pagduol sa krus sa Ginoong Jesu-Cristo ug mosalig
Kaniya ingon nga atong Manluluwas.
Ato na usab nakita ang kamatuoran sa Proverbio 14:12 nga nagaingon, “Adunay usa ka
dalan nga daw matarung alang sa usa ka tawo apan ang katapusan niana mao ang mga dalan
sa kamatayon.” Usa ka anak misubay sa matarung nga dalan ug ang usa misubay sa sayop
nga dalan sa DALAN SA KINABUHI. Ang Bibliya nagaingon nga daghan misubay sa dalan ni
Cain, Judas 11. Sila mao kadtong mitalikud sa Dios ug sila mao kadtong nagasalig sa ilang
kaugalingong binuhatan aron maluwas. Apan, wala kitay mahimo pinaagi sa atong mga kamot,
o sa atong lawas nga magadala kanato ngadto sa kaluwasan.
Karong panahona, kon gusto nato ipamatuod ang atong pagtoo, modangop kita kang
Ginoong Jesus ug atong isulti Kaniya kini: “Ako mitoo Kanimo nga namatay Ka alang sa akong
mga sala, gilubong ug nabanhaw Ikaw sa ika tulo (3) ka adlaw. Ako kang gipasalamatan sa
imong sakripisyo ug ako nagatoo nga gihatagan Mo ako sa Imong kahibulongang
pagkamatarung tungod kay Ikaw misaad man niana.”

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Ug kon walay pagtoo dili gayud mahimo ang
pagpahimuot Kaniya. Kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios kinahanglan magatoo sa
Iyang pagkaanaa ug nga Siya magabalus ra sa mga magapangita Kaniya.” Hebreohanon
11:6.
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PAGTULON-AN 2 – BULOHATON
Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.
1. Isulat ang mga ngalan sa unang duha (2) ka mga bata diha sa DALAN SA KINABUHI.
Genesis 4:1-2 _____________________ ug _________________________________.
2. Unsa man ang trabaho ni Abel? Genesis 4:2 _________________________________.
3. Unsa man ang trabaho ni Cain? Genesis 4:2 _________________________________.
4. Nganong wala man ang Dios nahimuot sa halad ni Cain? Hebreohanon 11:6
_____________________________________________________________________.
5. Nganong gikahimut-an man sa Dios ang halad ni Abel? Hebreohanon 11:4
_____________________________________________________________________.
6. Ngano nga ang halad ni Abel labing maayo kaysa sa halad ni Cain? Hebreohanon 9:22
_____________________________________________________________________.
7. Si Abel mipamatuod sa iyang pagtoo pinaagi sa halad ug nakaangkon siya sa
panghimatuod sa Dios nga siya ____________________________ Hebreohanon 11:4.
8. Ang halad ni Abel maoy usa ka panig-ingnan sa _______________________________
_____________________________________________________________ Juan 1:29.
9. Niining atong panahon makadawat kita sa pagkamatarung pinaagi sa pagtoo
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________1 Corinto 15:1-4
10. Isulat ang Hebreohanon 11:6 _____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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PAGTULON-AN 3 - ANG UNANG PILOTO
Genesis 5:1-32
TEMA:

Pagpasidaan sa mga dili luwas ug pag-andam sa mga magtotoo sa
ilang pagsakgaw ngadto sa langit.

Unsa ang imong gustong paagi sa pagpanaw? Daghang mga tawo mugamit sa
sakyanan sa kahanginan, apan gusto ka ba mupanaw sa kahanginan nga dili mugamit ug
sakyanan? Adunay tawo sa Bibliya nga nagapanaw sa DALAN SA KINABUHI ngadto sa
kawanangan nga wala mugamit ug sakyanan sa kahanginan.
Human gipatay ni Cain si Abel, ang Dios mihatag ug laing anak nga lalaki ni Eba ug kini
iyang gihinganlan ug Seth. Ang Dios nagsaad ug Manunubos ug gusto Niya mahimugso kini
sa diosnon nga kaliwatan. Apan sa pagpanglabay na sa mga katuigan, ang mga tawo
midaghan dinhi sa kalibutan ug ang pagkadautan mipadayon sa pagdagsang. Ang matag tawo
kinahanglan mopili sa dalan diin didto siya mosubay. Kadaghanan mipili sa dalan nga daw
matarung sa tawo, apan pipila lamang ang mipili sa dalan sa pagtoo.
Ang mga katawhan nabuhi sa tag-as nga mga katuigan. Atong mabasa ang mga edad
sa mga kaliwatan ni Seth, Genesis 5:6-32. Ang pinakataas ug edad mao si Metusela kinsa
nabuhi sulod sa 969 ka mga katuigan. Si Metusela anak ni Enoc kinsa atong tawagon nga
unang piloto.
Imo bang namatikdan sa imong pagbasa niining bahina sa Bibliya nga ang kasaysayan
sa matag tawo, gawas sa usa; gitapus niining tulo ka mga pulong, “ug siya namatay”? Ngano
man? Tungod kay ang suhol sa sala mao man ang kamatayon. Mobati ba kitag kalipay sa
pagtan-aw sa usa ka patay? Niining maong pagtulon-an atong makat-onan, adunay paagi sa
pagdaug sa kahadlok sa kamatayon, ug posibli nga pipila kanato dili tingali makasinati ug
kamatayon!
Si Enoc naglakaw uban sa Dios, Genesis 5:24. Si Enoc adunay pakigsandurot kauban
ang Dios, naglakaw siya pinaagi sa pagtoo. Kini usab nagakahulogan nga si Enoc naghalad sa
hustong halad. Ang duha ka tawo makalakaw lamang nga magkakuyog kon sila nagkauyon,
Amos 3:3. Ang pagtoo ni Enoc nakapahimuot gayud sa Dios. Si Enoc kanunay gayud nga
nagwali ug nagapanghimatuod, Judas 14-15. Ang mga tawo nahimong dili diosnon. Sila
nagakinabuhi diha sa ilang kaugalingong mga pamaagi, nagpanulti sa pagdayeg sa mga tawo
ug kanunay nagabagulbol batok sa Dios. Si Enoc nagapasidaan kanila nga ang Ginoo muabut
apan sila nagapasipala lamang.
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Usa ka adlaw, si Enoc nagpangidaron sa edad nga tulo ka gatus ug saysentay singko
(365) katuig, diin siya nahanaw. Pinaagi sa pagtoo, siya gikuha, Hebreohanon 11:5-6.

Tinubdan: Sweet Publishing - kini i ilustrasyon lamang sa kamatayon sa tawo

Wala nato masabti giunsa siya pagkuha sa Dios. Hinuon, usa ka kahibulongang butang
mahitungod niining maong panghitabo nga kita makasiguro unsa ang mahitabo sa mga
magtotoo diha sa TUGPAHANAN SA GRASYA sa umaabut nga mga adlaw. Ang Dios
nagpadayag ug usa ka tinago ngadto kang Apostol Pablo, nga adunay adlaw nga muabut nga
ang Ginoong Jesu-Cristo mukanaug gikan sa langit uban sa tawag sa trumpeta sa Dios. Ug
ang mga nangamatay diha kang Cristo mamangon pag-una.
Ug kadtong mga buhi nga mga magtotoo sa maong panahon pagasakgawon uban
kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan, 1 Tesalonica 4:13-17. Kini kasagaran nga
gitawag nga Paglalin nga nagakahulogan pagsakgaw ngadto sa langit sa mga magtotoo diha
sa Iyang Iglesia nga mao ang Lawas ni Cristo. Ang mga magtotoo niining maong Iglesia
gihulagway diha sa mapa nga SAKYANAN SA KALUWASAN.
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Si Pablo nagtawag niini nga hitabo: ang atong bulahang paglaum , Tito 2:13. Dili
kinahanglan mahadlok kita sa kamatayon kon aduna kita niini nga paglaum . Ang uban
moingon: “Ako nagapaabut sa Ginoo nga mobalik,” ug unsa kaha katinuod kana nga sulti. Dili
na kita angayan nga magsubo alang sa mga nangamatay, kon tinuod man nga sila luwas
tungod kay kita nasayud nga kita pagadad-on sa langit kauban niadtong mga nangamatay
diha kang Jesus. Usa kini ka kamatuoran nga makalipay. Gusto sa Dios nga mangabig ta sa
mga tawo samtang nagapaabut sa Paglalin. Gusto Niya nga kita magapasidaan sa mga tawo
mahitungod sa suhol sa sala ug magsulti kanila mahitungod sa kinabuhing walay katapusan
diha kang Cristo.
Human ang mga magtotoo malalin o masakgaw gikan niining kalibutan, ang
makalilisang nga panahon sa paghukom muabut na. Unsa kaha kasubo nga bation kon ikaw
malalin apan ang imong amahan ug inahan mahibilin. Imo na ba silang gisultihan mahitungod
sa Ginoong Jesus nga nagpakamatay sa ilang mga sala? Unsa kaha kamakauulaw nga ikaw
nagabuhat ug butang nga dili makapahimuot sa Dios sa adlaw sa paglalin. Ang labing maayo
mao nga magkinabuhi kita nga hinlo, putli sa tanang panahon.
Sa ika upat (4) nga pagtulon-an, atong tun-an ang mahitungod sa dakung paghukom
nga miabut sa kalibutan human si Enoc gilalin. Nakasiguro ka ba nga nakasakay ka na sa
SAKYANAN SA KALUWASAN, samtang naghulat ka ni Jesus nga mobalik aron sa paglalin
kanato uban Kaniya?

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Ug kita nga mga buhi nga mahabilin,
pagasakgawon ngadto sa mga panganud uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa
kahanginan ug sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon.” 1
Tesalonica 4:17
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PAGTULON-AN 3 – BULOHATON
Direksyon: Linyahi ang hustong pulong o mga pulong nga mukumpleto sa gipahayag.
1. Si Adan nabuhi (100 katuig / 530 katuig / 930 katuig). Genesis 5:5.
2. Si Metuselah nabuhi (559 katuig / 969 katuig / 150 katuig). Genesis 5:27.
3. Ang amahan ni Metuselah mao si (Noe / Enoc / Moises). Genesis 5:21.
4. Si Enoc nagalakaw kauban sa Dios ug usa ka adlaw (siya namatay ug gikuha / siya
gikuha nga wala namatay). Hebreohanon 11:5.
5. Si Pablo nagsulti sa mga magtotoo nga taga Tesalonica (ang tanan mangamatay /
ang uban dili mamatay). 1 Tesalonica 4:16-17.
6. Si Pablo nagatawag niini nga panghitabo nga (makalilisang nga butang / bulahan
nga paglaum ). Tito 2:13.
7. Kita makasiguro nga kita pagasakgawon aron magapakig-uban sa Ginoo kon Siya
mobalik (kon kita magaampo matag adlaw / kon kita magabuhat ug maayo / kon kita
motoo nga si Jesus namatay ug nabanhaw pag-usab). 1 Tesalonica 4:14.
8. Kita mosugat sa Ginoo (dinhi sa yuta / didto sa bukid / diha sa kahanginan).
1 Tesalonica 4:17.
9. Paghimo ug duha ka listahan: mga butang nga gusto nimong buhaton kon muabut si
Jesus ug mga butang nga dili nimo gustong buhaton kon muabut si Jesus.
Gusto nakong buhaton:

Dili nako gustong buhaton:

a)____________________________
b)____________________________
c)____________________________
d)____________________________

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

10. Isulat ang 1 Tesalonica 4:17 ____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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PAGTULON-AN 4 - ANG DAKUNG LUNOP SA DALAN SA KINABUHI
Genesis 6-8
TEMA:

Sa pagpakita sa kasigurohan sa mga magtotoo diha kang Cristo.

Nakasinati ka na ba ug lunop? Ang lunop mahimong muabut pinaagi sa kusog kaayo
nga ulan, bagyo, tsunami, pagkaguba sa dam, ug uban pa. Kon makadungog kita ug lunop,
nahibalo kita nga usa kana ka panahon sa kalisud nga antuson sa mga tawo. Niining atong
pagtulon-an karon moadto kita sa dakung lunop diha sa DALAN SA KINABUHI.
Human si Enoc gilalin, ang mga tawo misamot sa pagkadautan. Si Satanas nagakugi
pag-ayo sa pagdala sa mga tawo sa iyang dalan ug naningkamot nga dili gayud ang Dios
makatuman sa pagpadala sa Manunubos nga Iyang gisaad sa Genesis 3:15. Ug nagapadayon
ang pagkadautan sa mga tawo. Ang Dios mipahayag, “Pagalaglagon ko gikan sa nawong sa
yuta ang tawo nga akong gibuhat...” Genesis 6:7.
Ang Bibliya nagaingon, nga bisan pa taliwala sa mga kasal-anan adunay usa ka tawo
nga naglakaw kauban sa Dios. Ang ngalan sa maong tawo mao si Noe. Siya nagalakaw sa
dalan sa pagtoo ug nakakaplag ug kahimuot sa panan-aw sa Dios, Genesis 6:8. Si Noe usa ka
tawong matarung ug ang Dios misugo kaniya sa pagbuhat ug arka nga usa ka daku nga
barko.
Ang Dios miingon, “Magbuhat ka ug usa ka arka sa kahoy nga “gopher”; magbuhat ka
ug mga kuwarto sulod sa arka, ug pagabuliton mo ug salong ang sulod ug gawas. Ug buhaton
mo kini sa ingon niini nga paagi: ang katas-on sa arka tutulo ka gatus (300) ka maniko; ang
iyang kalapdon kalim-an (50) ka maniko; ug ang iyang kahabugon, katloan (30) ka maniko.
Magbuhat ka ug usa ka gawang sa arka ug humanon mo kini sa usa ka maniko ang
kahabugon ngadto sa ibabaw; ug ibutang mo sa luyo ang pultahan sa arka, ug buhatan mo ug
tulo (3) ka hunta-hunta, nga may salug sa ilalum sa ika duha (2) ug ika tulong (3) hunta. Ug
ako, ania karon, ako magdala ug lunop sa mga tubig ibabaw sa yuta aron sa paglaglag sa
tanan nga unod nga may gininhawa sa kinabuhi gikan sa ilalum sa langit; ang tanan nga anaa
sa yuta mangamatay.” Genesis 6:14-17.
Atong isipon nga ang usa (1) ka maniko napulog-walo (18) ka pulgada, busa ang arka
upat ka gatus ug singkuwenta (450) ka tiil (137.16 m.) kataas-on, syetenta y singko (75) ka tiil
(22.86 m.) ang kalapdon; ug kwarentay singko (45) ka tiil (13.72m.) ang kahabugon. Timan-i
nga mao kini ang kataas sa tabernakulo nga gipilo-pilo ka tulo (3), ang kalapdon sa
tabernakulo ug ka tulo (3) usab gipilo-pilo ang kahabugon. Si Noe mituman sa sugo Dios bisan
wala pa siya nakakita sa ulan o lunop. Sumala sa Genesis 2:6, yamog lamang ang gigamit sa
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Dios pagpatubig sa yuta hangtud sa maong panahon. Karon si Noe misugod sa paghimo sa
arka ug nagapasidaan sa mga tawo sa paghukom sa Dios, 2 Pedro 2:5.
Sa dihang nahuman na ang arka ang Dios misulti kang Noe, “Sumulod ka sa arka, kay
ikaw ra ug ang imong panimalay, akong nakita nga matarung sa atubangan Ko.” Ug
gisiradohan sila sa Dios didto sa sulod sa arka, Genesis 7:1-16. Ug ang pultahan gisirado, diin
si Noe ug ang iyang pamilya luwas sulod sa arka. Ug miabut ang dakung lunop, Genesis 7:1724. Ang Dios wala makalimut ni Noe, Genesis 8:1-14.
Ang tanang naa sa gawas sa arka nalaglag, kadto lamang tua sa sulod sa arka ang
luwas. Ang arka milutaw nga walay kadaut ibabaw sa mga tubig sa lunop. Ug ang ulan
nagapadayon sulod sakwarenta (40) ka adlaw ug kwarenta (40) ka gabii apan ang arka luwas
sa gihapon.

Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Genesis 8:6-7

Sa hapit na ang usa katuig, human ang Dios miingon, “Sumulod ka sa arka,” karon
miingon Siya, “Kumawas ka sa arka,” Genesis 8:16. Unsa man ang gibuhat ni Noe sa dihang
mikawas sila sa arka didto sa mamala nga yuta? Si Noe nagbuhat ug halaran ug misimba sa
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Dios, Genesis 8:20. Niining maong panahon, ang Dios mihimo sa balangaw ingon nga timaan
nga dili na Niya laglagon pag-usab ang yuta pinaagi sa lunop, Genesis 9:9-17. Daghan ang
mga lunop nagakahitabo sa kalibutan karon, apan dili na gayud itugot sa Dios nga palunopan
pa Niya ang tibuok kalibutan aron sa paglaglag niini sama sa Iyang gibuhat sa panahon ni
Noe.
Si Noe ug ang arka nagapakita kanato sa espirituhanong kahulogan sa KALUWASAN
UG PAGKALAGLAG:
1. Kon si Noe naa pa sa gawas sa arka, malaglag gayud siya. Apan sa sulod sa arka siya
luwas uban sa iyang pamilya.
2. Ang arka binuhat sa kahoy nga “gopher” ug gibulit sa salong aron kini maselyohan. Ang
salong mao ang nagpugong nga ang tubig dili makasulod sa arka ug naghimo kang Noe
nga luwas. Usa ka nindot nga hulagway sa atong Ginoong Jesu-Cristo.
3. Ang mga kahoy naghatag ug kinabuhi aron mahimo ang arka. Si Cristo mihatag sa
Iyang lawas pinaagi sa kamatayon, aron kita maluwas gikan sa hukom sa atong mga
sala.
4. Adunay usa lamang ka pultahan sa arka ug ang tanan kinahanglan moagi sa usa lang
ka pultahan aron maluwas. Ingon ana usab sa atong panahon karon. Adunay
kinabuhing walay katapusan diha sa pagpakaila kang Jesu-Cristo, ingon nga ilang
kaugalingon Manunubos gikan sa walay katapusang kamatayon.
5. Maingon man nga si Noe may pagtoo sa Pulong sa Dios ug mibuhat sa arka; kita usab
karon kinahanglan motoo sa Pulong sa Dios ug mosalig sa kamatayon, paglubong ug
pagkabanhaw ni Jesu-Cristo, aron maluwas kita gikan sa paghukom sa Dios.
Atong natun-an nga ang dakung lunop milaglag sa tanang mga tawo nga dili matarung.
Ang Bibliya nagatug-an, nga adunay laing paghukom nga muabut sa kalibutan. Luwas ka ba
diha kang Cristo karon? Si Jesu-Cristo nagahangyo kanimo nga mosalig ka Kaniya, ug Siya
magaluwas kanimo. Siya nahigugma kanimo ug nagpakamatay Siya alang sa imong mga sala.
Si Jesu-Cristo mao ang atong arka karon ug Siya usab ang pultahan. Siya miingon,
“Ako mao ang pultahan, kon dunay mosulod agi kanako, siya maluwas,” Juan 10:9. Mosalig ka
ba Kaniya, karon ingon nga imong Manluluwas gikan sa silot sa sala?
SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Ako mao ang pultahan, kon dunay mosulod agi
Kanako, siya maluwas, ug siya mosulod ug mugawas ug makakaplag siyag masibsib.”
Juan 10:9.
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PAGTULON-AN 4 – BULOHATON
Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.
1. Nakita sa Dios nga ang ____________________________ sa tawo daku. Genesis 6:5.
2. Ang Dios miingon, “Akong _____________________ nga akong gibuhat.” Genesis 6:7.
3. Apan si Noe nakakaplag ______________________sa panan-aw sa Dios. Genesis 6:8.
4. Si Noe usa ka ________________ nga tawo, __________________ sa iyang panahon.
Genesis 6:9.
5. Ang Dios misulti kang Noe sa pagbuhat ug ________________ sa kahoy nga “gopher”.
Genesis 6:14.
6. Ang Dios misulti kang Noe sa pagdala sa mga mahinlo nga mananap ______________
____________________________sa iyang matang, ug sa dili mahinlo nga mananap sa
_________________________________ sa iyang matang, laki ug baye. Genesis 7:2-3.
7. Sa dihang si Noe ug ang iyang pamilya naa na sa arka, ang Ginoo ________________
____________. Genesis 7:16.
8. Human sa dakung lunop si Noe nagbuhat ug _______________________ ug naghalad
__________________________________________________________ .Genesis 8:20.
9. Ang paghukom alang sa sala umaabut sa kalibutan, apan dili kita angayan mahadlok
kon ang atong kinabuhi ________________________________________. Colosas 3:3.
10. Ang arka aduna lamay usa (1) ka pultahan diin si Noe ug ang iyang pamilya misulod
alang sa ilang kaluwasan. Aduna usab usa (1) ka pultahan karon diin kita mosulod aron
maluwas kita sa hukom sa Dios. Ug ang Ginoong Jesu-Cristo mao lamang ang
pultahan.
Paghimo ug usa ka hulagway sa arka diha sa iyang saktong sukod ug isulat ang Juan
10:9 sa tapad niini.

23

PAGTULON-AN 5 - ANG DALAN NABAHIN DIHA SA MGA ESKINA SA
KALIBUG
Genesis 11
TEMA:

Pagpakita sa pagkahinungdanon sa paglakaw diha sa kahayag ug
pagpahiuli sa pagpakig-ambitay sa usag-usa.

Unsa para kanimo ang labing maayo, gabii o adlaw? Ngano nga kadaghanan kanato
gusto man sa mahayag nga adlaw? Kay gusto kita makakita asa kita padulong, unsa ang
atong gibuhat ug unsa ang ginabuhat sa uban. Ikaw nga gusto sa gabii, makagusto ba
gihapon, kon walay bulan ug mga bituon? Ang gabii dili maanindot kon wala ang mga suga
diha sa kalangitan, maingon man ang adlaw dili matahum kon wala ang siga niini.
Ang Bibliya nag-ingon, nga ang Dios kahayag ug diha Kaniya walay kangitngit, 1 Juan
1:5. Ang kahayag kanunay nagasulti kanato mahitungod sa Dios ug pagkamatarung, samtang
ang kangitngit naghulagway usab mahitungod ni Satanas ug sa pagkadautan. Ang Dios gusto
nga ang Iyang mga anak magalakaw diha sa Iyang kahayag.
Karon, magatoon kita kon ang mga anak sa Dios nagalakaw ba diha sa kahayag o sa
kangitngit human sa dakung lunop. Ang lunop milaglag sa tanang mga tawong dautan busa
ang Dios misugod diha kang Noe ug mihatag kaniya ug bag-ong balaod sa pagpanaw, Gen.
9:1-19. Si Noe gisugo sa Dios nga magdaghan sila ug pun-on nila ang yuta, Gen. 9:1, 7.
Gidugang sa Dios kanila ang pagkaon sa karne, samtang sa wala pa ang lunop prutas ug
utanon lamang ang ilang kaonon, Gen. 9:3. Ang silot sa pagpatay ug tawo mao ang
kamatayon.
Ug unya ang Dios naghimo ug pakigsaad uban kang Noe nga wala nay unod nga
pagalaglagon pinaagi sa lunop sa tubig, wala nay lunop pa nga molaglag sa yuta. Ang Dios
mihatag sa balangaw ingon nga timaan sa maong pakigsaad. Si Noe ug ang iyang mga anak,
uban sa ilang mga asawa, mipadayon sa pagpanaw sa DALAN SA KINABUHI. Ang kaliwat ni
Noe misanay sa hilabihan gayud. Ug ang matag usa nagasulti lamang ug usa ka pinulongan,
Gen. 11:1.
Samtang sila nagapanaw gikan sa silangan, nakakaplag sila ug patag didto sa yuta sa
Shinar. Ug nanag-ingon sila, “Umari kamo, magbuhat kita ug tisa ug pagbahon ta ug maayo.
Umari kamo, magbuhat kita alang kanato ug usa ka lungsod ug usa ka tore nga ang iyang
ibubungan muabut sa langit, ug kita magabuhat alang kanato ug usa ka ngalan, kay tingali
unya kita pagpatlaagon sa halayo sa tibuok nga nawong sa yuta,” Gen. 11:3-4.
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Dihang mikanaug ang Ginoo aron sa pagtan-aw sa tore ug sa siyudad, daku kaayo ang
Iyang pagkasubo tungod kay ang pamilya ni Noe wala mipuno sa yuta sumala sa gisugo
kaniya didto sa Genesis 9:1. Ug ang Dios miingon, “Ania karon, sila usa lamang ka lungsod ug
may usa lamang ka pinulongan silang tanan, ug kini mao ang ginasugdan nila pagbuhat, ug
karon walay bisan unsa nga makapugong kanila sa ilang ginahunahuna nga buhaton. Umari
kamo, manganaug kita ug lahugayon nato ang ilang mga sinultihan aron sila dili na makasabut
sa sinultihan sa usag-usa,” Gen. 11:5-7.

Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Genesis 11:7-8

Ang Ginoo nagapatibulaag kanila gikan didto ngadto sa tibuok nawong sa yuta. Ug ilang
giundang ang pagtukod sa siyudad. Ang maong dapit gitawag nga Babel. Kini nga ngalan
gikuha sa pulong Hebreohanon nga “balal”, nga nagakahulogan “kalibug”, Gen. 11:9. Didto sa
atong mapa ato kining gitawag nga ESKINA SA KALIBUG.
Kini nga paglahugay sa pinulongan nahitabo usa ka gatus (100) katuig human sa lunop.
Ato kini mahibaloan tungod kay si Shem nahimong amahan ni Arphaxad; duha (2) katuig ang
milabay human sa lunop, Gen. 11:10. Si Arphaxad nahimong amahan ni Salah, trayntay siyete
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(37) katuig ang milabay human sa lunop, Gen. 11:12. Si Salah nahimong amahan ni Eber,
saysentay siyete (67) katuig human sa lunop, Gen. 11:14. Ug si Eber nahimong amahan ni
Peleg (ang buot ipasabut, napikas sa Hebreohanon) usa ka gatus ug usa (101) katuig human
sa lunop, Gen. 11:16. Kini gipamatud-an sa Genesis 10:25, diin atong makat-onan nga sa mga
adlaw ni Peleg ang yuta nabahin.
Karon unsa man ang buhaton sa Dios? Ang katawhan gihatagan na ug kahigayonan
apan napakyas lang gihapon, busa gipasagdan sila sa Dios diha sa ilang kasal-anan ug
pagkadautan, Roma 1:24-28. Ang mga tawo nga ginatawag nga kanasuran o mga Gentil (dili
mga Judeo), tanan miadto sa DALAN SA GENTIL didto sa atong mapa. Ang tibuok nga
kaliwatan sa mga tawo mipili sa dalan nga daw matarung sa ilang kaugalingong mga mata,
apan napamatud-an nga dalan diay kini sa walay katapusang kamatayon.
Ngano nga kini nga dalan paingon man sa kamatayon? Kini tungod kay ang tawo
misupak man sa Dios, ug wala mosubay sa dalan sa pagtoo. Sa dihang nanag-ingon sila,
“Magabuhat kita ug tisa ug magbuhat kita ug tore.” Nagabuhat sila ug bulohaton alang sa ilang
kahimayaan; ug dili alang sa kahimayaan sa Dios. Daghang mga tawo karon nga nagatukod
ug tore uban sa mga bato sa maayong mga buhat, ug nagasalig sa maong mga buhat nga
maoy modala kanila sa langit. Ang Dios nahimuot lamang diha sa mga buhat sa pagtoo.
Sa dihang nanag-ingon sila didto sa Genesis 11:4, “Magabuhat kita alang kanato ug
usa ka ngalan,” gipakita nila nga dili sila gusto magadala ug magahatag pasidungog sa ngalan
sa Dios. Sa diha nga ang tawo magasimba sa ilang kaugalingon nagadala kini ug kalibug ug
kini nagaguba sa panaghiusa diha sa Balaang Espiritu. Sa dihang nanag-ingon sila, “...basig
pagpatlaagon kita,” mirebelde sila batok sa sugo sa Dios nga pun-on nila ang yuta. Ang
pagsupak nagadala ug kalibug ug paghukom sa tawo.
Diha sa atong pagpanaw, moliko kita sa wala diha sa ESKINA SA KALIBUG ug atong
tan-awon giunsa sa Dios pagtawag ug usa ka tawo aron mohimo ug bag-ong pagsugod diha
sa DALAN SA SAAD.
Nagalakaw ka ba diha sa kahayag? Kon wala ka pa mobutang sa imong pagsalig kang
Jesu-Cristo; ingon nga imong kaugalingong Manluluwas gikan sa silot sa sala, saligi Siya
karon. Ang dugo ni Jesu-Cristo, ang Anak sa Dios, magahinlo kanato gikan sa tanang mga
sala. Kon ikaw usa na ka magtotoo, apan nadalin-as ka, sultihi ang Ginoo pinaagi sa pagampo. Gipasaylo ka na Niya sa tanang nimo mga sala, Colosas 2:13. Kon ikaw nagalakaw
diha sa kahayag, ang pakig-ambitay mobalik aron ka kanunay na nga magalakaw ingon nga
kahayag diha sa kangitngit dinhi sa kalibutan.
SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Apan kon kita magalakaw diha sa kahayag,
maingon nga Siya anaa sa kahayag, nan, kita may pakig-ambitay ang usa sa usa, ug ang
dugo ni Jesus nga Iyang Anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala.” 1 Juan 1:7.
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PAGTULON-AN 5 – BULOHATON
Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.
1. Isulat ang tulo ka mga bag-ong balaod sa pagpanaw nga gihatag sa Dios ngadto kang
Noe. Genesis 9:1-7.
a)___________________________________________________________________;
b)___________________________________________________________________;
c)___________________________________________________________________.
2. Sa dihang napuno na usab sa mga tawo ang yuta, unsa ka daghan ang ilang
pinulongan? Genesis 11:1. _____________.
3. Unsa man ang gibuhat sa kaliwat ni Noe sa dihang nakakaplag sila ug patag didto sa
yuta sa Shinar? Genesis 11:2-4.____________________________________________
_____________________________________________________________________.
4. Unsa ang gibuhat sa Dios sa dihang mikanaug Siya ug nakita Niya ang siyudad ug ang
tore? Genesis 11:5-8. ____________________________________________________
_____________________________________________________________________.
5. Ngano ang Dios wala nahimuot sa kaliwat ni Noe dihang nanag-ingon sila, “Magabuhat
kita alang kanato ug usa ka siyudad ug usa ka tore?” Genesis 11:4. _______________
_____________________________________________________________________.
6. Nanag-ingon usab sila, “Magabuhat kita alang kanato _________________________.”
Genesis 11:4.
7. Ang ngalan sa siyudad nga giundang pagbuhat sa mga kaliwat ni Noe gitawag nga
___________. Kini nga ngalan gikuha sa pulong Hebreohanon nga balal, nga ang buot
ipasabut kalibug. Genesis 11:9.
8. Ang pamilya ni Noe wala maglakaw diha sa kahayag sa Dios, busa wala silay
____________________ uban sa Dios o sa usa ug usa. 1 Juan 1:7.
9. Basaha ang Roma 1:24 ug isulat unsa ang gibuhat sa Dios ngadto sa mga Gentil
human sa ilang pagrebelde. ______________________________________________.
10. Isulat ang 1 Juan 1:7: ____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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PAGTULON-AN 6 – PAGPANAW DIHA SA DALAN SA SAAD
Genesis 12-22
TEMA:

Pagpakita sa pagkamatinumanon sa Dios ug ang ganti sa pagtoo sa mga
saad sa Dios.

Unsaon nimo pagtubag kini nga pangutana: Imo bang gituman ang imong gihimong mga
saad? Tingali wala ka makatuman sa imong mga gisaad, apan ang Dios matinumanon gayud
sa kanunay. Ang kamatuoran, adunay usa ka butang nga dili mahimo sa Dios, ang
pagpamakak, Tito 1:2. Liboan man ka mga katuigan ang molabay usa pa matuman ang Iyang
mga saad, apan sigurado gayud nga ang Iyang gisaad matuman, Heb. 6:13-18.
Nahinumdum ka ba didto sa sinugdanan sa ANG DALAN SA KINABUHI, ang Dios
naghimo ug saad ngadto kang Adan ug Eba didto sa Genesis 3:15? Ang Dios miingon,
adunay adlaw na muabut diin ang usa ka Manunubos moanhi aron sa pagbuntog kang
satanas. Apan ang katawhan misimang ngadto sa pagkadautan ug wala nay matarung nga
mga tawo, nga pinaagi kaniya ang Dios makahimo sa pagbuhat. Atong makita nga si satanas
murag nagmadaugon. Apan nakadaug ba gayud si satanas? Pinaagi sa pagliko sa wala sa
ESKINA SA KALIBUG diha sa atong mapa, atong makita kon unsa ang nahitabo.
Ang Dios mitan-aw sa tanang mga kanasuran ug mipili kang ABRAM diin pinaagi kaniya
Iyang pagahimoon ang Iyang katuyoan:
a) Si Abram usa ka Gentil, dili Judeo, sa dihang nakigsulti ang Dios kaniya didto sa Ur
sa mga Caldeanhon (Buhat 7:2-4) ug didto sa Haran (Genesis 12:1-3).
b) Si Abram mitoo sa Dios ug kini giisip ngadto kaniya nga pagkamatarung, Genesis
15:6, Roma 4:3, 22.
c) Ang Dios misaad ug anak ngadto kang Abram, Genesis 15:2-6.
Aron sa pagtuman sa tawag sa Dios kaniya, si Abram mipanaw ngadto sa yuta sa
Canaan, Genesis 12:5. Daghang mga katuigan ang nanglabay ug ang ngalan ni Abram giusab
sa pangalan nga Abraham didto sa Genesis 17:4-5. Ug ang ngalan sa asawa ni Abraham nga
si Sarai giusab sa pangalan nga Sarah, Genesis 17:15. Siya ug si Sarah nagakatigulang na,
ug tungod niana imposible na gayud mahimo pa nga sila makabaton ug anak. Apan ang Dios
wala makalimut sa Iyang gisaad ni Abraham. Human sa daghang mga katuigan nga paghulat,
ang gisaad nga si Isaac natawo. Ang Dios mihulat aron tumanon Niya ang Iyang saad, aron
nga kining bata mahimong milagro nga bata. Ug sa mao usab nga panahon, ang Dios
nagasulay sa pagtoo ni Abraham. Si Abraham nakapasa sa pagsulay sa Dios; atong mabasa
sa Roma 4:20, nga si Abraham wala mibiya sa mga saad sa Dios.
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Si Isaac mitubo nga usa ka ambongan nga lalaki. Ug unya miabut ang adlaw nga ang
Dios mihatag sa labing daku nga pagsulay kang Abraham. Gusto sa Dios makita kon si
Abraham nahigugma ba sa Dios labaw pa sa iyang kaugalingong anak nga si Isaac, Genesis
22:12.
Ang Dios misulti kang Abraham nga nagaingon, “Kuhaon mo karon ang imong anak,
ang imong bugtong anak nga imong pinalangga nga si Isaac ug umadto ka sa yuta sa Moria,
ug siya ihalad mo nga halad nga sinunog didto sa ibabaw sa usa sa mga bukid nga Akong
igaingon kanimo,” Genesis 22:2. Usa kini ka malisud nga pagsulay, apan ang Bibliya nagatugan kanato nga si Abraham Nahinumdum sa mga saad sa Dios nga Siya magapanalangin sa
kalibutan pinaagi sa iyang kaliwat. Si Abraham nasayud nga ang Dios makahimo sa
pagbanhaw ni Isaac gikan sa kamatayon; bisan kon ang kinabuhi niini Iyang kuhaon, Heb.
11:17-19. Ug gituy-od ni Abraham ang iyang kamot, ug gikuha niya ang iyang punyal sa
pagpatay sa iyang anak. Ug ang manolunda ni Jehova misinggit kaniya gikan sa langit, nga
nagaingon: “Abraham, Abraham.” Ug siya mitubag, “Ania ako” ug nagaingon: “Dili mo
pagbakyawon ang imong kamot batok sa bata, dili ka magbuhat kaniya bisan unsa; ug karon
naila ko nga ikaw nahadlok sa Dios, kay wala ka magdumili sa imong bugtong nga anak
Kanako.” Genesis 22:10-12.

Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Genesis 22:10-12
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Ug giyahat ni Abraham ang iyang mga mata ug mitan-aw, ug ania karon, ang usa ka
karnero nga lake, kansang mga sungay nagapus sa kasampinitan. Ug miadto si Abraham ug
gikuha niya ang karnero ug kini iyang gihalad ingon nga halad nga sinunog puli sa iyang anak,
Genesis 22:13. Ang maong dapit gihinganlan ni Abraham nga Jehovah-jireh nga ang buot
ipasabut, “sa bukid ni Jehovah igaandam kini.”
Dili ba mao kini ang labing malisud nga pagsulay nga gihatag sa Dios kang Abraham?
Oo, lisud kaayo nga pagsulay, apan pinaagi niini ang Dios nagapakita kanato ug duha ka
maanindot nga mga kamatuoran:
a) Ang Dios nagahatag ug usa ka hulagway sa Iyang daku nga gugma alang kanato
pinaagi sa paghatag sa Iyang bugtong Anak, ang Ginoong Jesu-Cristo, aron
magpakamatay sa ibabaw sa krus. Ang kasaysayan ni Isaac usa ka hulagway sa
pagkamasinugtanon ni Cristo sa kabubut-on sa Dios. Si Isaac nagmasinugtanon sa
kabubut-on sa iyang amahan sa dihang gidala siya didto sa bukid aron ihalad. Si
Cristo, sa lain nga bahin, misubay sa dalan ngadto sa kamatayon aron bayran ang
atong mga kasal-anan. Siya nahimong karnero, ang halad sa sala ngadto sa Dios.
b) Ang Dios mipamatuod nganhi kanato sa Iyang pagkamatinumanon sa Iyang mga
saad. Ang pagsulay ni Abraham gihatag alang sa atong pagtoon, Roma 4:13-25.
Kita usab karon nga wala magabuhat, apan nagasalig Kaniya nga nagamatarung sa
mga dili diosnon, ang atong pagtoo ginaisip nga atong pagkamatarung, Roma 4:5.
Unang-una, kinahanglan kita motoo kang Jesu-Cristo nga namatay alang sa atong
mga sala, gilubong Siya ug nabanhaw gikan sa kamatayon sa ika tulo ka adlaw, 1
Cor. 15:1-4.
Si Abraham nakadawat ug dagkung mga ganti ug daghan pa nga mga saad human siya
nakalabang sa maong pagsulay, Genesis 22:15-18. Mao man usab, kita magadawat sa saad
sa tanang mga butang diha kang Cristo sa takna nga kita mosalig Kaniya ug motoo sa Dios.
Ang Dios magatagana, Roma 8:28-39.
Atong sundon si Abraham pinaagi sa dili pagkaluya sa atong pagtoo; apan magatubo
unta kita sa atong pagtoo pinaagi sa paghatag himaya sa Dios, ug masaligon nga ang Dios
makahimo gayud pagtuman sa Iyang mga saad. Sa sunod nga pagtulon-an, magatambong
kita sa usa ka kasal diha sa DALAN SA SAAD.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Diha kaniya wala ang kakulang sa pagtoo nga
arang makapahimo kaniya nga maduhaduhaon sa mga saad sa Dios, hinonoa sa
naghimaya siya sa Dios, mitubo siya nga malig-on sa iyang pagtoo, masaligon sa
hingpit nga ang Dios arang makatuman sa Iyang gisaad.” Roma 4:20-21.
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PAGTULON-AN 6 – BULOHATON
Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.
1. Butangi ang linya sa mga ngalan niining dapita sa atong mapa:
a. Dalan sa _________________
b. Dalan sa mga __________________
c. Kanto sa _______________________
- DAKUNG LUNOP d. Tanaman sa ______________
e. Sakyanan sa ___________________
2. Human sa Tore sa Babel, ang Dios nagtawag kang _________________________
aron magsugod ug usa ka bag-o nga plano. Genesis 12:1.
3. Ang Dios misaad ug pito (7) ka mga butang kang Abram. Basaha ang Genesis 12:1-3
ug isulat kung unsa kini.
a. Ako kang himoon nga usa ka daku nga ___________________________________;
b. Ako _________________________________________________________ kanimo;
c. Ako magahimo sa imong ______________________________________ nga daku;
d. Ikaw mahimong _____________________________________________________;
e. Ako magapanalangin kanila nga ________________________________________;
f. Ako magapanghimaraut sa ______________________________________ kanimo;
g. Ug diha kanimo ang tanang ______________ sa _____________ mapanalanginan.
4. Si Abraham mitoo sa Dios ug kini giisip kaniya nga _________________. Genesis 15:6.
5. Ang Dios nagasugo kang Abraham sa paghalad sa iyang _______________ ingon nga
halad nga sinunog. Genesis 22:2.
6. Si Abraham mitoo nga ang Dios makahimo sa _______________________ kang Isaac,
bisan pa kon kini mamatay. Heb. 11:19.
7. Si Isaac tipo o hulagway sa atong _________________________________. Juan 3:16.
8. Si Abraham usa ka hulagway sa _______________________ nga Amahan. Juan 3:16.
9. Ang Dios naghatag kanato ug daghan ug bililhong mga saad. Duha niini mao ang:
a. Buhat 16:31 – Tumoo ka sa Ginoong Jesus ug ikaw _________________________.
b. Filipos 4:19 – Ug ang akong Dios magahatag kaninyo sa tanang _______________
sumala sa kadagaya sa Iyang himaya diha kang Cristo Jesus.
10. Isulat ang Roma 4:20-21: _________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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PAGTULON-AN 7 – ANG KASAL DIHA SA DALAN SA SAAD
Genesis 24
TEMA:

Pagpakita sa pagkahaduol sa magtotoo kang Cristo karon ug sa
kahangturan.

Gusto kita motambong sa mga kasal. Diha sa kasal, nagakalipay kita kauban sa duha ka
tawo nga nagamalipayon nga magausa sa ilang mga kasingkasing ug mga kinabuhi diha sa
gugma. Nagatoo ka ba nga ang Dios magagiya sa tawo sa pagpili sa ilang kapikas sa
kinabuhi? Siya magagiya kanila nga nagamatinumanon sa pagsunod sa Iyang pagtulon-an, ug
nagasalig sa Iyang mga saad nga gihatag kanato pinaagi ni apostol Pablo.
Si apostol Pablo nagapahimangno kanato nga kita, nga nagakinabuhi niining hugna sa
grasya, ang mga magtotoo dili magminyo sa mga dili magtotoo. Kini iyang gisulti sa 2 Corinto
6:14-15: “Ayaw kamo pagpahiangay sa inyong kaugalingon kauban sa mga dili magtotoo diha
sa mao rang usa ka yugo. Kay unsa may kigkomboyahan sa mga matarung ug sa dili
matarung? O unsa may pakig-ambitan sa kahayag ug sa kangitngit? Unsa may pakig-uyonan
ni Cristo kang Bilyal? O unsa may iya sa magtotoo nga pakigsalohan sa dili magtotoo?” Ug
siya misaad kanato sa Roma 8:28: “Kita nasayud nga diha sa matag-usa ka butang ang Dios
nagabuhat ug maayo uban kanila nga mga nahigugma Kaniya ug mga tinawag sumala sa
Iyang katuyoan.”
Karon sa magasubay kita sa DALAN SA SAAD, makita nato giunsa sa Dios paggiya sa
pagpangita ug maasawa si Isaac. Unya motambong kita sa kasal, bisan ang kasal nila
kaniadto lahi ra kaayo sa mga kasal sa atong panahon karon.
Human milabay ang daghang mga katuigan, si Sarah namatay ug tigulang na kaayo si
Abraham. Siya mihukom nga panahon na nga si Isaac magminyo. Gitawag ni Abraham ang
iyang sinaligan nga katabang ug kini iyang gipapanumpa sa Dios sa langit, ug Dios sa yuta;
nga dili siya magpili ug pangasaw-unon alang kang Isaac diha sa mga pagano nga
Canaanhon, apan moadto hinuon siya sa kaliwatan ni Abraham (Genesis 24:2-4).
Ang alagad ni Abraham milakaw kauban ang napulo (10) ka kamelyo nga nagadala sa
kinahanglanon ug mga gasa alang sa babaye nga mahimo unyang asawa ni Isaac. Sa dihang
miabut siya sa gawas sa siyudad sa Nahor, sa Mesopotamia; siya mihunong sa may tubod sa
tubig. Panahon kadto nga ang mga kababayen-an mukuha ug tubig. Ang alagad ni Abraham
nag-ampo aron giyahan siya ug mihangyo sa Dios nga tultolan siya ngadto sa babaye nga
maasawa ni Isaac. Siya nangayo nga unta ang babaye nga mukuha ug tubig alang kaniya ug
sa iyang mga kamelyo usab mao ang gipili. Ug siya naghulat aron sa pagtan-aw sa tubag sa
Dios.
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Pagkataudtaud si Rebecca miabut ug nangayo siya ug tubig aron siya makainom.
Dihadiha siya gihatagan ug tubig apil usab ang iyang mga kamelyo. Ang babaye miingon nga
siya parente sa igsoon ni Abraham nga si Nahor ug sa ingon niana nahiuyon siya sa mga
kinahanglanon. Ang alagad miduko sa iyang ulo ug misimba sa Dios. Siya gidapit ni Laban,
ang igsoon ni Rebecca ug busa misulod siya sa ilang balay. Ug didto iyang gisulti ang iyang
tuyo ngano nga miabut siya ug ang nahitabo didto sa tubod sa tubig.
Si Laban ug si Bethuel, ang amahan ni Rebecca mitubag: “Ang mga butang nagagikan
ni Jehovah busa wala kami ikasulti kanimo nga dautan o maayo. Ania si Rebecca sa imong
atubangan, dalha siya ug mahimo siyang asawa sa anak sa imong agalon sumala sa gisulti ni
Jehovah.” Ang alagad mihatag sa mga gasa ngadto sa pamilya ni Rebecca aron sa
pagpamatuod sa kadatu ug kahimtang ni Isaac. Ug unya siya ug ang iyang mga kauban sa
panaw nangaon ug nanginom nianang gabhiona.

Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Genesis 24:61
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Pagkasunod adlaw, ang alagad ni Abraham gusto nang mouli balik sa iyang agalon,
apan si Laban ug ang inahan ni Rebecca gusto pa nga siya magpabilin pa ug napulo (10) ka
adlaw. Ilang gitawag si Rebecca ug giingnan, “Mouban ka ba niining tawhana?” Ug siya
mitubag, “Oo mouban ko.” Wala siya mahadlok moadto sa langyaw nga yuta ug mga tawo
tungod kay Nagatoo siya nga ang Dios nga nagauban sa alagad makahimo usab sa pagatiman kaniya. Si Rebecca wala mabalaka sa kalisud ug kakuyaw sa panaw, tungod kay
naglantaw siya sa iyang pagpakigkita sa lalaki kang kinsa mahimo siyang asawa niini.
Usa ka hapon, si Isaac miadto ngadto sa uma aron mamalandong. Iyang giyahat ang
iyang mga mata ug nakita niya ang mga kamelyo nga nagsingabut. Ang alagad misulti kang
Isaac sa tanang nahitabo ug gidala si Rebecca ngadto sa tolda sa iyang inahan nga si Sarah
aron mahimo niya nga asawa. Mao kadto ang ilang kasal. Gihigugma pag-ayo ni Isaac si
Rebecca, tungod kay nasayud siya nga ang Dios maoy naghatag ni Rebecca kaniya aron
mahimong niyang asawa.
Kita susama ni Rebecca sa pipila ka mga butang. Kita usab nagapanaw niining
kinabuhia ngadto sa pagpakigkita sa Usa nga wala nato makita sukad. Apan ang atong
panagtagbo mahitabo diha sa kahanginan. Busa, ang SAKYANAN SA KALUWASAN
nagapakita sa tanan nga ang misalig lamang ni Jesu-Cristo ingon nga ilang kaugalingon nga
Manluluwas gikan sa silot sa sala nga mao ang impiyerno ug nagapaabut sa pagtawag sa
Dios gikan sa langit, 1 Tesalonica 4:16. Ang Balaang Espiritu magatug-an kanato mahitungod
Kaniya samtang kita magapanaw. Wala kita makakita Kaniya, apan ato Siyang gihigugma ug
gusto kita magsulti mahitungod Kaniya ug magbasa sa Iyang giya nga mao ang Bibliya. Diha
sa Bibliya, nagatug-an Siya kanato mahitungod sa atong espirituhanong mga panalangin ug sa
atong kahimtang uban Kaniya diha sa mga langitnong dapit. Didto unya makighiusa kita
Kaniya sa wala nay katapusan, Efeso 1 ug 2. Sa pagkakaron, kita magapakigsulti Kaniya diha
sa pag-ampo ug nahimo kitang mga tinugyanan Niya sa pagmantala sa maayong balita sa
Dios ngadto sa mga nangawala.
Ang kasal ni Isaac ug Rebecca usa ka talagsaon nga kasal. Kay kadaghanan sa mga
tawo gusto ug daku nga kasaulogan. Kini maayo kon kita nahibalo nga ang yawi sa malipayon
nga kaminyoon, mao ang gugma ug pagtahod. Ug ang Pulong sa Dios mao ang pinakauna.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Kita nasayud nga diha sa matag-usa ka butang
ang Dios nagabuhat ug maayo uban kanila nga mga nahigugma Kaniya ug mga tinawag
sumala sa Iyang katuyoan.” Roma 8:28.
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PAGTULON-AN 7 – BULOHATON
Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.
1. Unsa nga paagi sa pagpanaw ang gigamit ni Rebecca? Genesis 24:61.
_____________________________________________________________________.
2. Unsang klasing panimalay naa sila si Isaac ug Rebecca? Genesis 24:67. ___________.
3. Unsa ang mga gasa nga nadawat ni Rebecca? Genesis 24:22. ___________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
4. Asa man nagkita ang alagad ug si Rebecca? Genesis 24:13. _____________________
_____________________________________________________________________.

Isulat sa ubos aron sa pagpakita nga ang kasinatian ni Isaac ug Rebecca pareha sa atong
kasinatian karon sa panahon sa grasya.
5. Si Isaac migawas aron pagtagbo ni Rebecca. Si Cristo mugawas gikan sa
_______________ aron sa pagtagbo kanato. 1 Tes. 4:16.
6. Si Rebecca nakig-ipon gayud ni Isaac. Kita makig-uban ni Cristo didto
___________________________________________________________. 1 Tes. 4:17.
7. Si Rebecca maoy usa ka kahupayan kauban ni Isaac. Kita usab ________________ sa
usag- usa tungod sa saad nga makigtabo kita sa Ginoo diha sa kahanginan. 1 Tes.
4:18.
8. Si Isaac nahigugma pag-ayo kang Rebecca ug si Cristo __________________ kanato.
Roma 8:37.
9. Si Rebecca nagalantaw sa pagpakigkita ni Isaac samtang siya nagapanaw. Kita usab
_____________________________ sa pagpakigtagbo sa Ginoong Jesus, samtang kita
nagapanaw sa DALAN SA KINABUHI, Tito 2:13.
10. Isulat ang Roma 8:28: ___________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
.
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PAGTULON-AN 8 – PAKIGDUMOG DIHA SA DALAN SA SAAD
Genesis 25 - 35
TEMA:

Pagpakita nga ang pagpanugyan ngadto sa Balaang Espiritu magahatag
kanato sa kadaugan.

Ang mga tawo ba gusto ug pakigdumog? Adunay duha ka matang sa pakigdumog dinhi
sa kalibutan: ang lawasnong pakigdumog tali sa mga tawo nga atong makita, ug ang
espirituhanong pakigdumog nga dili nato makita. Karon samtang kita nagapanaw,
makadungog kita ug usa talagsaong pakigdumog tali sa usa ka tawo ug sa Dios.
Human sa kamatayon ni Abraham, ang Dios mipakita kang Isaac ug mipamatuod
kaniya sa dagkung mga saad nga gihimo Niya ngadto sa iyang amahan nga si Abraham,
Genesis 25:2-5. Ang Dios misaad nga Iyang pagapadaghanon ang kaliwat ni Abraham sama
kadaghan sa mga kabituonan sa langit. Si Isaac mitoo ug mihulat sa katumanan sa maong
saad.
Kaluha ang mga bata nga natawo alang kang Isaac ug Rebecca. Bisan sila magigsoon, si Esau ug Jacob kanunay naga-away; bisan pa man gani sa didto pa sila sa
taguangkan, Genesis 25:22-23. Si Esau nahimong maayong mangangayam, siya tawo sa
kaumahan samtang si Jacob usa ka malinawon nga tawo, nagapuyo sa mga tolda, Genesis
25:27. Ang Dios misulti kang Rebecca nga ang magulang, nga si Esau; magaalagad sa iyang
manghud, nga si Jacob. Ang pamilya nasayud nga ang Dios motuman gayud sa Iyang mga
saad, apan walay nasayud kon unsaon nga ang gisaad nga panalangin matuman kadto kang
Jacob.
Una sa tanan, gibaligya ni Esau ang iyang katungod ingon nga panganay ngadto kang
Jacob tungod kay siya gigutom, Genesis 25:29-34. Ikaduha, si Jacob gitabangan ni Rebecca
aron maangkon ang panalangin ni Isaac pinaagi sa pagpahimulos sa pagkabuta sa ilang
amahan. Ug tungod kay wala hatagi ug bili ni Esau ang pagkapanganay ug iya kining
gibaligya, wala usab madawat niya ang panalangin ni Isaac, Genesis 27:1-33. Sa maong
hinungdan, si Jacob milayas sa kahadlok nga patyon siya ni Esau kon mamatay na si Isaac. Si
Isaac ug Rebecca misugyot nga si Jacob moadto sa Haran, sa igsoon ni Rebecca nga si
Laban, ug magminyo siya didto sa usa sa mga anak ni Laban. Sa iyang pagpanaw, ang Dios
mipakita ni Jacob sa usa ka damgo. Misaad Siya kaniya nga ubanan siya sa Dios, bantayan,
ug dalhon siya pagbalik ngadto sa yuta ni Isaac. Gusto sa Dios sa grasya nga mosalig si
Jacob Kaniya, aron sa pagtuman sa Iyang katuyoan ug itugyan ang tanan ngadto Kaniya.
Sulod sa baynte (20) katuig, si Jacob mipuyo sa Haran sa balay sa igsoon ni Rebecca.
Sa maong panahon, adunay daghang mga panagbingkil ni Jacob ug sa iyang uyoan nga si
36

Laban. Si Jacob mialagad kang Laban sa katorse (14) katuig aron lamang maasawa niya si
Rackel human sa pito (7) katuig ug usa (1) ka semana. Sa katapusan ang Dios nakigsulti
kang Jacob nga mobalik na siya sa yuta sa saad, Genesis 31:3. Gidala ni Jacob ang iyang
mga asawa, ang iyang once (11) ka mga anak nga lalaki ug usa (1) ka anak nga babaye, ang
iyang kahayupan, ang tanan niyang kabtangan ug milayas tungod sa iyang kahadlok ni Laban
nga basin siya papaulion nga walay dala.
Si Jacob mipadala ug mensahero ngadto sa iyang igsoon nga si Esau didto sa Edom.
Ang mga mensahero mibalik nga nagsulti nga si Esau motagbo kaniya uban sa upat ka gatus
(400) nga mga tawo. Si Jacob nalisang pag-ayo ug naguol. Siya naghimo ug plano nga
makapalumo sa kasingkasing ni Esau alang kaniya, ug sa iyang dakung pamilya uban sa mga
kahayupan. Gibahin ni Jacob ang iyang grupo ug iyang gipalakaw sila tabok sa sapa sa
kagabhion samtang siya nagpabilin nga nag-inusara.

Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Genesis 32:24

Sa kalit, usa ka tawo mibugno kaniya hangtud sa pagpamanagbanag. Sa dihang nakita
sa tawo nga dili siya makadaug, iyang gipiangan si Jacob sa iyang lutahan. Ug ang tawo
miingon, “Buhii ko, kay ang kabuntagon nagsingabut na.” Apan si Jacob miingon, “Dili ko ikaw
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buhian hangtud dili ko nimo panalanginan.” Ug ang tawo miingon kaniya, “Ang imong ngalan
dili na si Jacob, apan Israel na; kay ikaw nakigbisug sa Dios ug sa tawo ug nagmadaugon.” Ug
ang tawo nagapanalangin kaniya didto. Busa si Jacob mihingalan sa dapit nga Peniel, kay siya
nagaingon, “Akong nakita ang Dios sa nawong ug nawong, apan bisan pa niana ang akong
kinabuhi milungtad,” Genesis 32:24-30. Busa si Jacob nakaangkon sa dakung espirituhanong
kadaugan.
Kita karon nagakinabuhi sa hugna sa grasya, nga gihulagway pinaagi sa
TUGPAHANAN SA GRASYA diha sa atong mapa. Wala kita makakita ug mga binuhat nga
langitnon apan anaay dili makita nga binuhat nga kita, nga mga magtotoo diha kang Cristo
atong bugnoon, ang yawa. “Busa ang atong pagpakigbisug dili batok sa unod ug dugo, apan
batok sa mga punoan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga kalibutanong gahum sa
kangitngit, batok sa espirituhanong gahum sa pagkadautan diha sa mga langitnong dapit,”
Efeso 6:12. Ug kinahanglan usab nga kita makigbisug sa daang kinaiya nga ania sa sulod
nato. Sa dihang misalig kita sa Ginoong Jesu-Cristo ingon nga atong kaugalingong
Manluluwas gikan sa impiyerno, ang Iyang Balaang Espiritu mipuyo dinhi kanato (Roma 8:9),
apan ania pa gihapon kanato ang karaang makasasala nga kinaiya. Ang karaang kinaiya o
unod kanunay nagapakig-away batok sa Espiritu, Galacia 5:16, 17. Kinahanglan kita
magpamando sa Espiritu kon gusto nato ang kadaugan ug panalangin diha sa atong
espirituhanong mga kinabuhi.
Ang pagkaluwas ug pagsakay sa SAKYANAN SA KALUWASAN, magahimo kanato
sama sa mga sundalo diha sa dakung gubat sa kapanahonan. Ang yawa dili gusto nga ang
tinuod nga mga magtotoo kang Cristo, magakinabuhi sa espirituhanong kinabuhi sa kadaugan;
busa kinahanglan nato magasul-ob sa tibuok hinagiban sa Dios aron kita makabarug batok sa
atong kaaway, Efeso 6:11. Unsa man ang tibuok hinagiban sa Dios? Kini mao ang bakus nga
kamatuoran, kotamaya sa pagkamatarung, sapin sa pagpangandam sa maayong balita sa
pakigdait, ang kalasag nga pagtoo, salakot sa kaluwasan ug ang espada sa Espiritu nga mao
ang Pulong sa Dios, Efeso 6:14-17.
Kon ang mga dili magtotoo mosalig kang Cristo Jesus, ingon nga ilang kaugalingong
Manluluwas, mahimo silang mga anak sa Dios. Ikaw ba anak na sa Dios?

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Tungod niini, dad-a ninyo ang tibuok hinagiban sa
Dios aron makasukol kamo inig-abut na sa adlaw sa kalisdanan, ug makapugong kamo
sa inyong baruganan tapus sa inyong tanang pakigbisug.” Efeso 6:13.
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PAGTULON-AN 8 – BULOHATON
Direksyon: Basaha ang texto sa Kasulatan ug ihatag ang hustong tubag.
Colosas 3:9,10 nagatudlo kanato nga kita, mga magtotoo ni Cristo, nagasalikway na sa
daang kinaiya uban sa pagkadautan niini, ug ato nang gisul-ob ang bag-ong kinaiya kinsa
ginabag-o ngadto sa tinuod nga kahibalo ngadto sa dagway Niya nga nagbuhat kaniya. Ang
karaang kinaiya nagapaningkamot kanunay sa paggahum sa bag-ong kinaiya o sa Espiritu.
Ato kining makita pinaagi sa mga buhat sa unod o pinaagi sa bunga sa Espiritu kon kinsa ang
nagamando sa tawo. Pilia ang mga pulong nga nasulat sa ubos ug isulat kini ilalum sa kinaiya
diin kini makita, Galacia 5:19-23.
Gugma, Pagkahubog, Pakigbingkil, Pagkamatinumanon, Pundokpundok, Kalinaw,
Pagkamapuangoron, Pangabubho, Kasina, Kalipay, Pakighilawas, Pagpugong sa kaugalingon
DAANG PAGKATAWO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BAG-ONG PAGKATAWO

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

7. Kadto sila nga iya na ni Cristo Jesus ______________________________________ sa
unod/daang kinaiya uban sa mga pangibog ug pangandoy niini, Galacia 5:24. Mao
lamang kana ang paagi aron makaangkon kita sa kadaugan batok sa daang kinaiya.
8. Ang Efeso 6:12, nagatug-an kanato nga ang atong pakigbugno dili batok sa unod ug
dugo, apan batok sa:
a) ________________________________________________________________;
b) ________________________________________________________________;
c) ________________________________________________________________;
d) ________________________________________________________________.
9. Kon buot kita makabarug nga lig-on batok sa mga kaugdahan sa yawa, kinahanglan
magasul-ob kita sa tibuok ________________________________ sa Dios, Efeso 6:11.
10. Isulat ang Efeso 6:13: _________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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PAGTULON-AN 9 – ANG DALAN SA SAAD MITIPAS PAINGON SA EGIPTO
Genesis 37 - 50
TEMA:

Paghatag ug panglantaw sa kasaysayan sa Israel nga may kalabutan kang
Cristo Jesus.

Nakalantaw ka na ba sa teleskopyo, ang instrumento sa pagtan-aw ug mga butang nga
anaa sa halayo. Kon nakahimo ka na, nakita na nimo ang halayo. Karon atong himamaton ang
usa ka tawo sa DALAN SA SAAD; kansang kinabuhi sama sa paglantaw sa teleskopyo.
Pinaagi sa iyang kasinatian atong makita sa halayo diha sa DALAN SA KINABUHI ngadto sa
panahon ni Cristo Jesus ug lampas pa gani ngadto sa panahon sa gingharian. Atong matawag
kini nga tawo nga tipo o hulad, kay siya usa ka hulagway sa mga panghitabo sa umalabut. Si
Jose nagahulagway sa paagi nga ang Ginoong Jesus gitagad sa Iyang katawhan, ang mga
Judeo, sa dihang Siya mipuyo dinhi sa kalibutan.
Si Israel nahigugma kang Jose labaw sa tanang niyang mga anak, tungod kay si Jose
anak niya sa iyang pagkatigulang; ug iyang gibuhatan siya ug usa ka sinina nga may
nagkalain-laing bulok. Ang iyang mga igsoon nakasabut nga gihigugma siya sa ilang amahan
labaw pa kay kanila, mao nga naligutgot sila kaniya ug wala silay maayong pagtagad kaniya.
Unya si Jose nagadamgo, iya kining gisaysay ngadto sa iyang mga igsoon; ug misamot ang
ilang kasilag kaniya, Genesis 37:3-5.
Usa ka adlaw, ang iyang mga igsoon miadto sa pagpasibsib sa mga kahayupan sa ilang
amahan didto sa Sekem. Si Israel mipadala ni Jose sa maong dapit aron susihon kon naunsa
na ang iyang mga igsoon ug ang kahayupan. Si Jose miadto ngadto sa iyang mga igsoon ug
nakaplagan niya sila sa Dotan. Sa dihang nakita siya sa iyang mga igsoon sa halayo ug sa
wala pa siya makaabut duol kanila, sila nagaplano nga ilang patyon siya. Apan si Ruben, ang
kamagulangan nga anak ni Israel, miluwas kang Jose gikan sa ilang mga kamot ug misugyot
nga ila na lang siyang ihulog sa gahong nga walay tubig. Ug mao kadto ang ilang gibuhat.
Samtang nangaon sila, ilang nakita ang mga magpapatigayon nga nagpaingon sa
Egipto. Sa sugyot ni Judah, sila mihukom nga ilang ibaligya si Jose sa kantidad nga baynte
(20) ka piraso nga pilak sa salapi ngadto sa mga magpapatigayon. Si Ruben wala diha sa
maong panghitabo ug siya nasuko sa dihang nakita niya nga si Jose wala na didto sa gahong.
Aduna unta siyay tinguha sa pagluwas kang Jose gikan sa mga kamot sa iyang mga igsoon
aron ibalik siya sa ilang amahan. Siya ming-ingon sa iyang mga igsoon, “Ang bata wala na
didto alang kanako, asa man ako moadto?” Ug ilang gikuha ang sinina ni Jose nga may
nagkalain-laing bulok, nag-ihaw sila ug laki nga kanding ug ilang gituslob ang sinina diha sa
dugo. Ug kini ilang gidala ngadto sa ilang amahan ug miingon sila nga ang sinina ilang
nakaplagan.
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Si Israel nakaila sa sinina ug miingon nga si Jose gayud gipatay sa usa ka mapintas nga
mananap. Ug siya misalikway sa ilang paglipay kaniya ug mihilak, Genesis 37:12-35.
Didto sa Egipto, ang mga magpapatigayon mibaligya kang Jose ngadto kang Potiphar,
ang opisyal ni Paraon, ang kapitan sa mga magbalantay. Ang Dios nagauban kang Jose, busa
nahimo siyang tagdumala sa panimalay ni Potiphar. Apan didto ang sala sa pangibog miabut
sa diha nga ang asawa ni Potiphar misulay sa pagtintal kaniya. Sa dihang iyang gilikayan ang
babaye, siya gipasanginlan niini ug misulti sa iyang bana ug si Jose nabilanggo.
Apan ang Dios nagauban kang Jose ug gikahimut-an siya sa panan-aw sa pangulong
magbalantay. Ang pangulong magbalantay mihatag kang Jose sa pagbulot-an sa tanang mga
binilanggo. Unya ang tigdala sa ilimnon ug ang tigluto sa tinapay sa hari, nabilanggo; pareha
sila nga nagadamgo. Ug gihubad ni Jose ang ilang mga damgo ug giingnan sila nga sulod sa
tulo (3) kaadlaw, ang tigdala sa ilimnon sa hari makabalik sa iyang trabaho; apan ang tigluto
sa tinapay mamatay. Ang damgo nahimong tinuod, apan si Jose nakalimtan sa tigdala sa
ilimnon sa hari.
Usa ka adlaw, si Paraon nagadamgo ug duha (2) ka damgo. Walay bisan usa (1) sa
mga salamangkero sa Egipto ug ang tanang maalam nga mga tawo nga nakahubad niini.
Unya ang tigdala sa ilimnon sa hari misulti ni Paraon mahitungod kang Jose, ug busa
gipatawag kini sa hari. Si Jose miadto ug iyang gihubad ang damgo nga ang Dios
nagapahibalo ni Paraon diha sa iyang mga damgo unsa ang iyang pagabuhaton; adunay pito
(7) katuig nga dagaya ang ani, ug pito (7) katuig nga grabe ang gutom. Si Jose misugyot sa
pagtigum ug pagkaon aron sa pagpangandam sa pito (7) katuig nga gutom. Karon ang sugyot
nauyonan ni Paraon, ug sa tanang niyang mga alagad.
Busa si Paraon misulti kang Jose, “Tungod kay ang Dios nagapahibalo kanimo niining
tanan, wala nay laing tawo nga nakahibalo ug maalam pa gawas kanimo. Ikaw mahimong
ibabaw sa akong balay ug sumala sa imong sugo ang tanan nakong katawhan magayukbo;
diha lamang sa trono ako labaw kay kanimo.” Si Paraon mipahimutang kang Jose, kinsa
nagpangidaron ug traynta (30) sa dihang mitindog sa atubangan sa hari, sa tibuok yuta sa
Egipto ug gihinganlan siya nga Zaphenath-paneah.
Sa diha nga ang pito (7) katuig sa kadagaya nga nahitabo sa yuta sa Egipto miabut na
sa katapusan, adunay dakung gutom sa tibuok nga mga yuta, apan didto sa Egipto adunay
daghang pagkaon. Ug unya, ang napulo (10) ka mga igsoon ni Jose milugsong aron mopalit
ug pagkaon sa Egipto. Karon si Jose mao ang gobernador sa tibuok yuta. Siya ang
nagabaligya ngadto sa tanang mga tawo sa yuta. Ug ang mga igsoon ni Jose miabut ug
miyukbo kaniya. Sila wala makaila kang Jose, apan si Jose nakaila kanila. Iyang gisulayan ang
iyang mga igsoon sa pagsusi kon ang ilang kasingkasing nausab na ba, sukad siya ilang
gibaligya.
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Kapitulo 42-44 sa Genesis, nagahisgut niining mga pagsulay nga gibuhat ni Jose
ngadto sa iyang mga igsoon. Sila napamatud-an nga matinud-anon sila nga naghinulsol. Unya
mipaila sa iyang kaugalingon si Jose ngadto sa iyang mga igsoon. Atong mahunahuna ang
paghinilakay ug panagkalipay sa dihang nahibaloan nila nga siya mao ang ilang igsoon! Si
Jose wala magaila sa iyang mga igsoon ingon nga kaaway, tungod sa iyang panglantaw.
Pinaagi sa pag-ingon, “Dili kamo ang nagpadala kanako dinhi, apan ang Dios; ug Siya mao
ang naghimo kanako nga amahan ni Paraon ug ginoo sa tibuok niya nga panimalay ug
tagdumala sa tibuok yuta sa Egipto.” Si Jose nagapakita nga siya usa ka tawo nga nagahimo
sa iyang kinabuhi diha sa balaanong panglantaw, Genesis 45:8.
Si Jose mipadala ug mensahe sa iyang amahan sa pagdapit ug pagdala sa tibuok
pamilya aron mopuyo sa yuta sa Egipto. Ang Dios misaad sa pagpanalangin ni Israel didto sa
Egipto ug sa pagdala pag-usab sa iyang mga kaliwatan, Genesis 46:3-4.

Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Genesis 42:6
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Karon atong pagatan-awon pinaagi sa teleskopyo ang halayo nga unahan. Sa unsang mga
paagi nga ang mga kasinatian sa kinabuhi ni Jose pareha sa kasinatian ni Jesus?
1. Pareha silang mga anak nga hinigugma. Mateo 3:17
2. Pareha silang matinumanon sa kabubut-on sa amahan. Juan 8:29
3. Pareha silang nagsul-ob ug mabulokon nga sinina. Juan 19:23
4. Pareha silang gikaligutgotan nga walay hinungdan. Juan 15:25
5. Pareha silang wala dawata sa ilang kaugalingong katawhan. Juan 1:11
6. Pareha silang gitugyan tungod sa kapirasong salapi. Mateo 26:15
7. Pareha silang gitintal. Mateo 4:3
8. Pareha silang giakusahan ug bakak. Mateo 26:60
9. Pareha silang gitamay; usa nawala, usa naluwas. Lukas 23:32
10. Pareha silang nagtuman ug gibayaw. Filipos 2:8-11
11. Pareha silang nag-edad ug traynta (30) dihang nakadawat ug gahum. Lukas 3:23
12. Pareha silang gipasidunggan sa ilang mga igsoon. Zacarias 12:10
Si Israel ug si Jose parehong namatay didto sa Egipto, apan nangamatay sila nga
adunay paglaum. Si Jose miingon sa iyang mga igsoon, “Ako karon hapit na mamatay, apan
ang Dios magaatiman gayud kaninyo ug magadala kaninyo gikan niining yutaa ngadto sa yuta
nga Iyang gisaad pinaagi sa panumpa ngadto kang Abraham, ngadto kang Isaac, ug ngadto
kang Jacob,” Genesis 50:24. Ang Dios nga naggiya diha sa DALAN SA SAAD dili gayud
magbakak ug dili gayud makalimut sa Iyang mga saad.
Kining kahibulongan nga Dios imo ba Siya nga Dios? Mahimo kana kon ikaw mosalig sa
Iyang Anak, ang Ginoong Jesu-Cristo, ingon nga imong kaugalingong Manluluwas gikan sa
impiyerno. Diha Kaniya, Siya magahatag kanimo sa Iyang pagkamatarung ug ang Iyang
kahimayaan, Roma 8:28-32.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO:
“Siya nga wala magpahigawas sa Iyang kaugalingong Anak kondili mitugyan hinoon
Kaniya alang kanatong tanan, dili ba ihatag usab Niya kanato ang tanang mga butang
uban Kaniya?” Roma 8:32.
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PAGTULON-AN 9 – BULOHATON
Direksyon: Imong makita nga gilista sa ubos ang siyam (9) ka mga pahayag mahitungod sa
atong Ginoong Jesu-Cristo. Ilalum sa matag pahayag, ibutang ang kamatuoran nga
nagahisgut ni Jose sa samang paagi.
1. Ang Ginoong Jesu-Cristo mao ang pinalanggang Anak sa Dios, ang Amahan.
Mateo 3:17.
Si Jose mao ang pinalanggang anak ni __________________________. Genesis 37:3.
2. Si Jesus gikaligutgotan nga walay hinungdan. Juan 15:25
Si Jose ________________________________________________. Genesis 37:5, 11.
3. Si Jesus wala dawata sa Iyang kaugalingong katawhan, ang mga Judeo. Juan 1:11
Si Jose wala dawata sa _____________________________________. Genesis 37:18.
4. Si Jesus gibaligya sa katloan (30) kabuok nga salapi. Mateo 26:15
Si Jose gibaligya sa ________________________________________. Genesis 37:28.
5. Si Jesus gitintal aron makasala pinaagi sa yawa. Mateo 4:3
Si Jose gitintal aron makasala pinaagi sa ____________________________________.
Genesis 39:7.
6. Si Jesus giakusahan sa bakak pinaagi sa mga mini nga mga saksi. Mateo 26:60
Si Jose giakusahan sa bakak pinaagi sa ______________________. Genesis 39:17,18.
7. Si Jesus adunay duha (2) nga kauban sa gipakaulawan Siya, ang usang kawatan ug
nalaglag, ang usa naluwas. Lukas 23:32
Si Jose adunay duha (2) ka kauban diha sa ________________________________
_____________________________________________________________________.
Genesis 40:1-3.
8. Si Jesus moluwas sa mga tawo gikan sa walay katapusang kamatayon ngadto sa walay
katapusang kinabuhi. Romans 10:9
Si Jose nagaluwas sa mga tawo gikan sa __________________________________
_______________________. Genesis 41:56,57.
9. Si Jesus sa umalabut nga panahon pagapasidunggan sa Iyang mga igsoon, ang mga
Judeo, ug magahari ibabaw kanila. Zacarias 12:10
Si Jose gipasidunggan sa ____________________________________. Genesis 45:26.
10. Isulat ang Roma 8:32: ____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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PAGTULON-AN 10 – ANG PAG-AGI UG PAGSULOD SA DALAN SA SAAD
Exodo 1 - 14
TEMA:

Pagtudlo sa pagkahingpit sa kaluwasan diha kang Cristo.

Magapakaaron-ingnon kita sa pila ka gutlo. Pananglitan ang imong nasud anaa sa
pagpakiggubat! Ang kaaway nagpadala ug daghang mga eroplano nga dunay mga bomba
ibabaw sa imong balay. Nakita nimo sila nga nagsingabut, usa ka mga dakung panon sa mga
eroplano. Magasugod ikaw sa pag-ampo nga unta molabay lang sila nga dili manghulog sa
ilang mga bomba. Sa dihang buhaton kana nila, luwas ka! Ang kamatayon dili muabut kanimo
gikan sa kahanginan.
Karon sa atong pagpanaw, atong makat-onan giunsa sa Dios pagluwas ang Iyang
katawhan; gikan sa tulo (3) ka matang sa kamatayon samtang sila nagapanaw sa DALAN SA
SAAD. Ang pagtapus sa ulahing pagtulon-an nagabilin kanato didto sa Egipto human sa
kamatayon ni Israel ug Jose. Samtang si Jose anaa pa sa gahum, ang tanan maayo alang sa
mga anak sa Israel; apan human sa daghang mga katuigan ang lahi nga Paraon miabut sa
paghari. Ug tungod sa kahadlok sa nagkadaghan nga mga Israelitas, misugod siya sa
pagdaugdaug kanila ug nagahimo kanila nga ulipon, Exodo 1:8-22.
Sa dihang misamot ang pagdaugdaug kanila nga dili na nila halos maantus, sila
mitawag sa Dios, Exodo 2:23-25. Ang Dios nakadungog sa ilang mga pag-agulo ug mitawag
ug sa usa ka Israelita nga ginganlan ug Moises, aron sa pagpangulo sa Iyang katawhan
pagpagawas gikan sa Egipto; ngadto sa yuta nga gisaad sa Dios nga ihatag ngadto kang
Abraham, Isaac ug Jacob. Gitawag kini nato nga YUTA SA SAAD. Si Moises mipakita ug
pagduhaduha sa dihang siya gihatagan sa Dios sa maong sugo. Ug sa katapusan, ang Dios
nasuko ug gihatag si Aaron ingon tigpamaba ni Moises sa atubangan ni Paraon, Exodo 3:4-16.
Uban sa gahum sa Dios, si Moises makahimo ug mga kahibulongan aron nga tugotan ni
Paraon ang Israelitas, ang panganay nga anak sa Dios, nga mopahawa sa Egipto aron magalagad Kaniya, Exodo 4:21-23. Si Moises nagpangidaron ug otsenta (80) katuig ug si Aaron
otsentay tres (83) katuig, sa dihang misulti sila ni Paraon. Mabasa nato ang kulbahinam nga
kasaysayan sa mga kagul-anan ug pag-indigay sa Exodo 7:8-11:10. Ang Dios naghimo ug
kalainan sa mga Egiptohanon ug mga Israelitas apan bisan pa niining tanan, si Paraon wala
gihapon motugot nga mobiya ang mga Israelitas sa Egipto.
Ang Dios mihatag kang Moises ug Aaron sa plano alang sa pag-ihaw sa Karnero sa
Pascua (Pass-over Lamb), sumala sa gisulti sa Exodo kapitulo 12. Ang tanang pamilyang
Israelitas maga-ihaw sa karnero nga laki nga walay daut ug ibutang ang dugo niini sa duha ka
haligi ug balabag sa pultahan sa mga balay, diin sila magakaon sa unod sa karnero. Ang dugo
mao ang ilhanan alang kanila diha sa ilang mga balay aron maluwas sila. Ug tungod kay kon
diin walay dugo, ang tanang panganay pagapatyon sa grupo sa mga manolunda nga
magalaglag, Salmo 78:49-50.
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Ngano nga ang Dios nagasulti sa mga anak sa Israel sa pagbutang ug dugo sa
pultahan sa ilang mga balay? Tungod kay ang haligi ug balabag sa pultahan mao lamang ang
bahin sa balay nga gihimo sa bato ug dinhi niini nasulat ang mga ngalan sa nagapuyo. Bisan
pa kon ang balay maguba, daku ang kahigayonan nga ang mga pangalan magapabilin sa
paglungtad sa bato. Busa gikinahanglan sa Dios nga ang mga Israelitas sa pagbutang sa dugo
sa ibabaw sa mga haligi ug mga balabag sa pultahan, Siya nagasulti kanila sa pagtabon sa
ilang mga ngalan uban sa mga dugo sa nating karnero. Pinaagi sa pagbuhat niini, sila
gitudloan sa mga prinsipyo sa kaluwasan. Ang ilang mga ngalan diha sa bato dili sa pagsiguro
sa kinabuhi human dinhi, sama sa mga Ehiptohanong pagtoo; kondili pinaagi lamang sa dugo
sa Cordero nga maoy makahimo niana.
Kita usab kinahanglan makatuon sa samang pagtulon-an. Mahinungdanon kaayo kon
asa nasulat ang atong mga ngalan. “Ug kon ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga
nahisulat sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo,” Pinadayag 20:15.
Kini nga basahon gitawag nga ‘basahon sa kinabuhi sa Cordero,” Pinadayag 21:27. Aron
masulat ang imong ngalan sa maong basahon; kinahanglan ka motoo nga ikaw aduna lamay
kaluwasan diha kang Cristo, pinaagi sa Iyang dugo, kapasayloan sa atong mga sala, sumala
sa kadagaya sa Iyang grasya, Efeso 1:7.
Sa tungang gabii, ang Ginoong Dios mipatay sa tanang panganay sa yuta sa Egipto.
Gikan sa panganay ni Paraon kinsa nagalingkud sa trono ngadto sa mga panganay sa mga
binihag nga atua sa bilanggoan, ug ang tanang panganay sa kahayupan. Niadtong gabhiona
didto sa Egipto, ang kamatayon miabut sa tanang mga balay ug dihay mga pagminatay sa
tibuok yuta. Si Paraon mibangon sa kagabhion ug misulti kang Moises ug Aaron sa pagbiya
kauban ang tanang mga Isaelitas, uban sa ilang mga kahayupan. Sumala sa pulong ni Moises,
ang mga Israelitas nangayo sa mga Egiptohanon ug mga butang nga salapi ug mga butang
nga bulawan ug mga sinina. Ug ang Dios mihatag sa mga tawo ug kahamuot sa panan-aw sa
mga Egiptohanon ug mihatag sila sumala sa ilang gipangayo. Ug ilang gihurot pagkuha ang
mga butang sa mga Egiptohanon.
Samtang wala pa makalakaw ug halayo ang mga Israelitas, si Paraon nag-usab sa
iyang hunahuna ug ang iyang mga kasundalohan misugod sa pag-apas kanila. Sa atubangan
sa mga Israelitas mao ang Dagat nga Mapula, diin dili sila makatabok ngadto sa pikas tampi.
Apan si Moises misulti sa mga tawo, “Ayaw kamo kahadlok, pagbarug kamo ug tan-awa ang
kaluwasan ni Jehovah...si Jehovah ang magapakig-away alang kaninyo, Exodo 14:13-14. Ug
gituy-od ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat, ug gibuhat ni Jehovah ang pag-iway sa
dagat pinaagi sa kakusog sa hangin sa silangan sa tibuok gabii ug nahimo ang dagat nga
yutang mamala ug ang mga tubig nabahin ug ang mga anak sa Israel misulod sa taliwala sa
dagat sa yutang mamala, ug nahimo ang mga tubig nga ingon sa paril sa ilang tuo ug sa ilang
wala, Exodo 14:21,22.
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Ang mga sundalo nga migukod kanila nakatabok ba nga luwas ngadto sa pikas tampi?
Wala, naghunahuna sila nga makalabang sila sa dagat; apan silang tanan nangalumos didto.
Ang mga Israelitas madaugong naluwas gikan sa tulo (3) ka matang sa kamatayon: (1)
gikan sa grupo sa molaglag nga mga manolunda; (2) gikan sa dagat; (3) ug gikan sa mga
sundalo ni Paraon.
Kining tanan gihimo sa Dios pinaagi sa Iyang gahum. Kita karon nga nagakinabuhi sa
TUGPAHANAN SA GRASYA, aduna usab kitay kadaugan batok sa tulo (3) ka matang sa
kamatayon: (1) ang kalibutan; (2) ang unod; (3) ug sa yawa.

Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Exodo 14:24-25

Kita karon magahunahuna sa unsa nga paagi nagkapareha ang atong kasinatian
niadtong mga Israelitas nga mibakwit.
Ang Egipto nagahulagway sa kalibutan, nga sa umalabut nga panahon kini
pagahukman. Ang Israel naluwas pinaagi sa pagtoo gikan sa paghukom sa Egipto, pinaagi sa
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dugo nga gibutang sa pultahan ug balabag sa mga balay. Kita, mga magtotoo ni Cristo,
pagaluwason pinaagi sa pagtoo gikan sa paghukom nga ipahamtang niining kalibutan; pinaagi
sa dugo sa Ginoong Jesu-Cristo nga gibutang sa atong mga kasingkasing.
Ang unod mao ang karaang pagkatawo nga kanunay nagapakig-away sa
espirituhanong tawo. Ang mga Israelitas mikaon sa unod sa sinugba nga Karnero sa Pascua
(Pass-over Lamb), aron malig-on sila alang sa ilang pagpanaw. Kita nagakaon sa buhing
Cristo pinaagi sa pagtoon sa Iyang Pulong sa hustong pagkabahinbahin, aron kita
makaangkon ug kusog sa atong pagpanaw niining kinabuhia. Kinahanglan kita mahinumdom
kanunay nga kita, mga magtotoo ni Cristo, magasalikway sa daang pagkatawo uban sa
pagkadautan niini. Ug nga magasul-ob kita sa bag-ong pagkatawo, kinsa ginabag-o sa tinuod
nga kahibalo sumala sa dagway sa Nagbuhat kaniya, Colosas 3:9,10.
Si Paraon ug ang iyang kasundalohan nagabarug alang sa dautan. Maingon nga ang
Israel naluwas pinaagi sa pagtoo sa mga gitudlo sa ilang pangulo nga si Moises, kinsa
midawat niini gikan sa Dios. Kita usab naluwas pinaagi sa pagtoo sa ginatudlo sa atong
pangulo, ang apostol nga si Pablo; kinsa midawat niini gikan sa nabanhaw nga si Ginoong
Jesu-Cristo. Pinaagi sa pagtoo, kita mudaug sa gubat tali sa daan ug bag-o nga mga kinaiya
nga ania sa sulod nato. Kita makaangkon sa kadaugan sa mga pagtintal ug mga pagsulay
pinaagi sa pagsunod sa mga pulong ni apostol Pablo. Kondili kita mosunod sa iyang mga
pulong, kita nagaalagad sa atong kaaway. Maingon man nga ang mga Israelitas wala
magasunod sa mga pulong ni Moises.
Atong makita sa matag panghitabo nga ang kaluwasan sa Israel nagadepende sa
pagtoo ug sa pagtuman sa Dios. Ug sa maong higayon, ang Dios mipakita sa Iyang
makaluwas nga gahum. Ang atong kaluwasan gikan sa kalibutan, sa unod ug sa yawa;
nagadepende sa pagtoo ug pagtuman sa pulong sa Dios. Si Cristo ang atong Karnero sa
Pascua (Pass-over Lamb), gihalad alang kanato. Pinaagi sa paggamit sa Iyang giula nga dugo
dinhi sa atong mga kasingkasing ug sa atong mga kinabuhi, kita mitoo ug misalig Kaniya ingon
nga atong bugtong Manluluwas gikan sa impiyerno. Sa maong higayon, ang Dios mihimo sa
Iyang dakung buhat sa kaluwasan.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Kuhaa gikan kaninyo ang daang igpatubo aron
kamo mahimong bag-ong minasa; maingon nga sa pagkatinuod kamo dili na
pinatuboan. Kay gikahalad na si Cristo, ang atong Karnero sa Pascua (Pass-over
Lamb).” 1 Corinto 5:7.
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PAGTULON-AN 10 – BULOHATON
Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.
1. Ang mga Israelitas misunod sa DALAN SA SAAD ngadto sa unsa nga nasud ?
Exodo 1:1 _____________________________________________________________.
2. Ngano nga ang Canaan atong gitawag nga YUTA SA SAAD? Exodo 12:25.
_____________________________________________________________________.
3. Ilista ang napulo (10) ka mga kagul-anan nga gipadala sa Dios ngadto sa Egipto?
Exodo 7-12.
1) ____________________________;
6) _______________________________;
2) ____________________________;
7) _______________________________;
3) ____________________________;
8) _______________________________;
4) ____________________________;
9) _______________________________;
5) ____________________________; 10) _______________________________
_______________________________.
Ang Dios miluwas sa Iyang katawhan gikan sa tulo (3) ka matang sa kamatayon, sa dihang
miikyas sila gikan sa Egipto ngadto sa yuta sa Canaan diha sa DALAN SA SAAD. Isulat kon
unsa kining tulo (3) ka mga kamatayon:
4. Exodo 12:12-13 _____________________________________________________.
5. Exodo 14:22-23 _____________________________________________________.
6. Exodo 14:27-28 _____________________________________________________.
Kita karon mahimong maluwas gikan sa atong kaaway, kinsa buot molaglag sa atong lawas ug
kalag. Aduna siyay tulo (3) ka mga paagi nga gamiton. Ang mga bersikulo sa ubos
nagapasidaan kanato, pangitaa kini ug isulat sa ubos.
7. Galacia 1:4 - Si Cristo mitugyan sa Iyang kaugalingon alang sa atong mga sala aron
pagluwas kanato gikan sa ________________________________________________.
Busa, si Jesu-Cristo kinahanglan mahimo nato nga atong kaugalingong Manluluwas
ug Ginoo.
8. Roma 8:13 - Kon kita magakinabuhi sumala sa ____________ kita mamatay. Apan kon
pinaagi sa Espiritu atong gipatay ang _____________________________, kita mabuhi.
Busa, kinahanglan dili kita magkinabuhi diha sa unod.
9. Efeso 6:11 - Isul-ob ang tibuok hinagiban sa Dios, aron kamo makahimo pagbarug
batok sa ___________________________________________. Busa, kinahanglan kita
magsul-ob sa tibuok hinagiban sa Dios aron kita makabarug.
10..Isullat ang 1 Corinto 5:7: _________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
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PAGTULON-AN 11 - USA KA BUKID MILANDONG SA DALAN SA SAAD
Exodo 15 - 32
TEMA:

Pagpakita nganong gihatag sa Dios ang Kasugoan ug kang kinsa kini
gihatag.

Nakakita ka na ba ug bukid? Gikan sa halayo, mura lang kini ug gamay nga bungtod,
apan samtang ikaw magakaduol, kini mahimong daku na kaayo. Karon sa magasunod kita sa
Israel, muabut kita sa Bukid sa Sinai nga dunay duha ka libo ug duha ka gatus kawaloan ug
lima (2,285) metros kataas. Imong madunggan unsa kini ka makahadlok nga bukid, kini nagaaso, ug ang Dios nakigsulti kang Moises niining maong bukid. Taas na kaayong panahon sa
diha nga ang Israel miagi sa landong niining maong bukid.
Ang mga Israelitas niining maong panahon, diha na sa dalan paingon sa SAAD NGA
YUTA. Ang Dios magasulay sa Iyang mga katawhan aron sa pagsuta kon sila ba andam sa
pagdawat ug pagdumala sa yuta nga Iyang gisaad kang Abraham, Isaac, ug kang Jacob.
Gusto usab sa Dios nga ipamatuod sa Israel nga sila nagkinahanglan Kaniya sa ilang
pagpanaw.
Human ang Israel mitabok sa Mapulang Dagat, miabut sila sa kamingawan sa Shur,
Exodo 15:22. Gikan dinhi ang mga pagsulay nagsugod sa pag-abut ngadto kanila:
1. Unang pagsulay: ang mapait nga tubig sa Marah, Exodo 15:22-25. Sa dihang miabut
ang Israel sa Marah, dili sila makainom sa tubig sa Marah, kay kini mapait. Ang mga
tawo napakyas sa maong pagsulay sa dihang sila nagbagulbol, apan ang Dios
nagpabilin nga matinumanon. Ang Dios mipakita kang Moises usa ka kahoy nga iyang
ilabay ngadto sa mga tubig ug ang tubig nahimong matam-is. Ang maong kahoy
nagahulagway kang Cristo nga mohimo sa pait nga tam-is. Si Cristo namatay ibabaw sa
kahoy aron makuha ang kapait sa sala.
2. Ika-duhang pagsulay: ang kagutom, Exodo 16:3-21. Didto sa kamingawan sa Sin, ang
mga tawo nagbagulbol nausab tungod kay sila gipanggutom. Sila napakyas nausab,
apan ang Dios mipamatuod usab sa Iyang pagkamatinumanon ug Siya mipadala kanila
ug mana. Ang mana usa ka hulagway ni Cristo, ang Tinapay sa Kinabuhi, Juan 6.
3. Ika-tulong pagsulay: kauhaw didto sa Repidim, Exodo 17:1-7. Gikan sa kamingawan sa
Sin, ang mga anak sa Israel nagkampo sa Repidim ug didto walay tubig. Ang mga tawo
napakyas nausab pinaagi sa pagbagulbol, apan ang Dios mihatag kanila ug tubig gikan
sa bato human kini gitugsok sa sungkod ni Moises. Ang bato mao si Cristo ug ang tubig
mao ang Balaang Espiritu, 1 Corinto 10:4 ug Juan 7:37-39. Ang pagtugsok sa bato
nagahulagway kang Cristo ingon nga gidughang ug gilansang sa krus sa dihang mianhi
Siya sa kalibutan sobra duha ka libo (2,000) katuig na ang milabay. Ang Balaang
Espiritu mahimo lamang ikahatag pinaagi sa pagpatay ni Cristo.
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Ug unya, ang Israel miabut sa Bukid sa Sinai ug nagkampo sa atubangan sa bukid. Si
Moises mitungas na ngadto sa bukid ug ang Dios misulti kaniya nga gusto Niya nga ang mga
anak sa Israel, mahimong gingharian sa mga sacerdote o pari ug usa ka balaan nga nasud.
Apan kinahanglan nga sila magatuman sa Iyang tingog ug magabantay sa Iyang pakigsaad.
Ang tibuok katawhan miuyon sa dihang si Moises misulti kanila ug ang Dios miingon kang
Moises nga moadto kaniya diha sa mabagang panganud, aron ang mga tawo nakadungog
Kaniya samtang sila nagatindog sa tiilan sa bukid, Exodo 19.
Ang panahon miabut alang sa kinadak-ang pagsulay sa tanan. Ang Dios mosulay sa
gugma ug pagtoo sa Israel, pinaagi sa ilang pagtuman sa Kasugoan nga Iyang igahatag
kanila. Ang matag-usa nahadlok sa pagkabalaan sa Dios sa dihang nadungog nila ang napulo
(10) ka mga sugo sa Balaod. Gusto nila si Moises na lang ang magasulti kanila sa uban pang
mga sugo nga igadugang sa mga Saad sa Dios, Exodo 21:1-21. Atong makita nga ang mga
balaod sa pagpanaw nga pagahinumdoman sa Israel daghan kayo, Galacia 3:19-25.
Unsa kaha ang imong hunahuna nga gibuhat sa mga tawo samtang si Moises tua sa itaas sa
bukid? Ilang gisupak ang unang duha ka mga sugo nga gihatag sa Dios.

Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Exodo 32:19
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Exodo 32, nagatug-an mahitungod sa bulawan nga nating baka, sa kasuko sa Dios, sa
pangamuyo ni Moises, ang pagkadugmok sa duha ka papan nga bato uban sa napulo (10) ka
mga sugo (Deuteronomio 9:10), ug tulo ka libo (3,000) ka mga Israelitas ang nangamatay.
Ang Israel nakapasar ba sa pagsulay? Wala sila kapasar, ug dili kadto mao ang
katapusan sa pagsulay. Ang Dios mihatag kanila daghang mga katuigan ilalum sa Kasugoan
apan sila nagabalik-balik sa pagsupak niini. Ang Dios nagdugang sa Kasugoan ngadto sa
Iyang mga Saad tungod sa pagkamasal-anon sa Israel. Ang Kasugoan gidugang hangtud sa
pag-abut sa Kaliwat nga gisaad apan sila nagatapus sa paglansang sa gisaad nga Kaliwat.
Karon, atong makita ngano nga ang Kasugoan gihatag ug unsa ang napamatud-an niini.
Ang Kasugoan gidugang sa Saad tungod sa kalapasan ug mga kasal-anan, Galacia
3:19. Ang Israel nagabalik-balik sa ilang pagpakasala ug wala magahatag pagtagad sa
pagkangil-ad sa sala. Ang Kasugoan nagpamatuod nga ang Israel makasasala; sama sa mga
Gentil ug walay ikapanghinambog, Roma 3:19-20. Ug ang Kasugoan nagpamatuod nga ang
hingpit nga pagkabalaan sa Dios nagakinahanglan sa hingpit nga pagkamatarung, Exodo
20:3-6. Busa, ang bugtong paglaum sa Israel naa lamang sa pagkamatarung sa gisaad nga
Kaliwat - ang atong Ginoong Jesu-Cristo, Galacia 3:24.
Ngadto kang kinsa ba gihatag ang Kasugoan? Kini gihatag ngadto sa Israel. Ug ang
Kasugoan nalansang sa krus sa Kalbaryo, Colosas 2:14. Ang Kasugoan ba gihatag nganhi
kanato nga nagakinabuhi diha sa TUGPAHANAN SA GRASYA? Dili, apan kita makakat–on
gikan sa Kasugoan sama sa mga butang nga nakat-onan sa Israel. Kita mga mahuyang ug
makasasala dinhi sa atong kaugalingon. Ang Dios nangita sa hingpit nga pagkamatarung. Ang
hingpit nga pagkamatarung ato lamang maangkon pinaagi sa pagsalig sa Ginoong JesuCristo, ingon nga kaugalingong Manluluwas gikan sa impiyerno. Ang pagpaningkamot sa
pagtuman sa Kasugoan dili gayud makaluwas kang bisan kinsa, apan ang pagsalig sa
nahuman nga buhat ni Cristo didto sa krus magaluwas kang bisan kinsa nga motoo Kaniya.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Nan, ngano pa man ang kasugoan? Kini sa kaulahiay
gidugang gumikan sa mga kalapasan, hangtud muabut ang kaliwat kang kinsa gihimo
ang saad; ug kini gipasiugdahan sa mga manolunda pinaagi sa usa ka tigpataliwala.”
Galacia 3:19.
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PAGTULON-AN 11 – BULOHATON
Sa pagpanaw sa mga Israelitas gikan sa Egipto ngadto sa yuta sa Canaan, ang Dios
nagasulay kanila ug nagpamatuod kanila kon sila magalakaw ba sa Iyang dalan ug kon sila
andam ba sa pagsulod ug pagdumala sa Yutang Gisaad.
Direksyon: Gikan sa Kasulatan, isulat sa ubos kon unsa ang mga pagsulay ug giunsa sa Dios
pagtagbo ang ilang mga pagkinahanglan.
1. Exodo 15:22-25 – Sa Marah ang tubig ____________. Ang Dios misulti kang Moises sa
paglabay ug ____________ didto sa mga tubig ug kini nahimong _________________.
2. Exodo 16:3-5. Didto sa kamingawan sa ________ ang mga tawo nagahunahuna nga
sila mangamatay sa ______________, apan ang Dios miingon nga Siya magpaulan ug
______________________ gikan sa _______________________________________.
3. Exodo 17:1-6. Didto sa Repidim sila __________ tungod kay walay ________, apan
ang Dios misulti kang Moises sa pagtugsok sa _________ ug ang _________ mitubod.
4. Anaa lamang usa (1) ka tawo nga makatagbo sa atong espirituhanong kagutom ug sa
atong espirituhanong kauhaw. Tan-awa ang mga bersikulo sa ubos ug isulat ang ngalan
niining maong tawo. Juan 6:35 ____________________________________; Juan 4:14
_____________________________________________________________________.
5. Asa man ang Israel sa diha nga ang Dios mihatag kanila sa daku kaayo nga pagsulay?
Exodo 19:1-2 __________________________________________________________.
Ang mga bersikulo sa Bibliya nga makita sa ubos nagatug-an ngano nga gihatag ang
Kasugoan. Pangitaa kini ug isulat sa mga linya.
6. Galacia 3:19 – Ang Kasugoan gidugang tungod sa ____________________________.
7. Roma 3:19 – Ang Kasugoan gihatag aron ang ________________________________.
8. Roma 3:19 – Ang Kasugoan gihatag aron ang tibuok kalibutan ____________________
_____________________________________________________________________.
9. Unsa man ang gisimba sa Israel sa dihang ilang gisupak ang unang duha (2) ka sa mga
sugo ug unsa man ang gibuhat ni Moises? Exodo 32:4,20. ________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
10. Isulat ang Galacia 3:19: __________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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PAGTULON-AN 12 – ILALUM SA KASUGOAN DIHA SA DALAN SA SAAD
Numeros 8 - 14
TEMA:

Sa pagpakita nga adunay usa lamang ka Tigpataliwala sa mga tawo ug sa
Dios.

Nahadlok ka ba sa pulis nga nagalakaw duol sa imong balay? Dili ka angayan mahadlok
kon ikaw nagabuhat ug maayo, apan pananglitan siya miabut sa dihang nagabuhat ka ug
butang nga supak sa balaod. Usa ka bata nasakpan nga nangawat ug bisikleta. Ang pulis
midala kaniya ngadto sa estasyon sa pulis, apan sa maong higayon miabut ang amahan sa
bata. Ug nagpakiluoy ang amahan sa pulis nga buhian na lang ang bata ug misaad nga iyang
atimanon ang silot sa bata. Busa ang bata nakalingkawas sa pag-atubang sa korte ug sa
pagkabilanggo. Ang iyang amahan nahimong tigpataliwala alang kaniya; siya mao ang
nagpatunga sa bata ug sa silot sa balaod.
Atong makita sa magapadayon kita sa pagpanaw sa DALAN SA KINABUHI, nga ang
Israel usab nagakinahanglan ug tigpataliwala. Adunay mga silot nga nalambigit sa pagsupak
sa Kasugoan. Adunay dagku nga mga panalangin sa Israel kon ang kasugoan ilang
pagabantayan, apan aduna usab daghang mga tunglo ngadto sa Israel kon ang mga sugo
ilang pagasupakon, Deuteronomio 28.
Human sa paghatag sa Kasugoan didto sa Bukid sa Sinai, ang Dios mihatag ug
pahimangno mahitungod sa halad sa pagpasig-uli nga diha sa ibabaw sa arka-sapagpamatuod taliwala sa duha ka mga kerubin, Numeros 7:89. Ang arka-sa-pagpamatuod
atua sa labing Balaan nga Dapit, ang tinago nga dapit sulod sa tabernakulo. Ang Dios misulti
kang Moises sa paghinlo sa mga Levihanon alang sa pagkasacerdote nila, Numeros 8:5-22.
Ang pagtabon sa panganud sa panahon sa adlaw ug ang pagpakita sa kalayo sa gabii, mao
ang nagagiya sa mga tawo sa Israel, Numeros 9:15-23. Ug ang pagbuhat ug duha (2) ka
trumpeta nga salapi nga ginapatingog dili lamang sa panagtigum apan alang sa paglakaw,
pagpakiggubat ug mga piesta, Numeros 10:1-10.
Ang mga Israelitas mibiya gikan sa kamingawan sa Sinai ug miadto sa kamingawan sa
Paran, Numerous 10:11-36. Nagabagulbol nausab ang mga tawo; sa dihang nakadungog ang
Dios, ang Iyang kasuko misilaob, ug ang kalayo ni Jehova misunog kanila. Si Moises
nagaampo kang Jehova ug ang kalayo napalong. Busa ang ngalan niadtong dapita gitawag
nga Tabera, tungod kay ang kalayo ni Jehova misunog kanila, Numeros 11:1-3. Si Moises mao
ang nagapataliwala sa Israel ug sa nasuko nga Dios.
Sa diha nga ang unom ka gatus ka libo (600,000) nga mga tawo nagalakaw (Numeros
11:21) ug ang uban pang mga tawo miadto sa Hazeroth ug mipabilin didto, si Meriam ug si
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Aaron nasina sa ilang igsoon nga si Moises. Ug tungod kay sila nanglibak mahitungod kang
Moises, si Meriam nagkasakit ug sanla. Unya si Moises mitawag ngadto sa Dios alang kaniya
ug naayo siya human sa pito (7) ka adlaw. Si Moises nahimo na usab nga tigpataliwala,
Numeros 12.
Ang Israel nagkampo didto sa Kadesh ug nagpadala si Moises ug mga maniniid ngadto
sa yuta sa Canaan. Siya mipadala ug dose (12), usa sa kada tribu. Human sakwarenta (40)
kaadlaw, mibalik sila nga nagdala ug mga prutas ug sa ilang mga taho. Ilang gipakita ang
prutas ug nanag-ingon, “Tinuod nga ang yuta nagapaagay sa gatas ug dugos, ug kini mao ang
bunga niini.”

Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Numeros 13:1-3

Apan nagsugilon usab sila, nga ang mga tawo didto mga kusgan ug ang ilang mga
kalungsoran mga malig-on ug dagku kaayo. Miingon pa sila nga ang mga anak ni Anac nga
nagpuyo didto mga higante. Unya gipahilum ni Caleb ang mga tawo sa atubangan ni Moises
ug miingon, “Manungas dayon kita ug manag-iya niini, kay kita makahimo kaayo sa pagdaug
kanila.”
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Apan ang mga kalalakin-an nga mingtungas uban kaniya ming-ingon, “Dili kita makahimo sa
pagtungas batok niadto nga katawhan; kay sila labi pang kusgan kay kanato,” Numeros 13.
Nagbagulbol na usab ang mga tawo, niining maong panahon batok na kang Moises, Aaron ug
kang Jehova. Sila nanghulga nga magpili sila ug laing pangulo ug mamalik sila ngadto sa
Egipto. Si Moises ug si Aaron mihapa sa atubangan sa tibuok nga panagkatigum sa
katilingban sa mga anak sa Israel. Si Josue ug si Caleb, kinsa kauban sa mga maniniid sa
yuta, migisi sa ilang mga sinina. Ilang giingnan sila sa dili pagbatok ni Jehova ug dili sila
mahadlok sa katawhan sa yuta. Apan ang tibuok katilingban misulay sa pagsalibay ug bato
kanila, Numeros 14:1-10.
Unya ang himaya ni Jehova nagpakita diha sa balong-balong nga pagatiguman sa mga
anak sa Israel. Si Jehova miingon kang Moises, “Hangtud anus-a nga magatamay Kanako
kining katawhan? Ug hangtud anus-a nga sila dili motoo Kanako, tungod sa tanang mga
ilhanan nga Akong gibuhat sa taliwala nila? Ako magapatay kanila uban ang hampak sa
kamatayon, ug sila akong isalikway aron dili makapanunod, ug pagabuhaton ko ikaw nga usa
ka nasud nga labi pang daku ug labi pang kusgan kay kanila,” Numeros 14:11-12. Si Moises
nangamuyo nausab alang sa katawhan ug si Jehova mitubag ug miingon nga si Caleb ug si
Josue lamang ang tugotan sa pagsulod sa Yuta sa Saad. Ang tanang uban gikan sa baynte
(20) ang pangidaron pataas magalatagaw ug mangamatay diha sa kamingawan sulod
sakwarenta (40) katuig. Ang napulo (10) nga mga maniniid nga dili matinoohon nangamatay
pinaagi sa hampak – Numeros 14:13-38.
Ang Israel angayan nga malaglag tungod sa ilang pagkadilimatinoohon ug sa ilang sala.
Sumala sa atong giya nga basahon, ang Bibliya, ang tanan mga tawo angayan nga malaglag.
“Ang tanan nakasala,” Roma 3:23. “Ang suhol sa sala kamatayon,” Roma 6:23. Apan,
“samtang mga makasasala pa kita, si Cristo nagpakamatay alang kanato,” Roma 5:8. Karon,
Siya nabuhi aron sa pagpangaliyupo alang kanato, Hebreohanon 7:25. Si Cristo mao ang
atong Tigpataliwala sa atubangan sa Amahan. Siya nagabarug taliwala kanato ug sa kasuko
sa Dios sa sala. Aduna lamang usa ka Tigpataliwala ug kana mao si Jesu-Cristo, 1Timoteo
2:5-6. Gidala ni Cristo didto sa ibabaw sa krus ang angay nga silot sa sala, ug sa diha nga kita
mosalig Kaniya ingon nga atong kaugalingong Manluluwas gikan sa impiyerno; ang Dios
nakakita kanato diha kang Cristo.
Atong nakat-onan nga si Moises nahimo nga hulagway ni Cristo, tungod kay iyang
gihulagway sa dili pa panahon ang buhat ingon nga usa ka tigpataliwala nga pagahimoon ni
Cristo. Si Cristo lamang ang bugtong Tigpataliwala tali sa Dios ug sa tawo. Siya imo na bang
Tigpataliwala?
SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Kay adunay usa lamang ka Dios ug usa ka
tigpataliwala sa Dios ug sa mga tawo, ang tawo nga si Cristo Jesus, nga naghatag sa
Iyang kaugalingon ingon nga lukat alang sa tanan, nga ang panghimatuod niini nahimo
na sa gitagal nga panahon.” 1 Timoteo 2:5-6.
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PAGTULON-AN 12 – BULOHATON
Ang Israel mipanaw human madawat nila ang Kasugoan. Atong nakita nga adunay mga
silot nga nalambigit sa pagsupak sa Kasugoan.
Direksyon: Isulat sa blangko dinhi sa ubos ang mga tubag sumala sa Kasulatan.
Sala nga gibuhat

Silot sa sala

1. Numeros 11:1 _____________________.

Numeros 11:1 __________________.

2. Numeros 12:1 _____________________.

Numeros 12:10 _________________.

3. Numeros 14:11 ____________________.

Numeros14:12 ____________________.

4. Unsa ang gibuhat ni Moises sa matag kahimtang nga nakaplagan sa maong mga
bersikulo:
Numeros 11:2
Numeros 12:13
Numeros 14:19
______________________________________________________________________
5. Si Moises ang tigpangamuyo o tigpataliwala sa nasuko nga Dios ug sa mga tawong
makasasala. Unsa ang ngalan sa usa nga nabuhi sa kanunay aron sa
pagpangamuyo/pag-ampo alang kanato? Hebreohanon 7:22-25. _________________.
6. Sulati ang mga hawan aron sa pagpakita ngano nga ang mga luwas nagkinahanglan
kang Cristo nga mag-ampo kanila, 1 Juan 2:1. “Minahal kong mga anak, nagasulat ako
niining mga butanga aron kamo dili _________________________________. Apan kon
__________________________, kita adunay Manlalaban (tigpataliwala/tigpangamuyo)
nga mangatubang sa Amahan, si Jesu-Cristo ang matarung.”
7. Ngano man nga ang tanang tawo angayan silotan? Roma 3:23 ___________________
_____________________________________________________________________.
8. Unsay gibuhat ni Cristo samtang mga makasasala pa kita? Roma 5:8 ___________
_____________________________________________________________________.
9. Sulati ang hawan sa mga bersikulo sa ubos aron sa pagpakita sa gamhanang buhat ni
Ginoong Jesu-Cristo ingon nga Manluluwas.
Ang Iyang buhat alang sa mga dili luwas: 1 Timoteo 1:15 – Si Cristo Jesus mianhi sa
kalibutan aron ______________________ sa mga makasasala.
Ang Iyang buhat alang sa mga luwas: Hebreohanon 7:25 – Siya makahimo sa
________________________ sa mga moduol sa Dios pinaagi Kaniya, kay Siya buhi sa
kanunay aron sa ___________________________ alang kanila.
10. Isulat ang 1 Timoteo 2:5-6: ________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
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PAGTULON-AN 13 – SI JOSUE NANGULO SA ISRAEL PAGSULOD SA
YUTANG GISAAD
Josue 1 - 11
TEMA:

Pagpakita nga ang pagpanag-iya sa mga panalangin sa Dios nagadepende
sa pagkupot sa mga saad sa Dios diha sa Iyang Pulong.

Uban sa atong mga espada ug mga taming kita magapakig-away sa daghang mga
gubat sa magapanaw kita sa DALAN SA SAAD. Imong makat-onan ang sekreto unsaon sa
pagkuha ug pagpahimulos sa mga panalangin sa kinabuhing Cristohanon.
Si Moises, ang matinumanon nga alagad sa Dios, namatay ug siya gilubong sa Dios,
Deuteronomio 34:5-6. Usa ka bag-ong pangulo, si Josue, gipili aron magapangulo sa Israel
ngadto sa YUTANG GISAAD. Si Josue nagapakita sa iyang pagtoo didto sa Kadesh sa diha
nga ang mga dili matinoohon nga mga maniniid nangahadlok pagsulod ngadto sa yuta. Sulod
sakwarenta (40) katuig nga paglatagaw nila sa kamingawan, ang mga tigulang sa Israel
nangamatay na (gawas kang Caleb ug Josue) ug si Josue mao na ang magapangulo sa mga
bag-ong kaliwatan aron sa pag-angkon sa yuta. Ang Dios nagapakigsulti kang Josue ug
naghimog mga saad ngadto kaniya:
- “Ang tanang dapit nga pagatumban sa lapalapa sa inyong tiil kana igahatag Ko
kaninyo sumala sa gipamulong Ko kang Moises.” Josue 1:3.
- “…. Ingon nga Ako nag-uban kang Moises, mao man magauban Ako kanimo; ikaw dili
Ko kawangon, ni biyaan Ko ikaw.” Josue 1:5.
- “Magmakusganon ka lamang ug magmaisug gayud, sa pag-atiman sa pagbuhat
sumala sa tanang balaod nga gisugo kanimo ni Moises nga akong alagad; ayaw pagtipas
ngadto sa tuo ni ngadto sa wala gikan niana, aron magmauswagon ka bisan asa ka paingon.
Ayaw pag-ibulag kining basahon sa Kasugoan sa imong baba; hinonoa ang magpamalandong
ka niana sa adlaw ug sa gabii, aron kamatngonan mo sa pagbuhat sumala sa gisulat naina;
kay sa ingon niana ikaw magmauswagon sa imong panaw, ug unya makab-ot mo ang
kauswagan. Wala Ko ba ikaw sugoa? Magmakusganon ka ug magmaisug; ayaw pagkahadlok
ug dili ka magkaluya; kay si Jehova nga imong Dios, magauban kanimo bisan asa ka paingon.”
Josue 1:7-9.
Ang kadaugan ni Josue nagadepende sa iyang pagtoo ug pagtuman sa basahon sa
Kasugoan. Ang Israel miabut duol sa unang dakung lungsod sa Jerico. Si Josue nagpadala
una sa duha ka maniniid. Ang duha ka maniniid miadto sa balay ni Rahab, kinsa giluwas nila
gikan sa kamatayon. Misaad sila nga siya luwason kon ang lungsod ila na nga mailog.
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Busa siya magahigot ug pulang pisi sa bintana diin sila gitunton paubos. Ang maong pisi mao
ang gigamit sa ilang pagpahawa, Josue 2. Ang pisi nga pula didto sa bintana, naghulagway sa
kaluwasan pinaagi sa giula nga dugo sa Ginoong Jesu-Cristo.
Sunod, ang Israel nangandam sa pagtabok sa suba sa Jordan atbang sa Jerico, uban
sa mga sacerdote nga nagpas-an sa arka sa pakigsaad nga nag-una sa mga tawo. Sa diha
nga ang mga tiil sa mga sacerdote nga nagdala sa arka natuslob sa tubig, ang mga tubig nga
nag-agas paubos gikan sa itaas mihunong sa usa ka pundok. Ug ang mga tubig nga nag-agas
paingon sa Arabah, ang Dagat nga Asin, hingpit nga naputol. Ug samtang ang tibuok Israel
milatas sa suba ingon sa mamalang yuta, ang mga sacerdote nga nagdala sa arka sa
pakigsaad ni Jehova, nagabarug sa mamalang yuta sa tunga sa suba sa Jordan, Josue 3:1417. Unya sa ika unom (6) nga kapitulo sa Josue, ang Israel gihatagan ug pahimangno aron sa
pag-ilog sa Jerico. Ang mga tawo sa gubat kinahanglan ilang tuyokan ang lungsod sa Jerico
ka usa (1) sulod sa unom (6) ka adlaw. Sa ikapito (7) ka adlaw, ilang tuyokan ang lungsod sa
ka pito (7) ka higayon, ug ang mga sacerdote magapatingog sa ilang mga trumpeta.

Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang
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Human sa pagkadungog sa tingog sa trumpeta, ang mga tawo mosiyagit sa makusog, ang
pader sa lungsod matumpag.
Dili ba usa kana ka katingalahan nga paagi sa pagdaug sa gubat? Ang mga tawo sa
Jerico nagabantay nga mahadlokon samtang ang mga Israelitas nagalakaw palibut sa lungsod
nga walay tingogtingog. Gusto sa Dios nga kita makakat-on nga ang Iyang mga paagi dili
pareha sa atong mga paagi. Gusto Niya nga kita mubuhat sa mga butang nga makadawat
Siya sa himaya ug dili ang tawo. Mangutana kita sa atong kaugalingong pipila ka mga
pangutana.
Unsa ang nakahimo sa paglumpag sa pader sa Jerico? Pagtoo sa Dios ug pagtuman sa
Iyang mga sugo o pulong, Hebreohanon 11:30.
Unsa ang nakaluwas kang Rahab? Pagtoo sa Dios ug pagtuman sa Iyang Pulong
sumala sa Iyang gisulti; pinaagi sa mga maniniid kinsa iyang gidawat sa kalinaw, Hebreohanon
11:31.
Unsa ang nakapahimo kang Josue nga madaugon? Pagtoo sa Dios, ang iyang dili
makita nga Kapitan. Siya nagapakita sa iyang pagtoo pinaagi sa pagtuman sa mga sugo sa
iyang Kapitan. Ang basahon sa Kasugoan wala gayud mobiya sa iyang baba. Siya misalig ug
mituman sa Dios, bisan pa ang mga sugo murag talagsaon.
Unsa man ang magadala ug kadaugan kanato nga nagkinabuhi sa TUGPAHANAN SA
GRASYA? Kita, mga magtotoo ni Cristo, aduna usab gubat nga atong atubangon ug usa ka
‘yuta nga gisaad’ sa magapanaw kita sa DALAN SA KINABUHI. Adunay mga butang nga
atong ilhon mahitungod sa atong gubat:
1. Ang atong ‘yutang gisaad’ mao ang langitnong mga dapit diha kang Cristo, Efeso
1:3, 1:20 ug 2:6. Pinaagi sa pagtoo kita, mga magtotoo kang Cristo, dili na alang
niining kalibutana karon o diha sa kahimtang sa pagkamasal-anon ug
pagkamabinatukon. Kita giluwas na gikan sa espirituhanong kamatayon ug
gihatagan na ug espirituhanong kinabuhi, aron maana kita diha kang Cristo Jesus
diha sa langitnong mga dapit.
2. Ang atong mga kaaway mao ang mga punoan, mga kagamhanan, mga agalon
niining mangitngit nga kalibutan, sa mga dautang espirituhanong panon diha sa mga
dapit sa kalangitan, Efeso 6:12.
3. Ang atong kadaugan mahimo lamang pinaagi sa pagtoo diha sa Pulong sa atong
Kapitan, ang nabanhaw nga si Ginoong Jesu-Cristo. Gihatag Niya ang maayong
balita sa grasya sa Dios pinaagi kang apostol Pablo: “Si Cristo Jesus namatay alang
sa atong mga kasal-anan sumala sa Kasulatan, ug Siya gilubong, ug Siya nabanhaw
sa ika tulo (3) kaadlaw sumala sa Kasulatan.” 1 Corinto 15:3-4.
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Pinaagi sa pagsalig niining maong mensahe sa kamatuoran, kita maluwas gikan sa
impiyerno. Atong mapakita ang atong pagtoo pinaagi sa pagtuman sa mga ginatudlo
ni apostol Pablo. Kini moresulta sa bunga sa Balaang Espiritu: gugma, kalipay,
kalinaw, pailub, pagkamapuanguron ug uban pa, Galacia 5:22-23. Ang atong
kaaway magapaningkamot aron dili kita makapahimulos niining mga butanga, apan
kon kita, mubuhat sama kang Josue ug magtuman, ang Dios gayud
magamatinumanon ug mohatag gayud niini kanato.
Makasusubo nga isulti, human sa gubat sa Jerico, wala gayud sa hingpit mailog sa
Israel ang Canaan tungod sa wala nila pagtuman sa hingpit sa mga Pulong sa Dios. Sila
nakasulod ra sa kadugayan, apan gibahin nila yuta sumala sa giingon sa Dios.
Luwas na ba ka karon? Kon mao, sama ka ni Rahab nga nagapuyo sa dapit nga
gitagana sa kalaglagan. Apan mahimo kang maluwas pinaagi sa pagtoo sama kang Rahab.
Imong mapakita ang imong pagtoo pinaagi sa pagsugid nga si Cristo imong Maluluwas. Unya
madala usab nimo ang ubang kauban nimo sa pamilya ngadto sa dapit nga luwas diha kang
Cristo maingon man nga nadala ni Rahab ang iyang pamilya ug naluwas sila sa kalaglagan.
Unsaon man? Pinaagi sa pagsulti kanila sa maayong balita sa grasya sa Dios.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Wala Ko ba ikaw sugoa? Magmakusganon ka ug
magmaisug: ayaw pagkahadlok ug dili ka magmaluya; kay si Jehova nga imong Dios,
magauban kanimo bisan asa ikaw paingon.” Josue 1:9.
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PAGTULON-AN 13 – BULOHATON
Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.
1. Kinsa ang nahimong pangulo sa Israel human sa kamatayon ni Moises?
Josue 1:1-2. _____________________.
2. Ngano nga siya man ang gitudlo? Deut. 34:9 __________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
3. Unsa ang tulo ka mga pinasahi nga mga saad sa Dios kang Josue?
Josue1:3 _____________________________________________________________;
Josue1:5 _____________________________________________________________;
Josue 1:8 _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Pilia ang hustong pulong aron makumpleto ang mosunod nga mga pahayag:
4. Ang kadaugan ni Josue nagadepende sa (paningkamot / _______________________ /
maayong organisasyon) – Josue 1:8.
5. Pinaagi sa (pag-ampo / pakig-away / _____________________________ / pagtukmod)
ang pader sa Jerico natumpag – Hebreohanon 11:30.
6. Si Rahab naluwas tungod kay siya (maayo / dautan / nagbantay sa Kasugoan /
___________________________________________________) – Hebreohanon 11:31.
Ang kasinatian sa mga tawo nga nagakinabuhi niining panahon sa Grasya susama sa
kasinatian sa mga Israelitas sa daghang paagi. Tan-awa ang sunod nga mga Kasulatan ug
isulat sa blangko.
7. Ang Israel adunay daghang gisaad nga kalibutanong mga panalangin didto sa yuta sa
Canaan; ug kita adunay daghang espirituhanong mga panalangin diha _____________
_____________________________________________________________. Efeso 1:3.
8. Ang kaaway sa Israel mao ang mga nasud nga nanag-iya na sa Canaan; ug ang atong
mga kaaway mao ang ____________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________ diha sa langitnong mga dapit. Efeso 6:12.
9. Ang kadaugan sa Israel nagadepende sa ilang pagtoo ug pagtuman; ang kadaugan
usab nato nagadepende sa ___________________________________. Efeso 6:13-17.
10. Isulat ang Josue 1:9: _____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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PAGTULON-AN 14 – GIKAN SA DALAN SA SAAD NGADTO SA DALAN SA
GINGHARIAN
1 Samuel 8 – 2 Samuel 6
TEMA:

Pagpakita sa pagkawalay-hinungdan ang pagtugot sa kaugalingon nga
magamando sa kinabuhi.

“Hatagi kami ug hari nga maoy magahukom kanamo,” mao kini ang gisulti sa tanang
mga anciano sa Israel, “pagpili ug Hari alang kanamo aron magahukom kanamo sama sa
ubang mga kanasuran.” Niining ilang gipangayo, gisalikway sa Israel si Jehova nga Dios ingon
nga ilang Hari. Ug mipili sila ug usa ka tawo aron magamando kanila, 1 Samuel 8:5-7.
Nangandoy sila ug hari nga ilang makita. Sila nangaluya sa paglakaw pinaagi sa pagtoo ug
pagsalig sa mga saad sa Dios kanila. Mga buang-buang gayud ang mga Israelitas, 1 Samuel
10:18-19. Wala nila nasabti ang kasubo nga modangat kanila sa ilang hangyo; nga sa usa ka
tawo nga magahari kanila, 1 Samuel 8:10-22.
Nahinumduman ba nimo ang atong bersikulo mahitungod sa dalan sa kinabuhi ug ang
dalan sa kamatayon didto sa pagtulon-an uno (1)? Nakakita na kita ug daghang mga panigingnan sa mga tawo nga mipili sa usa ka dalan ug ang uban sa laing dalan. Dili lamang sa
kinabuhi niining kalibutana ang pagpili sa dalan ngadto sa kinabuhing dayon o sa dalan sa
kamatayon nga walay katapusan. Kondili mahitungod usab kini sa pagpili sa hustong dalan sa
pag-alagad sa Dios, dinhi niining kalibutana human sa pagpili sa dalan ngadto sa kinabuhing
dayon. Karon magahisgut kita sa duha ka mga hari, ang usa mipili sa pag-alagad sa Dios sa
dili hustong paagi ug ang usa mipili sa hustong paagi.
Sa Buhat 13:38, si apostol Pablo nagatug-an kanato nga sulod sakwarenta (40) katuig
ang Dios nagpatindog sa Israel didto sa kamingawan. Human sa paglaglag sa pito (7) ka mga
nasud didto sa yuta sa Canaan, Iyang gibahinbahin ang ilang yuta ingon nga ilang
panulondon. Siya mihatag ug mga maghuhukom hangtud kang Samuel nga propeta. Sa
basahon sa Maghuhukom, makita nato giunsa niining mga maghuhukom ang paghusay sa
mga problema sa Israel. Mabasa usab nato giunsa nila pag-away ug pagluwas sa nasud
gikan sa pagkaulipon, pinaagi sa pagsakit sa ilang mga kaaway. Kining tanan nahitabo sulod
sa upat ka gatus ug singkwenta (450) katuig, Buhat 13:19-20. Sa maong panahon, adunay
daghang mga higayon sa dakung mga pagpakasala; pagsupak sa Kasugoan ug pagsimba sa
mga diosdios. Ug karon sa pagpangayo nila sa usa ka tawo nga mahimong hari nila, ang
Israel nakahimo ug dugang nga sala.
Ang unang gipili nga hari mao si Saulo. Siya usa ka ambongan ug taas nga tawo, 1
Samuel 9:2. Siya gikahimut-an sa panan-aw sa mga tawo ug busa sila naniyagit nga nagingon, “Mabuhi ang Hari!”, 1 Samuel 10:24. Apan ang Dios wala nahimuot sa dihang Iyang
nakita ang kasingkasing ni Saulo. Atong tan-awon unsa ang gibuhat ni Saulo nga
nagpamatuod kon unsa ang naa sa iyang kasingkasing.
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Didto sa imong mapa, imong makita nga adunay pagliko sa dalan diin ang DALAN SA
SAAD nahimong DALAN SA GINGHARIAN. Sa dihang misugod na si Saulo sa paghari, iyang
gipangulohan ang katawhan batok sa ilang mga kaaway, ang mga Filistihanon. Ang Israel
mibati ug dakung kahadlok. Si Saulo nakahibalo nga kinahanglan siya mohulat ug pito (7) ka
adlaw kang Samuel, aron magahalad ug halad-nga-sinunog ug halad sa pakigdait. Apan, si
Saulo wala makahulat ug mihukom nga siya na lang ang maghimo sa halad. Sa diha nga
nahuman na siya sa paghalad sa halad-nga-sinunog, si Samuel miabut. Mga pulong sa
pagbadlong gisulti: “Ikaw nagabuhat ug usa ka binuang; ang imong gingharian dili magdugay.
Si JEHOVA nangita alang Kaniya ug usa ka tawo nga sibo sa Iyang kasingkasing; “1 Samuel
13:1-14.
Si Saulo misupak na usab human sa gubat kang Amalek. Wala niya laglaga ang tanan
sumala sa gisugo kaniya, 1 Samuel 15:1-23. Ug busa, ang Dios misalikway kang Saulo ingon
nga hari.

Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa 1 Samuel 17:49
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Karon, ang Dios nagpili ug lain nga tawo nga sibo sa Iyang kasingkasing ingon sa Iyang
gisaad, 1 Samuel 16:7. Ang iyang ngalan mao si David, ug si Samuel nagadihog kaniya. Si
David nahimong tigdala sa hinagiban ni Saulo, 1 Samuel 16:21. Karon atong makita ang
gibuhat ni David sa pagpamatuod unsa ang anaa sa iyang kasingkasing.
Sa 1 Samuel 17, atong mabasa ang tibuok kasaysayan giunsa ni David pagpatay kang
Goliath, ang kampeon sa mga Filistihanon. Si David mipamatuod nga siya maisug,
mapaubsanon, matinud-anon, usa ka tawo sa pagtoo; nga mohatag ug himaya sa Dios,
1 Samuel 17:37, 45-46.
Si Haring Saulo nahimong masinahon ug wala mohatag sa iyang trono kang David.
Hinuon si Saulo naninguha sa pagpatay kang David, 1 Samuel 18:1-14. Ug si David
kinahanglan moikyas tungod sa iyang kinabuhi. Mitago siya sa daghang mga katuigan, apan
ang Dios nagauban kaniya ug nagabantay kaniya nga luwas.
Si David mipili sa dalan sa pagtoo aron sa pag-alagad sa Dios. Si Saulo, sa laing bahin,
midaus-os ug midaus-os hangtud siya nangayo ug tambag, 1 Samuel 28:7-19. Kini usa ka
pagsupak sa Kasugoan nga gihisgutan sa Levitico 19:31. Ang espiritista gigamit nga paagi sa
pagtug-an kang Saulo mahitungod sa umalabut niya nga kamatayon. Si Saulo sa una pa niini
miangkon: “Ako nagadula ingon sa buang”, 1 Samuel 26:21. Iyang gipili ang dalan nga daw
matarung alang sa tawo apan napamatud-an nga kini dalan sa kamatayon.
Human sa kamatayon ni Saulo, si David naghari sulod sakwarenta (40) katuig, 2
Samuel 5:4. Mao usab kini ang gidugayon sa paghari ni Saulo sa Israel, Buhat 13:21. Sa 1
Samuel 13:1, atong mabasa nga si Saulo naghari sa Israel sulod sa duha (2) katuig. Unsaon
ba nato pag-ila ang sa kalainan? Human sa duha (2) katuig, si Saulo gisalikway ingon nga Hari
sa espirituhanong kahulogan (1 Samuel 15:23), apan nagapabilin siya sa kahimtang ingon nga
Hari sa Israel sulod sakwarenta (40) katuig.
Si David nag-edad ug 30 katuig sa dihang nahimo siyang hari, 2 Samuel 5:4. Siya
natawo sa ikanapulo (10) katuig sa paghari ni Saulo. Nahibalo kita nga si Jonathan, ang anak
ni Saulo, miguba sa kampo sa mga Filistihanon sa pagsugod sa paghari sa iyang amahan, 1
Samuel 13:3. Siya nagapangidaron na ug byante (20) katuig sa maong panahon, Numeros
1:3. Si Jonathan nag-edad ug traynta (30) katuig sa dihang natawo si David. Kon si David
kinse (15) katuig ang edad sa dihang napatay niya si Goliath, si Jonathankwarentay singko
(45) katuig ang edad sa dihang nagkahigalaay sila ni David.
Si Jonathan maoy usa sa mga tawo nga adunay espirituhanong panghunahuna ug
matarung nga tawo. Bisan tuod siya ang sunod sa linya sa pagkahari, si Jonathan midawat sa
pulong sa Dios nga si David ang sunod nga hari (usa ka butang nga wala dawata sa iyang
amahan nga si Saulo).
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Samtang ang uban mopatay aron lang mahimong hari, si Jonathan mitugyan sa trono
ngadto kang David. Si Jonathan ug si David sama ug panghunahuna, sama ug pagtoo ug
suod nga managhigala nga naghigugmaay sa usag-usa.
Si haring Saulo mibarug diha sa iyang karaang kinaiya sa pagkadautan sa tawo. Si
Haring David mibarug diha sa bag-o nga espirituhanong kinaiya, diin kita motugyan sa atong
kaugalingon niini human kita misalig sa Ginoong Jesu-Cristo ingon nga atong kaugalingong
Manluluwas gikan sa impiyerno.
Si Cristo nahimong atong kaalam gikan sa Dios (1 Corinto 1:30), ug ang iyang ngalan
Kahibulongang Magtatambag, (Isaiah 9:6). Proverbio 12:15 nagatug-an kanato: “Ang dalan sa
usa ka buang matarung man sa iyang kaugalingong mga mata; apan kadtong manggialamon
nagapamati ug tambag.”
Maingon nga si Saulo naninguha sa pagpatay kang David sa daghang higayon, ang
karaang kinaiya sa kanunay nagatinguha sa pagpatay sa bag-o nga kinaiya. Asa ka gusto nga
magtugyan sa imong kaugalingon sa nahabiling panahon sa imong kinabuhi dinhi sa
kalibutan? Gusto ka ba nga mahimong buang-buang o maalamon? Si Ginoong Jesu-Cristo
gusto nga mahimo nimong Kahibulongang Magtatambag. Usa ka kaalam nga magatugyan ka
sa imong kinabuhi ngadto Kaniya.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Ang dalan sa usa ka buang matarung man sa
iyang kaugalingong mga mata; apan kadtong manggialamon nagapamati ug tambag.”
Proverbio 12:15.
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PAGTULON-AN 14 – BULOHATON
Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.
1. Ngano nga ang DALAN SA KINABUHI gitawag naman karon ug DALAN SA
GINGHARIAN? 1 Samuel 8:5-6 ____________________________________________
_____________________________________________________________________.
Unsa man ang tulo (3) ka dagkung lakang ni Saulo nga padaus-os gikan sa dapit sa
kadungganan ingon nga Hari?
2. 1 Samuel 13:9 _________________________________________________________,
(1 Samuel 13:13) _______________________________________________________,
______________________________________________________. (1 Samuel 13:14).
3. 1 Samuel 15:9 _________________________________________________________,
(1 Samuel 15:23) _______________________________________________________
_____________________________________________________________________.
4. 1 Samuel 28:7 __________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________. (1 Samuel 28:19).
Unsa man ang tulo (3) ka mga dagkung butang diha kang David nga nagapakita nga siya
angayan mahimong Hari?
5. 1 Samuel 16:7 __________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
6. 1 Samuel 17:45 _________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
7.

1 Samuel 18:5 __________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

8. Sumala sa Proverbio 12:15, ngano nga makaingon ka man nga si Saulo usa ka buangbuang. _______________________________________________________________.
9. Unsaon ba nato nga makaangkon kita sa kaalam? 1 Corinto 1:30. _________________
_____________________________________________________________________.
10. Isulat ang Proverbio 12:15: ________________________________________________
______________________________________________________________________
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PAGTULON-AN 15 – ANG MAHIMAYAON NGA GINGHARIAN NI SOLOMON
1 Hari 1 – 11 ug 2 Cronicas 1 - 9
TEMA:

Sa paghatag ug panglantaw sa usa ka libo (1,000) katuig nga Gingharian.

Ingon nga bata, nakadula na ba ka ingon nga hari ug reyna? Kon nakadula ka na,
tingali makalingaw sa dihang nagsul-ob ka sa korona sa imong ulo ug nagpakaaron-ingnon
nga ang mga tawo mubuhat sa tanang nimong isulti kanila. Nahibalo ka ba nga ang mga
magtotoo, sa umaabut nga panahon, magahari kauban ni Cristo sa kahimtang nga labaw pa
sa usa ka hari or reyna dinhi sa kalibutan? Sa 2 Timoteo 2:11-12, atong mabasa nga ang
magtotoo kang Cristo, nga magatinguha sa pagkinabuhi nga diosnon diha kang Cristo Jesus
ug magaantus (2 Timoteo 3:12), magahari kauban ni Cristo.
Si Haring David adunay tinguha sa pagtukod ug balay para sa arka sa pakigsaad ni
Jehova. Apan ang pulong ni Jehova miabut kaniya nga nagaingon, “...dili ka magabuhat ug
balay sa Akong ngalan tungod kay nagpaagas ka ug daghang dugo dinhi sa kalibutan sa
atubangan Ko. Tan-awa, usa ka batang lalaki matawo alang kanimo, ...siya ang magabuhat sa
balay alang sa Akong ngalan, ug siya mahimong Akong anak ug Ako mahimong iyang
amahan, ug lig-unon ko ang ang trono sa iyang gingharian ibabaw sa Israel sa walay
katapusan,” 1 Cronicas 22:6-10. Busa gitawag ni David ang iyang anak nga si Solomon ug
gisugo siya sa pagtukod sa balay. Karon sa pagkatigulang na ni David, iyang gihimo si
Solomon iyang anak nga hari ibabaw sa Israel, 1 Cronicas 23:1.
Si Solomon misugod sa pagahari sa ibabaw sa Israel. Miadto siya sa hataas nga dapit
didto sa Gibeon, kay didto ang tigumanan sa Dios nga gihimo ni Moises, ang alagad sa Dios
didto sa kamingawan. Didto naghalad siya ug linibo nga mga halad-sinunog sa tumbaga nga
halaran. Sa pagkagabii na, ang Dios nagpakita kang Solomon ug miingon kaniya, “Pangayo sa
bisan unsa nga akong ihatag kanimo.” Si Solomon nangayo nga hatagan siya sa Dios ug
kaalam ug kahibalo. Tungod niining mapaubsanon nga hangyo, ang Dios mihatag usab kaniya
ug kadagaya, mga bahandi ug dungog. Unya si Solomon mibalik sa Jerusalem ug nagahari
ibabaw sa Israel, 2 Cronicas 1:1-13. Iyang gipakita ang kaalam sa paghusay sa panagbingkil
sa duha (2) ka mga babaye, nga nag-ilogay sa pag-angkon nga sila ang tinuod nga inahan sa
bata. Atong mabasa kini nga kasaysayan didto sa 1 Hari 3:16-28.
Gihan-ay ug gipahaluna ni Solomon ang iyang gingharian. Aduna siyaykwarenta ka libo
(40,000) ka balay sa iyang mga kabayo, ug dose ka libo (12,000) ka mga tawo nga
mangabayo. Siya usab misulti ug tulo ka libo (3,000) ka mga pasumbingay ug usa ka libo ug
lima (1,005) ka mga alawiton, 1 Hari 4:26, 32. Ang iyang dakung trono hinimo sa garing ug
gipanauran kini ug lunsay nga bulawan, ug ang tanan niya nga mga kopa nga imnanan
binuhat sa bulawan. Siya nahimo nga bantugan labaw sa tanang mga hari sa kalibutan sa
kadatu ug sa kaalam, 1 Hari 10:18, 21, 23.
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Sa 2 Cronicas 3, atong mabasa nga si Solomon misugod sa pagbuhat sa Templo didto
sa Bukid sa Moriah; diin si Jehova nagtubag sa mga halad sa iyang amahan nga si David, 1
Cronicas 21:26. Sa 1 Hari 6:1, atong mabasa nga kini nahitabo sa ika upat ka gatus ug otsenta
(480) katuig human ang mga anak sa Israel migawas gikan sa yuta sa Egipto, sa ika upat (4)
katuig nga paghari ni Solomon ibabaw sa Israel. Sa laing bahin, sa Buhat 13:18, si apostol
Pablo nagatug-an kanato nga sulod sakwarenta (40) katuig nga ang Dios nagpahimutang sa
Israel didto sa kamingawan. Unya sa Buhat 13:19, 20, adunay panahon nga upat ka gatus ug
singkwenta (450) katuig hangtud kang Samuel nga propeta. Si Saulo ug David naghari matagusa kanila sakwarenta (40) katuig (Buhat 13:21, 2 Samuel 5:4). Kining tanan dili muhaum sa
upat ka gatus ug otsenta (480) ka mga katuigan sa 1 Hari 6:1. Unsaon nato pagpatin-aw kini
nga kalainan? Sulod sa upat ka gatus ug singkwenta (450) katuig hangtud kang Samuel nga
propeta, ang Israel nag-alagad sa ubang kanasuran kay sa Dios. Ug tungod niana ang upat ka
gatus ug otsenta (480) ka mga katuigan sa 1 Hari 6:1, wala mag-apil sa mga tuig nga ang
Israel wala kahimut-i sa Dios.

Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa 1 Hari 3:26
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Ang Templo nagalangkob sa balay ni Jehova (1 Hari 6:2), sa pultahan sa atubangan
niini (1 Hari 6:3), sulod nga sawang (1 Hari 6:36), o sawang sa mga sacerdote ug ang dakung
sawang (2 Cronicas 4:9) diin ang mga tawo magatigum aron sa pagsimba. Ang balay alang ni
Jehova adunay labing sulod nga balaang puloy-anan, ang Balaan sa Tanang Balaan, diin ang
arka sa tugon ni Jehova gipahimutang (1 Hari 6:19).
Ang unang halaran mao ang Halaran sa mga Halad-Sinunog, gitawag usab kini nga
Halaran nga Tumbaga. Kini gipatindog sa atubangan sa balay ni Jehova (2 Har 16:14) ug sa
ibabaw niini ang mga hayop ug mga langgam gihalad. Ang dugo sa halad ginasalibay ngadto
sa patukoranan sa halaran. Ang hayop nga igahalad kinahanglan labing maayo. Ang
magahalad magapatong sa iyang kamot sa hayop, pagpaila sa iyang sala niini. Sa diha nga
ang hayop pagapatyon na (pinaagi sa mga kamot sa magahalad) kini namatay alang sa mga
sala sa nagahalad. Dili kini halad alang sa gihinganlan nga mga sala sa nagahalad (kay kini
ginaapil na sa ubang mga halad), apan sa kinatibuk-an nga kahimtang sa pagkamasal-anon.
Ang ikaduhang halaran mao ang Halaran sa Incenso, nga gitawag nga Halaran nga
Bulawan ug gipabarug sa sulod sa balay ni Jehova.
Sa 2 Cronicas 5, 6, atong mabasa ang tanang mga gibuhat ni Solomon alang sa balay
ni Jehova nga nahuman ug sa unsa nga paagi nga kini gipahinungod. Nakita ni Solomon nga
sa umalabut nga mga adlaw ang panahon sa kagubot muabut, ug siya nagaampo nga ang
Dios magapatalinghug sa Israel ug magatabang kanila sa maong panahon. Human niini,
adunay kalayo miabut gikan sa langit ug misunog sa mga halad-sinunog ug mga halad, ug ang
himaya ni Jehova nakapuno sa balay. Ang tanang mga anak sa Israel, sa ilang pagkakita sa
kalayo nga miabut ug ang himaya ni Jehova nagapuno sa balay, mingduko sa ilang
kaugalingon uban sa ilang mga nawong paingon sa yuta ibabaw sa binaldosahang salug, ug
misimba sila ug nagahatag pagdalayeg kang Jehova, 2 Cronicas 7:1-3.
Nahinumduman pa ba nimo ang atong gihisgutan nga simbolo diha sa Bibliya? Usa kini
ka tawo o butang nga naghulagway daan. Ang gingharian ni Solomon usa ka hulagway sa
daku nga GINGHARIAN SA LANGIT dinhi sa kalibutan. Ang Dios nagasaad ug gingharian
kang Abraham, Isaac, Jacob ug kang David, usa ka gingharian nga molungtad sa
kahangturan. Sa atong mapa kini girepresentahan sa BALAANG BUKID SA GINGHARIAN, ug
kini natukod lagmit sa dapit diin gitukod ni Solomon ang templo.
Si Solomon hulagway sa atong Ginoong Jesu-Cristo sa dihang magahari na Siya ingon
nga Hari sa tanang mga hari (Pinadayag 19:16), ug ang mga kanasuran muabut ug mosimba
Kaniya, Pinadayag 15:4. Nahibulong ka ba asa kita, mga magtotoo ni Cristo, nianang mga
panahona? Atong tan-awon ang TUGPAHANAN SA GRASYA diin ang tanan kinsa misalig sa
Ginoong Jesu-Cristo ingon nga ilang kaugalingong Manluluwas nahimong mga pasahero
sakay sa SAKYANAN SA KALUWASAN.
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Sa dili pa Siya moanhi aron sa paghari dinhi sa kalibutan, kita, ang sakop sa Lawas ni
Cristo (1 Corinto 12:27) pagasakgawon aron sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan, aron
makig-uban na Kaniya sa kahangturan, 1 Tesalonica 4:17. Samtang kita, mga magtotoo kang
Cristo, nagahulat sa paglalin gusto Niya nga kita mahimong mga Tinugyanan nga pinadala
alang Kaniya. Kita nagahangyo sa uban sa ngalan ni Cristo nga magpasig-uli sila sa Dios. Ug
magasalig sa Ginoong Jesu-Cristo ingon nga ilang kaugalingong Manluluwas gikan sa
impiyerno, 2 Corinto 5:20-6:2.
Ato nang nakita ang himaya nga miabut ngadto kang Solomon tungod kay mituman siya
sa Dios. Sa sunod nga patulon-an, atong tan-awon ang kadaut sa dihang si Solomon misupak.
Usa ka makahingangha nga paglaum nga kita pagasakgawon aron pagsugat sa Ginoo diha sa
kahanginan. Apan tingali wala pa nimo kini maangkon nga paglaum. Dili lisud nga mahimo ka
nga anak sa Dios. Saligi Siya ingon nga imong kaugalingong Manluluwas gikan sa impiyerno
pinaagi sa pagtoo nga Siya namatay, gilubong ug nabanhaw alang kanimo, nga gidala ang
imong sala diha sa Iyang kaugalingon. Unya mahimo kang anak sa Dios ug isigkamanununod
uban kang Cristo, Roma 8:16,17.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Ug kon kita mga anak, nan, mga manununod diay
kita, mga manununod sa Dios ug mga isigkamanununod uban kang Cristo, kon
moantus man kita uban Kaniya aron pagahimayaon usab kita uban Kaniya.” Roma 8:17.
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PAGTULON-AN 15 – BULOHATON
Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.
1. Ang Dios midumili kang David nga motukod sa Templo tungod kay ________________
________________________________________________________. 1 Cronicas 22:8.
2. Ang Dios miingon nga ang anak ni David nga si ________________________ mao ang
magatukod niini. 1 Cronicas 22:9,10.
3. Ang Dios naga-ingon nga ang trono sa gingharian ni Solomon Iyang lig-onon
_______________________________________________________. 1 Cronicas 22:10.
4. Si Solomon nangayo sa Dios nga hatagan siya sa _____________________________.
2 Cronicas 1:10.
5. Ang Dios mipakita nga Siya nahimuot sa mga halad ug pag-ampo ni Solomon pinaagi
sa pagpadala ug __________________________________. 2 Cronicas 7:1.
6. Ang Dios misulti ni Solomon: Kon ikaw motipas ug biyaan ang Akong mga
kabalaoranan ug Akong mga sugo nga Akong gihatag kaninyo _________________
__________________________________; nan _______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________. 2 Cronicas 7:19,20.
7. Ang gingharian ni Solomon usa ka tipo/hulagway sa dakung panahon nga muabut sa
diha nga si Cristo magahari sulod sa usa ka libo (1,000) katuig ug ang kalibutan
mapuno sa ____________________________________________________________.
Isaiah 11:9.
8. Kon kita, mga membro sa Lawas ni Cristo, moantus, ___________________________
________________________________________________________. 2 Timoteo 2:12.
9. Samtang kita magapaabut nga pagasakgawon aron makig-uban ni Cristo sa walay
katapusan, gusto sa Dios nga kita mahimong mga ___________________ kang Cristo.
2 Corinto 5:20.
10. Isulat ang Roma 8:17: ____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
72

PAGTULON-AN 16 – PAGSIMANG NGADTO SA PAGKABIHAG
Mga Hari ug mga Cronicas
TEMA:

Pagpakita nga ang tinuod nga kalipay muabut lamang kon kita nakaila ug
motuman sa Dios.

Unsa ang kalainan tali sa pagkamatinumanon ug sa pagkadili matinumanon? Kon kita
motuman, atong gibuhat ang mga gitudlo kanato nga buhaton. Kon kita dili motuman, kita
naglapas, nagsupak ug nagpakyas sa tugon o sugo.
Unsa ang kalainan tali sa pagkamalipayon ug sa pagkadili malipayon? Ang kalipay mao
ang pagbati sa kadasig kon kita nakapahimulos ug maayong mga butang. Ang dili kalipay mao
ang kasukwahi niini. Magmalipayon ba kita kon kita dili matinumanon? Dili, tungod kay aduna
kitay sad-an nga tanlag; ug usab ang pagkadili matinumanon kanunay magadala ug silot, dili
lamang ngadto kaniya nga naghimo sa sayop, apan ngadto sa uban usab.
Sa diha nga si Jehova nagalig-on sa mga kabalaoranan ug mga tuluman-on ug mga
sugo pinaagi kang Moises, didto sa Bukid sa Sinai tali sa Iyang kaugalingon ug sa mga anak
sa Israel, Levitico 26:46. Siya miingon kanila nga kon sila magalakaw sa Iyang mga
kabalaoranan ug magabantay sa Iyang mga kasugoan; Siya magahatag ug ulan sa ilang
panahon, Levitico 26:3-4. Siya magahatag usab ug kalinaw sa yuta ug pagakuhaon ang mga
dautan nga mga mananap gikan sa yuta. Sila magalutos sa ilang mga kaaway ug mangahulog
sila pinaagi sa espada, Levitico 26:6-7.
Apan kon sila, magasalikway sa Iyang mga kabaloranan ug ang ilang mga kalag
magatamay sa Iyang mga tuluman-on sa dili pagbuhat sa tanan Niyang mga sugo, ug
magsupak sa Iyang mga tugon; kining mga mosunod maoy buhaton ni Jehova kanila: Siya
magapadala kanila ug kalisang, tesis ug hilanat nga magaut-ot sa mga mata ug pagasakiton
ang mga kalag. Magapugas sila nga kawang lamang sa ilang binhi, ang ilang kaaway
magakaon niini. Ug igabutang Niya ang Iyang nawong batok kanila ug mangasamad sila
atubangan sa ilang mga kaaway, ug ang mga nagadumot kanila magapakaagalon kanila ug
mangalagiw sila walay bisan kinsa nga magalutos kanila, Levitico 26:14-17.
Si Haring Solomon nakahibalo sa mga sugo sa Dios apan siya nagasupak niini. Siya
nahigugma sa daghang lumalangyaw nga babaye gikan sa mga kanasuran nga niini si Jehova
nagasulti sa mga anak sa Israel, “Dili kamo makigkauban kanila, bisan pa sila moanha
kaninyo, kay sa pagkatinuod sila magaliso sa inyong mga kasingkasing sa pagsunod sa ilang
mga dios.” Si Solomon miipon niini diha sa gugma. Siya adunay pito kagatus (700) ka mga
asawa, mga princesa, ug tulo kagatus (300) ka mga puyo-puyo, ug sa dihang natigulang na si
Solomon, ang iyang mga asawa nakapaliso sa iyang kasingkasing pagpanunot sa laing mga
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dios ug ang iyang kasingkasing wala mahingpit diha kang Jehova nga iyang Dios, sama sa
kasingkasing ni David nga iyang amahan, 1 Hari 11:1-4.
Si Jehova nasuko ug miingon ni Solomon, “Tungod kay kini imong nabuhat, ug ikaw
wala magtuman sa Akong tugon ug sa Akong mga kabalaoranan nga Akong gisugo kanimo,
sa pagkatinuod gision Ko ang gingharian gikan kanimo,” 1 Hari 11:11. Si Jehova nagapatindog
ug mga kaaway ni Solomon ug usab usa ka tawo nga ang ngalan si Jeroboam mipataas sa
iyang kamot batok sa iyang hari, 1 Hari 11:26. Si Solomon mihari sulod sa kwarenta (40)
katuig didto sa Jerusalem ibabaw sa Israel ug sa dihang namatay siya, ang iyang anak nga si
Rehoboam nahimong hari, 1 Hari 11:42-43.
Human sa kamatayon ni Solomon, si Jeroboam mibalik gikan sa Egipto, diin siya
mikalagiw gikan sa atubangan ni Haring Solomon. Ug si Jeroboam ug ang tibuok katilingban
sa Israel nakigsulti kang Rehoboam nga nagaingon, “Ang imong amahan naghimo sa among
yugo nga mabug-at; busa karon himoon mo ang mapintas nga paghari sa imong amahan, ug
ang iyang mabug-at nga yugo nga iyang gibutang kanamo nga magaan-gaan, ug kami
magaalagad kanimo,” 1 Hari 12:2-4. Si Rehoboam miingon, “Ang akong amahan naghimo sa
yugo nga mabug-at, apan ako magadugang sa inyong yugo,” 1 Hari 12:14. Ang Israel mialsa
ug ang gingharian nabahin ngadto sa amihanang bahin, ang gingharian sa Israel, ug sa
habagatang bahin, ang gingharian sa Juda, 1 Hari 12:16-20.

Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa 2 Hari 25:7
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Si Jeroboam nahimong unang hari sa amihanang bahin, ang gingharian sa Israel. Siya
nakasala ug daku ug ang tanang mga hari nga nanagsunod kaniya misunod usab sa iyang
mga lakang. Sa katapusan, sumala sa gipanagna ni propeta Oseas, ang Dios mipadala sa
gisaad nga paghukom: ang kasundalohan sa Asiria miabut sa pagpakiggubat sa Samaria
sulod sa tulo (3) katuig ug nagdala kanila nga binihag ngadto sa yuta sa Asiria. Kini nahitabo
tungod kay ang mga anak sa Israel nakasala batok ni Jehova nga ilang Dios, 2 Hari 17:1-7.
Imong makita ngano nga ang DALAN SA GINGHARIAN didto sa atong mapa, miliko karon
tungod kana sa sala.
Sa gingharian sa Juda, kasagaran sa mga hari nga nagsunod kang Rehoboam mga
dautan usab. Aduna lamay pipila nga nagabuhat ug maayo sa panan-aw ni Jehova.
Usa kanila mao si Ezechias kinsa nakighiusa kang Jehova. Wala siya mobiya sa
pagnunot Kaniya, kondili nagabantay siya sa Iyang mga sugo nga gisugo ni Jehova pinaagi
kang Moises, 2 Hari 18:6. Kahibulongan ang estorya nga ang Dios midugang ug napulog-lima
(15) katuig sa kinabuhi ni Ezechias human siya nagkasakit, 2 Hari 20:1-6. Apan kadaghanan
sa mga hari sa Juda wala magtagad sa mga pulong sa Dios ug sa mga pinadala Niya, ang
mga propeta. Ang ulahi nga hari sa Juda mao si Sedecias. Siya buang-buang ug masinupakon
tungod kay mirebelde siya batok sa hari sa Babilonia, 2 Hari 24:20. Si Jeremias ang propeta
nagapasidaan: “Kining tibuok nga yuta mahimong usa ka biniyaan ug usa ka makahibulong, ug
kining mga nasura magaalagad sa hari sa Babilonia sulod sa syetenta (70) katuig,” Jeremias
25:11.
Si Nabucodonosor ang hari sa Babilonia ug ang tibuok niyang kasundalohan miabut
batok sa Jerusalem. Si hari Sedecias misulay sa pag-ikyas apan siya nadakpan. Gipatay nila
ang iyang mga anak nga lalaki sa iyang atubangan ug gilugit ang iyang mga mata. Gidala siya
nga ginapus sa talikala ngadto sa Babilonia, 2 Hari 25:1-7. Ato kining gitawag nga
PAGSIMANG SA PAGKABIHAG didto sa atong mapa. Si Nabuzaradan, ang kapitan sa
magbalantay, usa ka alagad sa hari sa Babilonia, misunog sa balay ni Jehova, sa balay sa
hari, ug sa tanan nga mga balay sa Jerusalem. Ang iyang mga kasundalohan miguba sa kuta
nga naglibut sa Jerusalem, 2 Hari 25:8-10. Ang mga haligi nga tumbaga, ang mga salanggaan
ug ang tumbaga nga dagat-dagat nga diha sa balay ni Jehova, gipanugmok sa mga
Caldeanhon ug gidala nila ang tumbaga ngadto sa Babilonia. Ila usab nga gidala ang salapi ug
bulawan sa Templo, 2 Hari 25:13-21.
Human sa syetenta (70) katuig, ang Dios, sumala sa Iyang saad ngadto sa mga binihag
didto sa Babilonia (Jeremias 29:10), mitugot nga sila makabalik sa ilang yuta. Apan ang
gingharian nawala na.
Nasabtan ba nimo unsa ka makalilisang ang muabut sa pagsupak sa Dios? Dili lamang
si Solomon ug ang ubang mga hari wala magmalipayon, kondili nagdala usab sila ug mga
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suliran ngadto sa tibuok nasud. Sa Roma 6:16, ang Dios nagatug-an kanato nga kita mga
ulipon kaniya nga atong ginasunod. Kon kita magmasinupakon sa Pulong sa Dios, nagaalagad
ba kita sa atong kaugalingon o sa Dios? Gusto sa Niya nga kita makaila Kaniya ug motuman
sa maayong balita sa atong Ginoong Jesus, 2 Tesalonica 1:8. Gusto Niya nga ang mga anak
magmatinumanon sa ilang mga ginikanan, Efeso 6:1-3. Gusto sa Dios nga kitang tanan
magamatinumanon Kaniya ngadto sa pagkamatarung, Roma 6:16-17. Ang Dios dili motugot
nga ang pagsalikway sa Iyang pinalanggang Anak magapadayon sa kahangturan. Kini karon
nga dispensasyon sa grasya dili magapadayon nga walay kinutoban. Kini milungtad na sobra
sa usa ka libo siyam ka gatus ug kalim-an (1950) ka mga katuigan, apan Iya kining
pagatapuson ug magpadayag sa Iyang kapungot sa tanang nagasalikway ni Cristo, Salmo 2:5;
1 Tesalonica 5:3; 2 Tesalonica 1:6-9. Busa, KARON mao na ang PANAHON NGA
GIKAHIMUT-AN”…KARON mao na ang ADLAW SA KALUWASAN,” (2 Corinto 6:2).
Kinsa man ang imong Agalon karon? Ang sala ba o ang pagkamatarung? Itugyan ang
imong kaugalingon kang Cristo karon, kay Siya lamang ang makahatag ug tinuod nga kalipay.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Kamong mga anak, kinahanglan managsugot
kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo, kay buhat kini nga matarung” Efeso 6:1.

76

PAGTULON-AN 16 – BULOHATON
Basaha ang Levitico 26:1-13, ug isulat sa ubos ang unom (6) sa mga panalangin nga gisaad
sa Dios sa Israel kon sila magalakaw sa Iyang mga kabalaoranan ug magabantay sa Iyang
mga kasugoan.
1. Paghatag _____________________________________________________________
Paghatag _____________________________________________________________
2. Pagkuha ______________________________________________________________
Dili ___________________________________________________________________
3. Pagtalikud _____________________________________________________________
Pagkinabuhi ___________________________________________________________

Basaha ang Levitico 26:16, 17, 20, 22, 25, 29, 31, 33, 38 ug isulat sa ubos ang unom (6) ka
mga makalilisang nga pagpanton o silot nga muabut sa Israel, kon sila magmasinupakon sa
Dios ug moliso ngadto sa mga diosdios.
4. Magapadala ___________________________________________________________
Igabutang ko ang akong nawong ___________________________________________
______________________________________________________________________
5. Ang ilang kusog ________________________________________________________
Buhian ________________________________________________________________
6. Pagdala _______________________________________________________________
Pagtibulaag ____________________________________________________________
7. Apan ang Dios nahigugma sa Iyang katawhan ug miingon nga Siya magahinumdum sa
__________________________________ ngadto sa ilang katigulangan. Levitico 26:45.
8. Ang Dios nagatug-an kanato nga kita _____________________________. Roma 6:16.
9. Gusto sa Dios nga kita ___________________________________________________
_______________________________________________________. 2 Tesalonica 1:8.
10. Isulat ang Efeso 6:1: _____________________________________________________
______________________________________________________________________
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PAGTULON-AN 17 - ANG MGA PROPETA NAKAKITA UG DUHA KA
TUMOY SA BUKID
1 Hari - Malaquias
TEMA:

Sa pagpakita sa kalainan tali sa gipanagna ug sa wala gipanagna nga
kamatuoran.

Dinhi niining maong pagtulon-an, atong himoon ang pagpanaw sa daku nga distansiya
diha sa ANG DALAN SA KINABUHI. Atong tan-awon ang distansiya sa mga tumoy sa bukid.
Sa ulahing natong pagtulon-an, nagapanaw kita sa dalan nga miliko ngadto sa
pagkabihag kauban sa Israel. Atong nakita nga ang mga tawo misimang ngadto sa pagsimba
ug dios-dios ug kinahanglan masilotan tungod sa ilang mga sala. Dinhi niining maong panahon
ang Dios nagatawag sa mga propeta, aron sa pagpasidaan sa Israel mahitungod sa
paghukom nga muabut; ug sa paglipay sa mga tawo nga matinumanon uban sa mga saad sa
pag-abut sa Manunubos ug Hari.
Adunay usa ka butang nga wala masabti sa mga propeta. Si Apostol Pedro nagasulti
niining paagiha: “Ang mga propeta nga nagtagna mahitungod sa grasya nga ighatag kaninyo –
kini sila nangita ug nagpakisusi mahitungod niining maong kaluwasan; ilang gisusi kinsang
tawhana o unsang panahona ang gipasabut sa Espiritu ni Cristo nga diha kanila sa ilang
pagtagna sa mga pag-antus ni Cristo ug sa himaya nga modason niini,” 1 Pedro 1:10-11. Wala
nila masabti sa unsa nga paagi nga ang gisaad nga Manunubos, ang mahimayaong Hari ug
usab usa ka alagad nga mapaubsanon magaantus. Didto sa atong mapa, atong gipakita ang
pag-antus ug ang himaya pinaagi sa duha mga bukid: BUKID SA KALBARYO ug BUKID SA
BALAANG GINGHARIAN.
Kon atong adtoan ang Bibliya, mabasa nato unsa ang gipanagna sa ubang mga
propeta. Ug magapakaaron-ingnon kita nga nagatan-aw kita nianang duha ka mga bukid. Sa
magabasa ka sa mga panagna, maghukom ka asa niining duha ka mga bukid ang gihisgutan
sa matag propesiya ug ang katumanan niini.
Pagbudhi ________________

Zacarias 11:12-13 -> Mateo 26:15; 27:3-10

Bino ug apdo ______________

Salmo 69:20-21-> Mateo 27:34, 48

Gibiaybiay ________________

Salmo 22:7-8 -> Mateo 27:39

Gilansang sa krus __________

Salmo 22:16 -> Mateo 27:35

Gisagpa sa aping ___________ Mica 5:1 ->

Mateo 26:67; 27:30

Gilud-an ug gilatos __________ Isaias 50:6 -> Mateo 26:67; 27:30
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Pagkamatay ug paglubong _________ Isaias 53:9 -> Mateo 27:57-60
Pag-antus alang sa uban ___________ Isaias 53:4-7 -> Mateo 26:63; 27:12-14
Giisip ingon nga makasasala _______

Isaias 53:12 -> Marcos 15:28

Muabut diha sa himaya ____________ Daniel 7:13
Tibuok kalibutan nga gingharian _____ Daniel 7:14
Dili matapus nga gingharian ________ Daniel 7:14
Sa kaliwat ni David _______________ 1 Cronicas 17:11 -> Lukas 1:32-33
Tibuok kalibutan moyukbo __________ Salmo 22:29
Paglaglag sa mga kanasuran _______ Salmo 2:4-5
Hari sa Zion ibabaw sa mga Gentil ____ Salmo 2:6-8
Kahibulongang Magtatambag _______ Isaias 9:6-7
Magahari uban sa kaalam __________ Isaias 11:1-4
Nabanhaw gikan sa lubnganan ______ Salmo 16:10 -> Buhat 13:32-37

Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa pagsusi sa Balaang Kasulatan

79

Dili ikahibulong nga ang mga propeta ug ang mga tawo natingala mahitungod sa maong
mga pagkasumpaki. Wala sila makakita sa nakita sa mga magtotoo karon. Aduna nay sobra
sa duha ka libo (2000) katuig sukad sa BUKID SA KALBARYO, ug wala kita mahibalo kon pila
pa katuig usa ang BALAANG BUKID SA GINGHARIAN. Karon, ang Dios nagabuhat ug usa ka
butang nga tinago nga Iyang gitago diha sa Iyang kaugalingon sulod sa mga adlaw sa mga
propeta. Ang mga propeta wala masayud nga ang Israel mosalikway sa ilang Hari; ug nga ang
Dios magasalindot sa Israel samtang Siya nagaabli sa pultahan sa pagtoo ngadto sa mga
Gentil-kadtong dili mga Judeo.
Ang Dispensasyon sa Grasya, TUGPAHANAN SA GRASYA, usa ka tinago. Kon ikaw
mobalik sa pagkinabuhi didto sa mga adlaw sa mga propeta, bisan unsaon nimo pagsusi ug
pagpangita, dili gayud ka makakita sa tinago. Apan karon, niining dispensasyon, ang tinago
gipadayag na! Ang Dios migamit ni Apostol Pablo aron magawali ngadto sa mga Gentil sa dili
matugkad nga mga bahandi ni Cristo. Ug sa pagdala diha sa kahayag kon unsa ang
pagdumala sa tinago nga sulod sa mga katuigan gitago sa Dios nga mao ang nagbuhat sa
tanang butang, Efeso 3:8,9. Ang Hari sa Israel mobalik pag-usab, apan ang SAKYANAN SA
KALUWASAN pagasakgawon aron sa pagsugat sa Ginoong Jesu-Cristo diha sa kahanginan,
1 Tesalonica 4:13-18. Atong mabasa sa 1 Pedro 1:10-11, nga ang mga propeta nagasusi pagayo mahitungod niining mga butanga. Mao kana ang gusto sa Dios nga atong buhaton karon
kondili kita makasabut sa mga butang diha sa Iyang Pulong. Si Apostol Pablo nagahisgut sa
mga magtotoo sa Berea kinsa midawat sa pulong uban sa pagkamadasigon, ug nagasusi sa
Kasulatan adlaw-adlaw, Buhat 17:11.
Sa katapusan, ang mga propeta mihunong sa pagpanagna tungod kay ang Dios
nanagpakahilum na. Ang mga matinumanon nga mga propeta aduna nay sinulat nga Pulong,
ang dili Griego nga Kasulatan. Sa nagasusi sila, milaum sila ug nagahulat sila sa pag-abut sa
Hari. Ang DALAN SA GINGHARIAN nahimong baliko, naguba ug napasagdan. Nahimo kining
hataas nga dalan diha sa kangitngit sa sala, ibabaw sa kalibutan diha sa mga adlaw sa
pagpakahilum. Sa sunod nga pagtulon-an, USA KA TINGOG mokalit sa pagbuak sa kahilum.
Nagasusi ka ba sa Kasulatan matag-adlaw? Kon wala ka man magbuhat, mao na kini
ang panahon nga magsugod ka. Unsaon ba nimo pagtoon aron sa pagpakita sa imong
kaugalingon nga kahimut-an sa Dios? Pinaagi sa hustong pagkabahin-bahin sa Pulong sa
Kamatuoran, 2 Timoteo 2:15. Pinaagi sa paghimo niini, imong makaplagan nga diha lamang
sa mga sinulat ni Apostol Pablo kita, mga bahin sa Lawas ni Cristo; makakita sa kahibulongan
nga mga kamatuoran ug mga saad nga gihatag sa Dios kanato. Makita nato ang mga paagi sa
pagkinabuhi nga matarung ug makapahimuot sa Dios.
SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Ug kining mga Judioa mabuot pa kay sa mga
Judio didto sa Tesalonica, kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga
pagmasinabuton, nga sa adlaw-adlaw nanagtuon sa kasulatan sa pagsusi kon tinuod ba
gayud ang mga butang nga gisulti kanila,” Buhat 17:11.
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PAGTULON-AN 17 – BULOHATON
Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.
Sumala sa 1 Pedro 1:10-11, ang mga propeta nagtudlo sa duha ka mga butang mahitungod
kang Cristo. Unsa man kini?
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
Adunay mga gihisgutan nga mga bersikulo sa ubos. Pangitaa kini ug isulat kini ilalum sa bukid
diin kini gihisgutan:

3.
4.
5.

Salmo 69:21

Salmo 2:4-5

Isaias 53:4-6

Salmo 22:29

Malaquias 5:1

Salmo 2:6-8

BUKID SA KALBARYO

--------

_____________________________
_____________________________
_____________________________

BALAANG BUKID SA GINGHARIAN
______________________________
______________________________
______________________________

6. Unsa ang gisulti sa 1 Pedro 1:10 nga gibuhat sa mga propeta sa pagtinguha sa
pagsabut niining mga butanga? ____________________________________________.
7. Unsa ang gisulti ni Pablo nga gibuhat sa mga magtotoo sa Berea aron sa pagsusi kon
ang mga butang nga giwali kanila tinuod? Buhat 17:11.
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
8. Unsa ang gusto sa Dios nga atong buhaton aron masabtan nato ang Iyang mga
Pulong? 2 Timoteo 2:15. __________________________________________________
_____________________________________________________________________.
9. Ngano nga ang mga propeta wala man makakita sa Hugna sa Grasya? Efeso 3:5.
_____________________________________________________________________.
10. Isulat ang Buhat 17:11: ___________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
BALIK-TAN-AW
Sa lain nga papel, buhata ang hulagway sa wala nga bahin sa mapa, gikan sa sinugdan ug
hangtud sa mga pulong nga “Dalan sa Gentil” ug “Mga Propeta”.
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PAGTULON-AN 18 – TAN-AWA, ANG INYONG HARI NAGASINGABUT
NGANHA KANINYO
Mateo – Marcos – Lukas - Juan
TEMA:

Sa pagtudlo sa pagpaila-ila ni Cristo ngadto sa Iyang Katawhan.

Human sa pagtukod pag-usab sa mga pader sa Jerusalem pinaagi ni propeta
Nehemias, nagpakahilum ang Dios sobra sa upat ka gatus ka ug kalim-an (450) katuig.
Nakalimut ba ang Dios sa Iyang mga saad? Muabut pa ba ang Hari? Sa kalit usa ka tingog
ang mibutho. Ang tingog sa propeta nga si Juan nga Bautista. Siya nagaingon, “Paghinulsol
kamo, kay ang gingharian sa langit haduol na...andama ninyo ang dalan sa Ginoo ug tul-ira
ninyo ang iyang mga agianan,” Mateo 3:2-3. Ang DALAN SA GINGHARIAN kinahanglan
himuong matul-id alang sa pag-abut sa Hari.
Mga traynta (30) katuig sa wala pa si Juan miabut nga nagawali sa iyang mensahe, usa
ka bata natawo sa Betlehem. Ang iyang ngalan mao si JESUS, nga nagakahulogan, “si
Yahweh mao ang Manluluwas” o “si Yahweh moluwas.” Siya magaluwas sa Iyang katawhan
gikan sa ilang mga kasal-anan, Mateo 1:21-23. Sulod sa traynta (30) katuig, gamay lamang
kaayo ang nadungog mahitungod sa bata nga natawo didto sa Betlehem hangtud si Juan nga
Bautista miabut nga nagawali: “Paghinulsol kamo.” Ug unya ang Jerusalem nanggawas
ngadto kaniya, ug ang tanan sa Judea ug tanang mga kasikbit nga dapit sa Jordan, ug
gibautismohan sila ni Juan didto sa suba sa Jordan, sa nagasugid sila sa ilang mga sala,”
Mateo 3:5-6. Ang bautismo sa tubig, sa dihang nagasugid sila sa ilang mga sala, mao ang
paagi sa Israel aron sa paghimo nga tul-id sa DALAN SA GINGHARIAN ug sa pag-andam sa
pag-abut sa ilang Hari.
Sa dihang nakita ni Juan si Jesus nga miadto kaniya, siya miingon, “Tan-awa mao kana
ang Cordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan,” Juan 1:29. Tuod, si Juan dili gayud
unta mobautismo ni Jesus, apan atong makita unsa ang tubag ni Jesus didto sa Mateo 3:15.
Human niini, si Jesus gidala sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan aron pagatintalon sa
tulo (3) ka higayon sa yawa. Sa matag pagtintal, si Jesus mikutlo sa Pulong sa Dios ug unya
ang yawa mibiya Kaniya. Makahimo ka ba sa pagkutlo sa Pulong sa Dios aron ka makabarug
sa pagtintal?
Human niadto, si Jesus misugod sa pagwali nga nagaingon, “Paghinulsol kamo, kay
ang gingharian sa langit duol na,” Mateo 4:17. Si Jesus nagpamatuod gayud sa Iyang
kaugalingon nga Siya Anak sa Dios, ang Hari sa kamatuoran. Siya mao ang gitagna sa mga
propeta nga muabut. Siya nagahimo sa gamhanang mga milagro, nagaayo sa mga masakiton
ug mga buta, mipahunong sa mga balud ug milakaw sa ibabaw sa dagat, mipagawas sa mga
demonyo, ug bisan pa ang pagbuhi sa mga patay.
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Siya nagpili ug dose (12) ka mga tinun-an ug mihatag kanila ug kagahum ibabaw sa
mga mahugaw nga espiritu, aron sa pagpagawas kanila, ug sa pag-ayo sa tanang matang sa
mga sakit, Mateo 10:1. Siya nagpadala kanila uban sa mga sugo nga lahi kaayo sa mga
ginawali karong panahona. Atong tan-awon ang mga sugo ni Jesus ngadto sa dose (12) ka
mga tinun-an: “Pangadto kamo dili sa agianan sa mga Gentil, ug sumulod kamo dili sa
kalungsuran sa mga Samarianhon, kondili pangadto hinuon kamo sa mga nangawalang
karnero sa banay ni Israel...ug magaingon, ‘Ang Gingharian sa langit haduol na.’ “Ayoha ang
mga masakiton, banhawa ang patay, hinloi ninyo ang mga sanlahon, pagulaa ninyo ang mga
yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag usab kamo nga walay bayad.
Ayaw kamo pagbalon ug bulawan o salapi o tumbaga diha sa inyong mga bulsa…o duha ka
kamisola, o mga sapin,” Mateo 10:5-10.

Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa pagwali ni Juan Bautista

Usa ka adlaw, nahimo ang usa ka talagsaong hitabo. Didto sa atong mapa, nagapanaw kita
subay sa DALAN SA GINGHARIAN; sa walay pagpakabana sa DALAN SA MGA GENTIL. Ang
Israel mao unta ang sandayong diin ang Dios makabuhat bisan Iya nang gisalikway ang mga
Gentil sa dugay na kaayong panahon didto sa tore sa Babel.
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Si Jesus nahiadto sa kayutaan sa Tiro ug Sidon, sa dihang adunay babaye nga taga
Canaan miadto Kaniya ug misugod sa pagsiyagit nga nagaingon, “Ginoo, Anak ni David,
kaloy-i intawon ako, ang akong anak nga babaye ginasakit pag-ayo sa usa ka yawa.” Apan
wala Siya mitubag bisan usa ka pulong. Ug ang Iyang mga tinun-an miduol Kaniya ug
nagahangyo nga nagaingon, “Papaulia siya, kay ania gisunod kita niyag siyagit”. Apan Siya
mitubag kanila nga nagaingon, “Ako gipadala ngadto lamang sa mga nangawalang karnero sa
banay ni Israel. Apan ang babaye miduol ug miluhod sa Iyang atubangan nga nanag-ingon,
“Ginoo, tabangi intawon ako.” Apan Siya mitubag kaniya ug miingon, “Dili matarung nga
kuhaon ang tinapay nga alang sa mga anak ug iitsa ngadto sa mga iro.” Siya miingon, “Tinuod
kana, Ginoo, ngani bisan pa ang mga iro magakaon man sa mga mumho nga matagak gikan
sa lamisa sa ilang mga agalon. Ug kaniya mitubag si Jesus nga nagaingon, O babaye,
pagkadaku sa imong pagsalig, pagabuhaton kini alang kanimo sumala sa imong gusto. Ug
dihadiha naayo ang iyang anak nga babaye.
Ang kinatibuk-ang kasaysayan niining sugilanon makita sa Mateo 15:21-28 ug Marcos
7:24-30. Kining Gentil nga babaye nakadungog sa gahum sa Ginoong Jesus ug miadto gikan
sa DALAN SA MGA GENTIL aron sa pagpangayo sa panalangin. Gipasidunggan ni Jesus ang
iyang pagtoo bisan tuod ang panahon nga gipanagna nga ang mga Gentil makaambit sa mga
panalangin didto sa Gingharian wala pa muabut.
“Tan-awa, ang imong Hari nagaanhi kanimo, maaghop ug nagakabayo sa asno,”
(Mateo 21:5). Ang Israel nagatawag kang Jesus gikan sa Nazaret nga Anak ni David, apan
ang mga labawng sacerdote ug mga escriba wala mahimuot, Mateo 21:15. Busa, ang nasud
sa Israel wala na modawat sa ilang Hari.
Mobalik kita didto sa panahon nga si Jesus gibautismohan. Ngano man nga Siya
nagpabautismo? Ang Bibliya nagaingon sa Mateo 3:15: “aron sa pagtuman sa tibuok nga
pagkamatarung.” Ang bautismo usa ka simbolo alang sa Israel sa paghugas sa ilang mga sala,
Buhat 22:16. Si Jesus walay sala, apan dinhi Siya sa kalibutan sa maong panahon,
nagasugod sa pag-angkon sa dapit sa mga makasasala, ug kinahanglan pagahimoon Siya
nga sa tanang kahimtang mahisama sa iyang mga igsoon, aron Siya mahimong maloluy-on ug
kasaligang Labawng Sacerdote sa pagpangalagad alang sa Dios (Hebreohanon 2:17), aron sa
paghatag sa Iyang hingpit nga pagkamatarung.
Ang Kasulatan nagatudlo nga si Jesus usa ka Propeta, usa ka bantugan nga
Magtutudlo, ang Hari sa Israel, ang Cristo. Sa Iyang pagpabautismo, makita nato Siya ingon
nga Labawng Sacerdote ngadto sa gingharian sa mga sacerdote - ang nasud sa Israel: “ug
alang Kanako kamo mahimo nga usa ka gingharian sa mga sacerdote ug usa ka balaan nga
nasud,” (Exodo 19:6). “Ug kamo pagahingalan nga mga sacerdote ni Jehova, ang mga tawo
motawag kaninyo nga mga ministro sa among Dios, kamo magakaon sa mga bahandi sa mga
nasud, ug sa ilang himaya kamo magapangandak sa inyong kaugalingon,” (Isaias 61:6).
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Ug sa 1 Pedro 2:19, 22 ato kining mabasa: “Apan kamo maoy usa ka kaliwatan nga
pinili, ang kahugpungan sa mga harianong mga sacerdote, ang nasud nga balaan...
pagkinabuhi kamo nga maligdong taliwala sa mga Gentil...” Sa pagpili ug mga sacerdote, ang
Kasugoan nagahatag ug mga lagda ug mga seremonyas nga pagasundon, apil ang paghugas
sa tubig kanila, (Exodo 29:4). Ang seremonyas sa paghugas gihimo sa dihang gibautismohan
si Jesus. Ang tanang mosulod sa pag-alagad didto sa tabernakulo kinahanglan
magpangidaron ug traynta (30) katuig, Numeros 4. Gikan sa kapitulo tres (3) hangtud sa diyes
(10) sa sulat sa mga Hebreohanon ug Salmo 110:4, nagatug-an nga ang Dios Amahan
nagatudlo sa Iyang kaugalingong Anak nga Hingpit Labawng Sacerdote, sumala sa laray ni
Melquisedec.
Sa atong sunod nga pagtulon-an, atong pagatan-awon giunsa ni Jesus pagsagubang
ang pag-antus sa kamatayon sa Kalbaryo aron mahingpit ang buhat sa paghimo Kaniya nga
sala alang kanato. Ang maong buhat nahingpit na! Ug maluwas ka pinaagi sa pagtoo nga Siya
namatay alang sa imong mga sala, Siya gilubong ug nabanhaw sa ika tulo (3) ka adlaw, 1
Corinto 15:3-4.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Tungod kanato Siya nga wala makasinati ug sala
gihimo Niya nga sala, aron diha Kaniya kita mahimong pagkamatarung nga anaa sa
Dios,” 2 Corinto 5:21.
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PAGTULON-AN 18 – BULOHATON
Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.
1. Human sa kapin upat ka gatus ka ug kalim-an (450) katuig nga pagpakahilum sa Dios,
ang Israel nakadungog sa tingog ni _____________________________ nga nagaingon
___________________________________________________________ Mateo 3:1-3.
2. Ang Israel nangandam alang sa pag-abut sa Hari pinaagi sa _____________________
____________________________________________________________. Mateo 3:6.
3. Si Juan nagaingon nga siya nagabautismo sa tubig alang sa paghinulsol, apan naay
Usa nga muabut sunod kaniya magabautismo ________________________________.
Mateo 3:11.
4. Si Jesus miingon nga Siya nagpabautismo aron sa pagtuman sa tibuok nga
___________________________________________________________. Mateo 3:15.
5. Si Jesus naghatag sa Iyang mga tinun-an ug gahum aron sa paghimo ug mga milagro,
aron ipamatuod nga ang Hari ug ang Gingharian sa Langit tinuod nga duol na. Hinganli
kining mga milagro sa Mateo 10:8:
___________________________
______________________________
___________________________
______________________________
Tan-awa ang mga bersikulo ug tubaga ang mosunod nga mga pangutana?
6. Nganong gisultihan man ni Jesus nga dili sila mangadto sa mga Gentil? Marcos 7:27.
_____________________________________________________________________.
7. Nganong sa kadugayan gitubag man ni Jesus ang hangyo sa babaye nga Gentil?
Mateo 15:28. __________________________________________________________.
8. Ngano nga kini nga bahin sa DALAN SA KINABUHI gihinganlan man ug DALAN SA
GINGHARIAN? Mateo 21:5. ______________________________________________.
9. Ngano nga dili kinahanglan sa mga nagapuyo niining panahon sa grasya ang
magpabautismo sa tubig aron makadawat sa pagkamatarung? Buhat 22:16. _________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
10. Isulat ang 2 Corinto 5:21: _________________________________________________
______________________________________________________________________
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PAGTULON-AN 19 – ANG BUKID SA KALBARYO MILANDONG SA DALAN
SA GINGHARIAN
Mateo - Marcos - Lukas - Juan
TEMA:

Aron sa pagtudlo sa paghiusa sa magtotoo kang Cristo diha sa Iyang
kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw.

Nagakaduol ug nagakaduol kita ngadto sa unang tumoy sa bukid nga nakita sa mga
Propeta. Kini gitawag nga BUKID SA KALBARYO. Sa ulahing pagtulon-an nato, nakita nato si
Juan Bautista nga nagaandam sa dalan alang sa Hari; pinaagi sa pagtawag sa mga Israelitas
sa paghinulsol ug sa pagpabautismo. Unya atong nakita ang usa ka talagsaong hitabo sa diha
nga ang Manluluwas nagpabautismo sa tubig, dinhi si Jesus nagapakita sa Iyang kaugalingon
ingon nga usa sa Iyang katawhan. Karon ato kanang makita didto sa Bukid sa Kalbaryo, nga si
Cristo aduna pay laing bautismo. Usa ka bautismo nga walay tubig sama sa diha nga
gibautismohan Siya ni Juan, apan usa ka bautismo ngadto sa Iyang kamatayon.
Sa wala pa Siya misulod sa Jerusalem nga nagsakay sa usa ka asno (Mateo 21:5), si
Jesus nangutana sa Iyang mga tinun-an: “Sumala sa sulti sa mga tawo, kinsa man kuno ang
Anak sa Tawo? Mateo 16:13-19 nagasulti mahitungod niini. Si Cristo nagtawag sa
matinoohong mga Israelitas nga Iyang Iglesia, Mateo 16:18. Ang pulong “iglesia” nagapasabut
ug tinawag nga grupo. Sa Gingharian, ang mga Israelitas mahimong nasud sa mga sacerdote
aron sa pagdala sa mga Gentil ngadto kang Cristo nga Hari. Ang maong pinili nga grupo
mahimong iglesia, ang iglesia sa Gingharian. Kini pagatukuron diha gayud kang Cristo, nga
mao ang ulohang bato sa pamag-ang, ug si Pedro gihatagan sa yawi aron unang mag-abli sa
pultahan sa pagtoo ngadto sa mga Judio.
Human si Cristo mihimo niining saad ngadto kang Pedro, Siya misugod sa pagpahayag
nga kinahanglan una nga mamatay Siya, sa dili pa tukuron ang Gingharian, Mateo 16:21. Si
Cristo naghisgut sa Iyang umalabut nga pag-antus ug kamatayon ingon nga bautismo. Kini
mao ang bautismo sa Iyang kamatayon, Lukas 12:50. Nagakaduol na ang panahon nga ang
Manluluwas mag-antus na sa Iyang bautismo nga kamatayon.
Usa ka adlaw si Jesus misulti sa Iyang mga tinun-an: “Kamo nahibalo na nga human sa
duha (2) ka adlaw mao na ang Pascua o “Passover” (ang paghinumdom sa PASCUA didto sa
DALAN SA SAAD) magasingabut, ug ang Anak sa Tawo itugyan aron ilansang sa krus,” Mateo
26:1-2. Samtang si Jesus ug ang mga tinun-an nangaon sa piesta sa Pascua, si Jesus
miingon: “Sa pagkatinuod magaingon ako, usa kaninyo magabudhi Kanako,” Mateo 26:21-25.
Human sila nakaawit ug alawiton, sila nangadto sa bungtod sa Olivo. Didto sa Tanaman sa
Getsemane si Jesus nagaampo nga nagaingon: “Amahan ko, kon mahimo man, isaylo lang
kanako kining kopa; ngani dili sumala sa akong pagbuot kondili sa Imo,” Mateo 26:36-45.
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Paghuman niini, samtang Siya nagapakigsulti pa sa Iyang mga tinun-an, si Judas
Iscariote, usa sa dose (12), miabut inubanan sa bagang panon sa katawhan nga nagdala ug
espada ug mga batuta nga nagagikan sa labawng sacerdote ug mga anciano sa katawhan
aron sa pagdakup Kaniya, Mateo 26:47-56.
Si Jesus gidala sa atubangan ni Caipas ang labawng sacerdote, ug giakusahan ug
bakak. Ang labawng sacerdote miingon Kaniya, “Nagasugo ako Kanimo sa pagtug-an
kanamo, ubos sa panumpa tungod sa buhing Dios, kon Ikaw mao ba ang Cristo, ang Anak sa
Dios?’ Kaniya mitubag si Jesus, “Sumala sa giingon mo, mao ako, apan sultihan Ko kamo nga
makita ra unya ninyo ANG ANAK SA TAWO NGA MAGALINGKUD SA TUO SA GAHUM, ug
MAGAANHI NGA SINAPWANG SA MGA PANGANUD SA LANGIT.” Ug unya ang labawng
sacerdote migisi sa iyang kopo ug miingon, “Nakasulti Siyag pasipala! Nganong
magkinahanglan pa man kitag mga saksi. Kamo na gayud mao ang nakadungog karon sa
Iyang pagpasipala.” Sila mitubag: “Siya angayan nga silotan sa kamatayon,” Mateo 26:57-68.
Ug unya si Jesus gidala ngadto sa atubangan ni Pilato, ang gobernador sa Judea, kinsa
nangutana Kaniya, “Ikaw ba ang Hari sa mga Judio?” Si Jesus mitubag kaniya, “Sumala sa
giingon mo, mao ako” Mateo 27:11.

Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa paglansang sa krus sa Ginoong Jesu-Cristo
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Unya gihuboan Siya sa mga sundalo sa gobernador ug gisul-oban Siyag kopo nga
mapula. Human sila nakahimo ug purong-purong nga sampinit, kini ilang gibutang sa Iyang
ulo, ug ila Siyang gipakupot ug baston nga bagakay sa Iyang tuong kamot, ug sa nagluhodluhod sila sa Iyang atubangan sa pagbugalbugal Kaniya, sila nagakanayon, “Mabuhi ang Hari
sa mga Judio.” Ug ilang gipanaglud-an Siya, ug unya gikuha nila ang baston nga bagakay ug
gihapak kini sa Iyang ulo. Ug kini nahitabo sumala sa gipanagna sa mga propeta sa pag-antus
sa BUKID SA KALBARYO, Mateo 27:27-30.
Pagkataudtaud, gidala Siya nila ngadto sa dapit nga ginganlan ug Golgota; nga ang
kahulogan, sa Dapit sa Kalabera. Gihatagan nila Siyag bino nga sinambugan ug apdo, ug
gilansang Siya sa krus. Ug sa ulo-ibabaw Kaniya, ilang gibutang ang sumbong batok Kaniya,
sinulat nga nag-ingon, “MAO KINI SI JESUS, ANG HARI SA MGA JUDIO,” Mateo 27:33-37.
Dihay duha ka mga kawatan nga gilansang uban kang Jesus, usa sa tuo ug usa didto
sa wala, Mateo 27:38. Usa kanila mipili sa dalan sa kinabuhi, ang usa mipili sa dalan sa
kamatayon. Samtang ang usa nagapasipala Kaniya, ang usa ming-ingon Kaniya, “Jesus,
hinumdumi ako kon atua Ka na sa imong Gingharian.” Ug Siya mitubag kaniya, “Sa
pagkatinuod, sultihan Ko ikaw, karon kauban ka Nako sa paraiso”. Takna na kadto sa
kaudtuhon (12:00) ug ang kangitngit mitabon na sa tibuok yuta hangtud sa ika tulo ng (3:00)
takna sa hapon, tungod kay ang adlaw nasalipdan. Ug ang tabil sa templo nagisi ngadto sa
duha ka bahin, Lukas 23:39-45. Ug sa dihang nadawat ni Jesus ang maaslom nga bino, Siya
ming-ingon, “Tapus na!” Juan 19:30. Ug si Jesus mituwaw sa makusog nga tingog ug miingon,
“Amahan, nganha sa Imong mga kamot itugyan Ko ang Akong espiritu.” Ug sa nakapamulong
na Siya niini, nabugto ang Iyang ginhawa, Lukas 23:46. Sa dihang miabut na ang kahaponon,
miadto ang usa ka tawong datu gikan sa Arimatea, nga ginganlan ug Jose, kinsa nahimo usab
nga tinun-an ni Jesus. Kining tawhana miadto kang Pilato aron pangayuon ang lawas ni Jesus.
Ug unya si Pilato nagsugo nga ihatag ang lawas ngadto kaniya. Ug gikuha ni Jose ang lawas
ug gilimisan niya kini sa malinis nga panaptong lino. Ug gipahimutang niya kini sa bag-ong
lubnganan nga kinubkob niya diha sa kilid sa pangpang. Usa ka dakung bato iyang giligid ug
gisap-ong kini sa pultahan sa lubnganan, Mateo 27:57-60. Ang gisaad nga Hari patay na ug
ang mga pangulo sa Israel nagahunahuna nga ila nang nawala sa hingpit si Jesus.
Usa kaadlaw milabay, ikaduha kaadlaw ug sa ika tulo ka adlaw ang atong Maluluwas
nabanhaw gikan sa mga patay! Mateo 26:1-8.
Si Jesus ba angayan silotan sa kamatayon? Dili. Ang bayad sa sala mao ang
kamatayon, apan si Jesus wala gayud makahimo ug sala. Mahimo Siyang mabuhi hangtud sa
kahangturan, apan atong nakita:
1. Ang atong mga sala maoy nakapalansang ni Jesus sa krus, 1 Corinto 15:3-4. Iyang
gidala ang atong mga sala ug misul-ob sa mapulang kopo sa pagpaubos aron
makasul-ob kita sa kopo sa pagkamatarung.
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2. Si Jesus misul-ob sa purongpurong nga tunok aron kita makasul-ob sa
purongpurong sa pagkamatarung, 2 Timoteo 4:8.
3. Si Jesus namatay sa atong kamatayon. Unya Siya nabanhaw, ug karon Siya
maghatag kanato sa Iyang binanhaw nga kinabuhi, Roma 6:4. Sa takna nga kita
mosalig ni Jesus ingon nga atong Manluluwas, ang Espiritu Santo magabautismo
kanato ngadto sa Lawas ni Cristo, ang Iglesia ni Cristo karong panahona. Ug
mahimo kitang mahiusa kang Cristo ug ang Iyang bautismo nga kamatayon
mahimong atong bautismo; ang Iyang paglubong mahimong atong paglubong, ug
ang Iyang pagkabanhaw mahimong atong pagkabanhaw. Busa kay bag-o naman
kitang binuhat diha kang Cristo, magkinabuhi kita diha sa kabag-o sa kinabuhi.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Busa pinaagi sa bautismo, gilubong kita uban
Kaniya ngadto sa kamatayon, aron nga maingon nga si Cristo gibanhaw gikan sa mga
patay pinaagi sa himaya sa Amahan, kita usab managgawi diha sa kabag-o sa
kinabuhi.” Roma 6:4.

PAGTULON-AN 19 – BULOHATON
Direksyon: Ang mga mosunod nga mga pahayag Tinuod ug Bakak. Pangitaa ang mga
bersikulo ug isulat sulod sa parentesis ang letrang (T) kung tinuod, ug letrang (B) kung bakak.
1. ( ) Ang mga propeta nakakita sa mga pag-antus ni Cristo alang sa atong mga sala
didto sa Bukid sa Kalbaryo. Salmo 22:16.
2. ( ) Si Cristo naghisgut sa Iyang umalabut nga kamatayon nga usa ka bautismo. Lukas
12:50.
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3. ( ) Si Pilato nangutana ni Jesus kon Siya ba ang Hari sa tibuok kalibutan. Mateo 27:11
4. (
) Si Cristo kinahanglan mamatay tungod kay Siya nakasala. 1 Corinto 15:3,
Hebreohanon 7:26.
5. ( ) Sa takna nga kita mosalig kang Cristo ingon nga atong Manluluwas, kita
nabautismo ngadto sa Iyang kamatayon. Roma 6:3-4.
6. ( ) Ang Espiritu lamang ni Cristo ang nabanhaw gikan sa lubnganan. Lukas 24:37-39.
7. ( ) Kita, mga magtotoo ni Cristo, wala lamang nabautismo ngadto sa kamatayon ni
Cristo, apan gibanhaw usab kita uban Kaniya diha sa kabag-o sa kinabuhi. Roma 6:4.
8. ( ) Ang bautismo sa Espiritu Santo magahimo kanato, mga magtotoo ni Cristo, mga
sakop sa usa ka iglesia dinhi sa kalibutan. 1 Corinto 12:13.
9. Pagsulat ug hamubo nga paghulagway sa paglansang sa Ginoong Jesu-Cristo.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
10. Isulat ang Roma 6:4: __________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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PAGTULON-AN 20 – SI PEDRO NAGADUMALA SA TRAPIKO SA DALAN SA
GINGHARIAN
Buhat 1 - 7
TEMA:

Sa pagtudlo sa mga magtotoo sa bulohaton sa pagpangabig alang kang
Cristo.

Unsa kaha kamalipayon nga adlaw alang sa mga magtotoo sa dihang nadawat nila ang
balita nga si Jesus nabanhaw. Siya mipakita sa kapin kinyentos (500) nga mga igsoon sa usa
ka higayon gawas sa Iyang mga apostoles ug kang Santiago, 1 Corinto 15:6-7. Kini nahitabo
pinaagi sa dili malalis nga mga kamatuoran sulod sa kwarenta (40) ka adlaw ug Siya
nagapakigsulti kanila sa mga butang nga may kalabutan sa gingharian sa Dios. Siya nagsugo
kanila sa dili pagbiya sa Jerusalem, apan magpaabut sila sa bautismo sa Balaang Espiritu. Sa
diha nga ang mga apostoles nagakatigum, sila nangutana Kaniya nga nagaingon, “Ginoo, niini
bang panahona igapahiuli Mo ang gingharian sa Israel?” Siya mitubag kanila, “Dili itugot
kaninyo ang pagkasayud sa mga panahon o mga kahigayonan nga gitudlo sa Amahan pinaagi
sa Iyang kaugalingong gahum; apan kamo magadawat hinuon ug gahum sa diha nga
kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo, ug kamo unya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug
sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtud sa kinatumyan sa yuta,” Buhat 1:3-8.
Ang Dios nagahatag sa Israel ug kahigayonan sa pagdawat sa ilang Ginoo nga
nabanhaw, ang sukaranan sa pagtukod sa GINGHARIAN diin ang DALAN SA GINGHARIAN
nagapadulong, ug tungod kay mao kana ang paagi nga ang mga saad nga panalangin sa Dios
magaabut sa tibuok kalibutan. Ngano man nga ang Dios nagamaloluy-on ug nagahatag sa
Israel sa lain nga kahigayonan sa paghinulsol human nila gilansang ang Iyang Anak? Kini
tungod kay:
1. Si Cristo nag-ampo didto sa ibabaw sa krus: “Amahan, pasayloa sila,” Lukas 23:34.
2. Nakasulat sa Lukas 13:6-9 nga sulod sa tulo (3) katuig si Cristo, samtang dinhi pa
Siya sa yuta, mianhi alang sa Israel, ang kahoy nga igira, sa pagpangita sa bunga;
apan wala Siyay nakaplagan. Atong mabasa niining maong sambingay nga ang
Israel gihatagan pa ug laing usa (1) katuig aron mamunga.
3. Ang Dios gusto pa mohatag katapusang pagsulay sa Israel sa pagsusi sa ilang mga
kasingkasing. Ilang gitugot ang pagpatay kang Juan Bautista ug ilang gipangayo
ang paglansang sa krus ni Cristo. Karon ang Dios nagatinguha sa pagtan-aw una sa
ang ilang buhaton kon ipadala na ang Espiritu Santo.
Human sa pagkayab ni Cristo, ang mga apostoles namauli sa Jerusalem ug misaka sila
sa lawak sa itaas. Didto sila mipili kang Matias aron ihulip kang Judas Iscariote human siya
nagbudhi kang Jesus human sa iyang paghikog, Buhat 1:15-26.
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Ang Pentecostes maoy ika singkwenta (50) ka adlaw human sa Pascua o “Passover”,
Levitico 23:15-16. Gitawag usab kini nga Piesta sa mga Semana (Deuteronomyo 16:10) ug
ang Piesta sa Ani (Exodo 23:16). Sa pag-abut na sa adlaw sa Pentecostes, nanagkatigum
sila sa usa ka dapit. Ug sa kalit dihay miabut gikan sa langit usa ka dahunog nga sama sa
naghaguros nga hangin ug mipuno kini sa tibuok balay diin sila nagalingkud. Ug napuno silang
tanan sa Balaang Espiritu ug nagsugod sa pagpamulong sa mga katingalahang buhat sa Dios
sa nagkalain-laing pinulongan. Karon dunay mga Judio nga nagapuyo sa Jerusalem, mga
tawong masimbahon gikan sa tanang kanasuran ubos sa langit, kinsa natingala ug
nahingangha nga sila nakadungog kanila nga nagasulti sa ilang kaugalingong pinulongan,
Buhat 2:1-13.
Si Apostol Pedro mitindog ug mipasibaw sa iyang tingog ug mipahayag kanila: “Kini
mao ang gisulti pinaagi sa Propeta nga si Joel”. Siya migamit sa mga panagna nga gihisgutan
sa Joel 2:28-32, Salmo 16:8-11, Salmo 132:11 ug Salmo 110:1 sa pagpatin-aw ngadto kanila
nga si Jesus kinsa ilang gilansang sa krus mao ang Ginoo ug Cristo. Karon sa dihang
nadungog nila kini, gisakitan sila sa ilang mga kasingkasing ug miingon kang Pedro ug sa
ubang apostoles, “Mga igsoon unsa man ang among buhaton?”

Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Adlaw sa Pentekostes
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Si Pedro miingon kanila, “Paghinulsol kamo ug magpabautismo kamo sa ngalan ni
Jesu-Cristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala ug kamo magadawat sa gasa sa
Espiritu Santo. Busa kadtong midawat sa pulong gibautismohan; ug sa maong adlaw adunay
tulo ka libo (3000) nga mga kalag nga nadugang kanila, Buhat 2:14-41.
Sila nagapadayon kanunay nga masibuton sa pagtulon-an sa mga apostles ug sa
pakig-ambitay, sa pagpikas-pikas sa tinapay ug sa pag-ampo. Ang matag-usa mibati sa
kahadlok; ug daghang mga kahibulongan ug ilhanan nangahimo pinaagi sa mga apostoles.
Ang tanan nga nagatoo nanag-ipon ug gipanag-usahan sa pag-ambit ang tanang mga butang.
Ug gipamaligya nila ang ilang mga katigayonan ug mga kabtangan ug ang halin ilang gibahinbahin sa tanan sumala sa kinahanglanon ni bisan kinsa. Matag-adlaw nagapadayon sila sa
usa ka hunahuna sa templo, ug pagpikas-pikas sa tinapay sa matag balay ug balay.
Nagahiusa sila sa pagpangaon uban sa kalipay ug pagkamatinud-anon sa kasingkasing, nga
nagadayeg sa Dios ug nahimut-an sa tanang mga tawo. Ug ang Ginoo nagadugang ngadto
kanila sa mga ginaluwas adlaw-adlaw, Buhat 2:42-47.
Karon murag mao na ang maayong panahon nga mobalik na ang Hari, Buhat 3:19-21.
Apan ang mga pangulo sa Israel dili gusto maghinulsol ug magpabautismo sa ngalan ni JesuCristo alang sa kapasayloan sa ilang mga sala. Dili sila gusto nga ang DALAN SA
GINGHARIAN maandam alang sa Hari. Ang pag-ayo sa bakul nga makililimos sa pultahan sa
templo, naghimo kanila sa pagsugod sa paglutos sa mga apostoles. Ang mga sacerdote, ang
kapitan sa magbalantay sa templo ug ang mga saduceo midakup kang Pedro ug Juan ug ila
sila nga gibilanggo, Buhat 4:1-3. Human sila gihulga; ilang gibuhian sila, Buhat 4:21. Apan si
Pedro ug si Juan wala gayud mohunong sa pagsulti sa ilang nakita ug nadungog. Ug daghan
pa nga mga magtotoo sa Ginoo gidugang kanunay kanila, Buhat 5:14. Ang labawng
sacerdote, uban sa iyang mga kaubanan (ang sekta sa mga saduceo) napuno sa kasina. Ilang
gipadakup ang mga apostoles ug gibalhug sa bilangguan. Apan sa kagabhion ang manolunda
sa Ginoo nagpagawas kanila, Buhat 5:17-19.
Sa katapusan, ang mga pangulo sa Israel mibato sa matinuhoon nga si Esteban. Ang
mga saksi nagabutang sa ilang mga sinina didto sa tiil sa usa ka batan-on nga ginganlan si
Saulo. Samtang nagaluhod, si Esteban misinggit sa usa ka makusog nga tingog, “Ginoo, dili
Mo unta sila pagsang-atan niining salaa.” Human siya nakapamulong niini, siya namatay,
Buhat 7.
Unsa naman ang buhaton sa Dios karon, nga ang mga pangulo sa Israel nagasalikway
man sa nabanhaw nga Ginoo ug nagasupak sa Iyang Balaang Espiritu? Si Jesus nagatagna
na sa pagsalikway sa Israel Kaniya, Mateo 21:42-46. Siya nagaingon sa Mateo 12:31, nga ang
pasipala batok sa Espiritu dili gayud pasayloon. Ang dilipagkamatinuohon nagababag na usab
sa sakyanan sa DALAN SA GINGHARIAN, sama sa nahitabo didto sa kamingawan sa
Kadesh. Ang dilipagkamatinuohon nagadala kanunay sa kaguol ug kasamok. Ang mga
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apostoles nakakita sa nabanhaw nga Cristo, ug tungod nakita nila Siya; sila mitoo, nahimong
gamhanang mga saksi.
Kita nga mga magtotoo karon nga nagapuyo sa TUGPAHANAN SA GRASYA wala
makita pinaagi sa atong mga mata ang Cristo nga nabanhaw, apan nia kanato ang
kasaysayan sa Iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw sa ika tulo (3) ka adlaw diha sa
Bibliya. Ang Dios nagatinguha nga kita motoo sa Iyang Pulong ug mahimo nga mga saksi kon
unsa ang anaa sa Iyang Pulong, 2 Timoteo 2:15, 3:16, Hebreohanon 4:12.
Si Pedro usa ka maayong pulis-trapiko. Iyang gitudlo sa mga Judio si Cristo, ingon nga
mao lamang ang dalan sa kaluwasan. Unsang klase ka nga pulis-trapiko? Gusto sa Dios nga
ang matag-usa kanato magagiya sa mga tawo aron mosakay sila sa SAKYANAN SA
KALUWASAN. Si Pedro nagwali: “Ug walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pa nga lain;
kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga
tawo, nga pinaagi niini maluwas kita,” Buhat 4:12.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Ug walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pa
nga lain; kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag
ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini maluwas kita,” Buhat 4:12.
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PAGTULON-AN 20 – BULOHATON
Direksyon: Tan-awa ang mga bersikulo sa Kasulatan ug imong makita ang mga tubag sa mga
mosunod mga pangutana.
1. UNSA ang pangutana sa mga apostoles sa Ginoong Jesus mahitungod sa
GINGHARIAN sa dihang nagpakita Siya kanila human sa Iyang pagkabanhaw? Buhat
1:6. __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
2. UNSA man ang tubag sa Ginoong Jesus? Buhat 1:7. _________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
3. UNSA man ang gisulti ni Ginoong Jesus sa mga apostoles nga madawat nila kon ang
Espiritu Santo mokunsad na kanila? Buhat 1:8. _______________________________.
4. UNSA man ang mahitabo sa mga apostoles? Buhat 1:8. ________________________
_____________________________________________________________________.
5. UNSA man ang gisulti ni Pedro sa mga Israelitas sa adlaw sa Pentecostes? Buhat 2:38.
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
6. UNSA man ang katarungan sa Dios nga gihatagan pa man ang Israel ug laing
kahigayonan sa paghinulsol, human nila gipalansang si Cristo sa krus? Lukas 23:34
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
7. UNSA man ang saad nga gihimo kang Pedro? Mateo 16:19. _____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
8. UNSA man ang saad nga gihimo alang kanato nga magahimo kanato nga madasig sa
paghago alang sa atong Ginoo maingon sa gibuhat ni Pedro? 1 Corinto 3:8. _________
_____________________________________________________________________.
9. UNSA man ang mensahe nga kita nga nailalum sa GRASYA atong ihatag sa
magadumala sa trapiko diha sa TUGPAHANA SA GRASYA, ug magdapit sa mga tawo
nga mosakay sa SAKYANAN SA KALUWASAN? Roma 10:9-10. ___________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
10. Isulat ang Buhat 4:12: ____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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PAGTULON-AN 21 – ANG KAHIBULONGANG PAGKAKABIG NI SAULO
Buhat 8 - 9
TEMA:

Pagpakita sa tawag ni Cristo alang sa pag-alagad.

Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagpanaw karon, mobalik kita pagtan-aw didto sa
mga ESKINA SA KALIBUG. Didto sa maong panahon ang tawo misalikway sa Dios; ug busa
ang Dios misalikway usab kanila, Roma 1:24-28. Unya nagpili ang Dios ug usa ka tawo, si
Abram, aron sa pagsugod ug bag-o nga pagdumala sa tawo, Genesis 12:1-3. Ang tawo miliko
ngadto sa DALAN SA MGA GENTIL. Si Abram lamang ang misunod sa Dios diha sa DALAN
SA SAAD, Buhat 7:2-4. Kining pagtulon-an magasugod diha sa DALAN SA GINGHARIAN, ug
karon atong tan-awon unsaon sa Israel pagpadayon sa pagsalikway sa tanyag sa Dios sa
gingharian; ug giunsa sa Dios pagtawag ang bag-ong apostol, dili usa sa dose (12) ka
apostoles, aron sa pagsugod ug usa ka butang nga hingpit nga bag-o alang sa mga Judio ug
mga Gentil.
Sa dihang si Esteban gipanagbato, adunay usa ka tawo nga nagatindog sa duol nga
nagabantay sa mga sinina sa mga naglabay ug bato. Ang ngalan sa maong tawo mao si
Saulo, Buhat 7:58. Si Saulo natawo nga usa ka Hebreohanon sa tribu ni Benjamen (Filipos
3:5) and usa ka lumolupyo sa Tarsu (Buhat 9:11), ang ulohang siyudad sa Romano nga
probinsiya sa Cilicia. Siya natawo nga usa Hebreohanon ug usa ka Romano. Siya gidala sa
Jerusalem ug namatuto ilalum ni Gamaliel, Buhat 22:3. Siya usa ka Pariseo, anak sa mga
Pariseo (Buhat 23:6) ug miuyon siya nga patyon si Esteban. Sa adlaw sa kamatayon ni
Esteban, dihay dakung paglutos batok sa Iglesia sa Jerusalem; ug ang mga magtotoo
mikalagiw ngadto sa kayutaan sa Judea ug Samaria, gawas sa mga apostoles. Dihay pipila ka
mga matinoohon nga mga tawo nga milubong kang Esteban ug naghimo sa pagbangutan
alang kaniya. Apan si Saulo misugod sa paglutos sa Iglesia, misulod sa mga balay ug miguyod
sa mga lalaki ug mga babaye aron bilanggoon, Buhat 8:1-3.
Apan unya, atong mabasa ang talagsaong pagkakabig ni Saulo didto sa dalan sa
Damasco sa Buhat 9:1-16. Didto sa Damasco gisultihan sa Dios si Ananias: “Umadto ka kang
Saulo, kay siya pinili nga galamiton Ko sa pagdala sa akong ngalan sa atubangan sa mga
Gentil ug sa mga hari ug sa mga anak sa Israel; kay ipakita Ko kaniya unsa kadaghan ang
kinahanglan iyang pagaantuson tungod sa akong ngalan,” Buhat 9;15-16. Busa, si Saulo
gihatagan ug pinasahi nga bulohaton sa pag-antus, apan sa kaulahiay siya nagsulat nga kini
usa ka pribilihiyo sa pag-antus alang kang Cristo, Filipos 1:29. Unsa man usab ikaw? Imo bang
giila nga ang pag-antus alang kang Cristo usa ka pribilihiyo?
Dihadiha si Saulo misugod sa pagwali kang Cristo didto sa sinagoga sa Damasco nga
nagaingon, “Siya mao ang Anak sa Dios.” Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong ug
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nagaingon, “Dili ba siya kadto nga didto sa Jerusalem nga naglutos sa tanan nga motawag
niining maong ngalan, ug mianhi dinhi sa tuyo nga dad-on niya sila ngadto sa labawng
sacerdote?” Apan si Saulo nagapadayon sa pagpakiglantugi sa mga Judio pinaagi sa
pagpamatuod nga kining Jesus mao si Cristo, Buhat 9:20-22.
Ang mga dili matinoohon nga mga Judio wala modawat sa pagpanghimatuod ni Saulo.
Ang Bibliya didto sa Buhat 9:23, nagaingon nga human sa “daghang mga adlaw” sila
nanagsabut sa pagpatay kaniya. Ang mga pulong “daghang mga adlaw” mahimong pataason
aron mahimong tulo (3) katuig diin si Saulo miadto sa Arabia. Sa maong mga katuigan siya
nagadawat ug mga pinadayag gikan sa nabanhaw nga si Jesu-Cristo mahitungod sa bag-ong
maayong balita nga iya unyang iwali, Galacia 1:11-17. Ang plano sa pagpatay nahibaloan ni
Saulo. Bisan sila nagabantay sa mga pultahan sa siyudad sa adlaw ug gabii aron sa pagpatay
kaniya, ang mga tinun-an ni Saulo mikuha kaniya sa kagabhion ug siya gipakanaug sa paril,
gitunton sulod sa usa ka bukag, Buhat 9:24-25.

Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Buhat 9:24

Sa pag-abut ni Saulo sa Jerusalem, siya misulay sa pag-ipon sa mga tinun-an, apan
silang tanan nangahadlok kaniya. Wala sila motoo nga siya usa na ka tinuod nga tinun-an.
Apan si Bernabe, usa ka Levihanon nga taga Cipro, midala kaniya ngadto sa mga apostoles.
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Sa Galacia 1:19, atong makat-unan nga ang tanang mga apostoles nanglakaw gawas
kang Pedro ug Santiago nga igsoon sa Ginoo. Si Santiago dili usa sa dose (12) ka mga
apostoles, apan siya adunay katungdanan didto sa Jerusalem nga matandi ngadto sa usa ka
apostol. Si Bernabe nagasulti kanila nga si Saulo nakakita sa Ginoo didto sa dalan sa
Damasco, ug nga ang Ginoo nakigsulti kaniya ug nga didto sa Damasco siya
nagapanghimatuod sa maisugon gayud sa ngalan ni Jesus.
Didto sa dalan sa Damasco unang nakita ni Saulo ang nabanhaw nga Ginoo ug
nakadungog sa mga pulong, “Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo Ako?” Apan dili lamang nga
ang Ginoo nagapadayag sa Iyang kaugalingon ngadto kang Saulo gikan sa langit, Siya
nagapadayag sa Iyang kaugalingon ngadto sa kalibutan pinaagi kang Pablo, ang Romano nga
ngalan ni Saulo. Sa Galacia 1:12, siya miingon nga nadawat niya ang mensahe “pinaagi sa
pagpadayag ni Jesu-Cristo,” apan sa bersikulo 15 ug 16 miingon siya nga ang Dios nahimuot
sa “PAGPADAYAG SA IYANG ANAK DINHI KANAKO.” Unsa nga pagpadayag ngadto sa
kalibutan ug ngadto sa Israel sa dihang giluwas sa Dios si Saulo, ang Iyang mapasipalang
kaaway! Iya kadtong gibuhat aron sa pagpakita nga gusto Niya ang tanan mapasig-uli, “aron
Iyang mapakita ang kaluoy sa tanan,” (Roma 11:32). Ang Pinalanggang Anak gisalikway na;
apan ang Dios nalangan usa sa adlaw sa paghukom ug mipadayag kang Cristo diha sa dili
masukod nga grasya, pinaagi sa pagkabig sa labawng makasasala.
Karon nga si Saulo nakakita na ni Cristo ug nakatilaw sa kadagaya sa grasya, nahimo
siya nga bag-o nga tawo. Bisan pa sauna ang Dios nagtan-aw na kaniya nga usa ka bag-o
nga tawo, kay ang Dios wala man magatan-aw kaniya ingon nga usa ka dautan, tigpasipala ug
mamumuno, apan gilantaw siya karon nga anaa na kang Cristo, kinsa nagpakamatay sa iyang
dapit (2 Corinto 5:17). Ug dili lamang si Pablo anaa na kang Cristo, apan si Cristo anaa kang
Pablo! Si Pablo miingon sa Galacia 1:15, 16: “... ang Dios… nahimuot sa PAGPADAYAG SA
IYANG ANAK DINHI KANAKO.”
Si Cristo namatay makausa sa dapit ni Pablo. Karon si Pablo nagabarug sa dapit ni
Cristo, nga nagahangyo sa mga makasasala nga magpasig-uli sila sa Dios. Sama sa ingon ani
ang pag-sulti niya: “Si Cristo dili mahimong maania karon. Wala kamo magkinahanglan
Kaniya. Apan ania ako nga puli sa Iyang dapit.” Tan-awa ang 2 Corinto 5:20: “Kami
nangamuyo, TUNGOD KANG CRISTO, magpasig-uli kamo sa Dios.” Mao kini ang naa sa
hunahuna ni Pablo sa dihang miingon siya, “Ginakalipay ko karon ang akong mga pag-antus
tungod kaninyo, ug dinhi sa akong lawas ginapuno ko ang mga kasakit nga nakulang sa mga
pag-antus ni Cristo alang sa Iyang lawas nga mao ang iglesia,” Colosas 1:24.
Ang puli nga pag-antus ni Cristo natapus na ug ang panahoon miabut na nga
pagahukman na ang dautan nga kalibutan. Apan hinuon Siya misulti ngadto sa labaw nga
manglulutos: “Saulo, Saulo, nganong ginalutos Mo ako?” Ug sugod sa maong panahon, si
Saulo nga manglulutos nahimong si Saulo nga ginalutos; ug kini iyang gidawat uban sa kalipay
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aron sa pagpakita sa grasya sa gisalikway nga Cristo. Kini iyang gitawag nga “pag-ambit sa
Iyang mga kasakit” (Filipos 3:10) ug “pagpuno” sa nakulang sa mga pag-antus ni Cristo.
Si Pablo, ang bag-ong tawo diha kang Cristo, nagapahinumdum kanato sa “usa ka bagong tawo” nga karon gihimo sa Dios diha sa mga napasig-uli nga mga Judio ug mga Gentil,
(Efeso 2:14-16). Si Pablo mao ang panig-ingnan. Sama kang Pablo, kita usab nagabarug sa
atubangan sa Dios diha kang Cristo nga “hingpit diha Kaniya” (Colosas 2:10), tungod kay Siya
nagpakamatay puli kanato. Ug samtang kita nagabarug sa atubangan sa Dios diha kang
Cristo, si Cristo usab nagabarug sa atubangan sa kalibutan alang kanato, sa pagpangamuyo
sa mga tawo “tungod kang Cristo” nga magpasig-uli sila sa Dios. Ug busa ang Dios
nagapadayon sa pagpadayag sa Iyang Anak ngadto sa kalibutan pinaagi sa mga makasasala
nga naluwas pinaagi sa grasya.
SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Busa kami mga tinugyanan nga pinadala ni
Cristo, nga pinaagi kanamo ang Dios nagahimo sa Iyang paghangyo kaninyo. Tungod
kang Cristo, nangamuyo kami kaninyo, magpasig-uli kamo ngadto sa Dios.” 2 Corinto
5:20
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PAGTULON-AN 21 – BULOHATON
Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.
1. Balik didto sa Tore sa Babel nga gitawag nga ESKINA SA KALIBUG didto sa atong
mapa, adunay nahitabo sa mga Gentil tungod kay mirebelde sila sa Dios. Tan-awa kon
unsa kini pinaagi sa pagpangita sa mga mosunod nga mga Kasulatan:
Rom. 1:24: ____________________________________________________________
Rom. 1:26: ____________________________________________________________
Roma 1:28: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
2. Si Esteban nag-ingon nga ang Israel sad-an sa tulo ka mga butang, unsa kini? Buhat
7:51-52. Kamo kanunay gayud nga _________________________________________.
Ang inyong ____________________________________ nga nagpahibalo sa pag-abut
sa Usa nga Matarung. Sila karon mao ang ______________ ug ___________ ni Cristo.
3. Ang Israel nahimong sama sa kadautan sa mga Gentil, busa ang Dios nangandam sa
pagbuhat ug usa ka bag-ong butang. Ang una Niya nga lakang mao ang pagtugyan sa
tanang ________________________________________________________ aron ang
tanan Iyang ________________________________________________. Roma 11:32.
4. Ang tawo diin didto gibutang sa iyang tiilan ang mga sinina sa mga tawong mibato kang
Esteban mao si _______________________________________________. Buhat 7:58.
5. Si Cristo misulti kang Ananias nga si Saulo maoy Iyang galamiton sa pagdala sa Iyang
ngalan ngadto sa tulo ka grupo sa mga tawo. Hinganli sila, Buhat 9:15-16.
_____________________________________________________________________.
6. Dili lamang si Pablo anaa kang Cristo, apan si Cristo anaa kang Pablo. Si Pablo
nagaingon sa Galacia 1:15,16: __________________________________________
_____________________________________________________________________.
7. Ang Dios nakigsulti kang Saulo gikan sa Langit. Giunsa Niya pagpakigsulti kanato karon
nga nagakinabuhi diha sa TUGPAHANAN SA GRASYA? Roma 10:17. ______
_____________________________________________________________________.
8. Unsa man ang TINUGYANAN NGA PINADALA? Tan-awa ang pulong diha sa
diksyonaryo ug isulat sa mubo lamang ang kahulogan. _______________________
______________________________________________________________________
9. Sumala sa 2 Corinto 5:20, unsa man ang ato kinahanglan buhaton? _______________
_____________________________________________________________________.
10. Isulat ang 2 Corinto 5:20: _________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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PAGTULON-AN 22 – SI PEDRO MITABOK SA DALAN SA MGA GENTIL
Buhat 10
TEMA:

Sa pagpakita sa kalainan ug pagkapareha sa maayong balita ni Pedro ug ni
Pablo.

Kon ikaw magatan-aw sa usa ka prutas nga “orange” ug usa ka mangga, pila ba ka mga
paagi nga imong mahinganlan diin kining mga prutasa nagakalahi? Sa iyang kolor, sa kalami
o sa iyang porma ba? Sa unsa ba nga mga paagi sila nagkapareha? Pareho kining lingin, mga
prutas ug pareho kining maayo kaonon, ug uban pa. Karon, atong pagatan-awon sa unsa
nagkalahi ang maayong balita ni Pedro ug ang maayong balita ni Pablo. Ato usab tan-awon
nga kini nagkapareha sa pipila ka mga paagi.
Si Pedro nagapadayon gihapon sa iyang trabaho ingon nga tagdumala sa trapiko sa
DALAN SA GINGHARIAN. Siya ilalum sa Kasugoan ug nagadumala lamang ug usa ka matang
sa mga tawo ngadto sa Gingharian: ang mga Judio, Buhat 2:36. Siya ug ang ubang mga
apostoles nagapamatuod sa ilang kagahum pinaagi sa mga ilhanan ug mga katingalahan,
Buhat 3:1-10, 5:12-16. Apan didto sa Buhat 9:43, atong mabasa nga si Pedro nagpabilin pipila
ka mga adlaw sa Jopa didto sa balay ni Simon nga magpapanit. Adunay usa ka tawo didto sa
Cesaria nga ginganlan ug Cornelio. Siya usa ka kapitan sa kasundalohan nga gitawag nga
Panon nga Italyanhon, masimbahon nga tawo ug mahadlokon sa Dios kauban sa iyang
panimalay, ug nagahatag daghang limos sa mga Judio ug nagaampo kanunay sa Dios. Ang
iyang mga pag-ampo, mga limos misaka ingon nga usa ka handumanan atubangan sa Dios,
ug usa ka manolunda sa Dios misulti kang Cornelio sa pagpaadto ug mga tawo sa Jopa aron
ipadala si Pedro nga muadto sa iyang balay ug magapatalinghug sa mensahe ni Pedro. Sa
wala pa makaabut ang tulo (3) ka mga tawo sa balay ni Simon, si Pedro nakakita ug pananawon diin ang Dios nagapakita kaniya nga dili niya paghinganlan si bisan kinsa nga tawo nga
dili balaan ug hugaw. Pagkasunod adlaw, si Pedro mikuyog kanila bisan dili angay sa usa ka
Judio nga makighiusa sa usa ka langyaw ug sa pagbisita kaniya, Buhat 10:1-33.
Uban ni Cornelio, si Pedro mitabok sa DALAN SA MGA GENTIL. Mibuka si Pedro sa
iyang baba ug iyang gipatin-aw sa pagpasabut karon nga ang Dios wala nay pinalabi, apan sa
matag nasud ang tawo nga mahadlokon Kaniya ug magabuhat ug matarung Iyang
pagadawaton. Ug si Pedro miwali sa pulong nga Iyang gipadala sa mga anak sa Israel, ang
pakigdait pinaagi kang Jesu-Cristo, kinsa mao ang Ginoo sa tanan; giunsa sa Dios sa
pagdihog si Jesus nga taga Nazaret sa Balaang Espiritu uban sa gahum ug giunsa Niya
paglakaw sa pagbuhat ug maayo ug nagapang-ayo sa tanan nga gisakit sa demonyo, tungod
ang Dios nagauban man Kaniya. Giunsa sa mga Judio pagpatay Kaniya, pinaagi sa
paglansang sa krus ug giunsa sa Dios pagbanhaw Kaniya sa ika tulo (3) ka adlaw; giunsa ni
Cristo sa pagpakita sa Iyang kaugalingon sa dayag ngadto sa mga pinili ug nagsugo kanila sa
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pagmantala sa mga tawo nga Siya magahukom sa mga buhi ug sa mga patay ug nga pinaagi
sa Iyang ngalan ang matag-usa nga motoo Kaniya makadawat sa kapasayloan sa mga sala,
Buhat 10:37-43.
Samtang si Pedro nagasulti niining mga pulong, ang Balaang Espiritu mikunsad
kanilang tanan nga nakadungog sa mensahe. Ang mga magtotoo nga may sirkunsisyon nga
mikuyog kang Pedro natingala tungod kay ang gasa sa Balaang Espiritu gikabubo man usab
ngadto sa mga Gentil. Kay nakadungog man sila nga nanagsulti sila ug mga dila ug
nanagdayeg sa Dios.
Ug unya si Pedro mitubag, “Aduna bay makasalanta sa tubig aron dili kabautismohan
sila nga nanagpakadawat sa Espiritu Santo sama kanato?” Ug siya misugo kanila nga
magpabautismo sila sa ngalan ni Jesu-Cristo. Si Pedro gigamit sa Dios sa pagtabok sa
DALAN SA MGA GENTIL, aron ang ubang mga tinun-an masayud nga ang Dios karon
nagatugot na sa pagdala sa maayong balita ngadto sa mga Gentil.

Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Buhat 10:45

Karon, kita nga nagapuyo sa TUGPAHANAN SA GRASA. Atong mahibaloan nga
adunay kalainan sa mga mensahe ni Pedro ug ni Pablo. Ang Dios nagatudlo kanato nga ato
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gayud nga ilhon ang mga butang nga nagkalahi, Filipos 1:10. Kita gisultihan sa pagbahinbahin
sa husto ang Pulong sa Kamatuoran, 2 Timoteo 2:15.
ANG KALAINAN
1. Si Pedro gipaadto sa balay ni Cornelio tungod kay si Cornelio mahadlokon sa Dios ug
nagabuhat kon unsa ang matarung, Buhat 10: 2,35. Apan si Pablo gihatagan sa
maayong balita sa grasya sa Dios (Buhat 20: 24) tungod kay kita, mga magtotoo kang
Cristo, mga makasasala man nga walay paglaum , Roma 3:10-18, 5:8,10.
2. Kadtong nangaluwas pinaagi sa maayong balita ni Pedro nagasulti ug mga dila nga
gihatag ingon nga ilhanan sa mga Judio, 1 Corinto 1:22. Apan, si Pablo nagaingon nga
ang dila pagahunongon, 1 Corinto 13:8.
3. Si Pedro nagabautismo sa tubig aron maluwas, Marcos 16:15-16. Apan si Pablo
miingon, “Si Cristo wala magpadala kanako aron sa pagpamautismo,” 1 Corinto 1:17.
Daghan ang nagapaningkamot sa pagtabon sa unsay tin-aw nga gipahayag sa maong
mga bersikulo. Sama lang daw nga si Pablo nagpasabut niining iyang pahayag nga ang
pagwali sa maayong balita mao ang labing importanting butang, ug nga iyang gitugyan
sa uban ang mga dili kaayo mahinungdanong butang sama sa pagbautismo sa tubig.
Kon si Pablo nagatugyan sa bautismo ngadto sa uban, kini ilalum lamang gihapon sa
iyang pagbulot-an nga ang mga tawo kinahanglan bautismohan. Kini nga kamatuoran
makita sa Juan 4:12, diin si Jesus naghimo ug nagbautismo ug daghan pang mga tinunan kay ni Juan (bisan dili gayud si Jesus nagbautismo apan ang Iyang mga tinun-an).
Kon atong masulti nga si Jesus nagpangbautismo bisan ang tinun-an lamang ang
nagabuhat, ato usab kini nga masulti nga si Pablo nagabautismo bisan kini nga buhat
iyang gitugyan ngadto sa iyang mga kauban. Si Pablo nagabuhat ug daghang mga
butang nga may kalabutan sa maayong balita sa gingharian sa Israel. Apan sa
nagakadaghan na ang pinadayag mahitungod sa programa sa Lawas ni Cristo, si Pablo
mipahayag didto sa Efeso 4:5: “Adunay usa ka Ginoo, usa ka pagtoo, ug USA ka
bautismo.” Wala na gayud kay pagduhaduha kon unsa nga bautismo ang gipasabut
diha sa Efeso 4:5. Ang 1 Corinto 12:13, nagapahayag sa tin-aw nga kita gibutang sa
Lawas ni Cristo pinaagi sa bautismo sa Balaang Espiritu.
4. Si Pedro nagawali sa Kasugoan; apan si Pablo nagawali nga ang mga Gentil dili ilalum
sa Kasugoan, apan ilalum sa grasya, Roma 6:14.
ANG PAGKAPAREHA
1. Pareho nga si Pedro ug si Pablo nagawali sa kapasayloan sa sala pinaagi sa pagtoo
kang Cristo, Buhat 10:43, Roma 3:22.
2. Pareho nga adunay bulohaton alang sa tibuok kalibutan: Si Pedro alang sa pagtukod sa
Gingharian; si Pablo alang sa pagtawag sa langitnong Lawas ni Cristo, Buhat 1:8, 2
Corinto 5:19.

104

3. Pareho nga nagsaad sa pagbalik ni Cristo: Si Pedro nagatug-an sa pag-anhi ni Cristo
sa kalibutan ingon nga Hari; si Pablo nagatug-an sa pag-anhi ni Cristo diha sa
kahanginan aron sa pagtigum sa Lawas ngadto sa Iyang kaugalingon, Buhat 3:20, 1
Tesalonica 4:16-17.
Si Pedro nagawali lamang sa mga Judio, hangtud nga ang Dios mipadayag kaniya nga
wala nay pinalabi sa mga tawo. Ngadto kang Pablo gihatag aron ipakita ang kamatuoran sa
hingpit nga pagbungkag sa tanang kalainan, Efeso 2:14. Karon ang Dios gusto nga kita
makakita nga ang tanang tawo sa tanang kolor ug kaliwat, gikinahanglan maluwas dili pinaagi
sa mga relihiyosong mga buhat. Ang matag-usa kanila kinahanglan maluwas pinaagi sa
kaugalingong pagtoo sa kamatayon, paglubong, ug pagkabanhaw sa ika tulo (3) ka adlaw sa
atong Ginoo ug Manluluwas, nga si Jesu-Cristo.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Magkugi ka sa pagpakita sa imong kaugalingon
nga nahamut-an sa Dios, usa ka magbubuhat nga walay igakaulaw, mahibalo nga
mobahinbahin sa pulong sa kamatuoran.” 2 Timoteo 2:15.

105

PAGTULON-AN 22 – BULOHATON
Si Pedro nagawali sa maayong balita sa GINGHARIAN, samtang si Pablo gitawag aron sa
pagwali sa maayong balita sa GRASYA SA LAWAS NI CRISTO. Ang katuyoan niining
pagtulon-an, mao ang pagpakita sa kalainan ug sa pagkapareha niining duha (2) ka mga
mensahe. Direksyon: Ibutang ang mga bersikulo nga gihatag ug imong makita ang
pagkamahinungdanon sa hustong pagbahinbahin sa pulong sa kamatuoran.
KALAINAN
PEDRO

PABLO

1.-2. Gipadala ngadto kang Cornelio tungod kay
siya _______________________________
________________________. Buhat 10:35

Gipadala ngadto sa mga Gentil tungod
________________________________
_______________________. Roma 5:8

3.-4. Kadtong naluwas nagasulti ug
__________________________________.
Buhat 10:46

Nagaingon nga ang dila
_______________________________.
1 Corinto 13:8

5.-6. Gibautismohan sa ___________________.
Buhat 10:47

Nagaingon nga siya wala ipadala sa
____________________.1 Corinto 1:17

PAGKAPAREHA
7.-8. Butangi ang mga blangko sa ubos ug imong makita sa unsa nga paagi nagkapareha
ang mensahe ni Pedro ug ni Pablo.
Pareho
sila
nga
nagwali
sa
kapasayloan
sa
sala
pinaagi
sa
_____________________________ sa Ginoong Jesu-Cristo. Buhat 10:43, Roma 3:22.
Pareho nga adunay bulohaton alang sa _____________________________. Buhat 1:8,
2 Corinto 5:19. Si Pedro alang sa pagtukod sa Gingharian; si Pablo alang sa pagtawag
sa Lawas ni Cristo.
Pareho nga adunay bulohaton sa ___________________________________ ni Cristo,
Buhat 3:20, 1 Tesalonica 4:14-17. Si Pedro nagsulti nga si Cristo muanhi ingon nga
Hari; si Pablo nagsulti nga si Cristo moanhi ingon nga Ulo aron pagsakgaw sa Lawas ni
Cristo.
9.

Ikaw usa ka Tinugyanan nga pinadala ni Cristo. Unsaon nimo pagsulti sa mga tawo nga
kinahanglan sila maluwas? Isulat ang mga bersikulo nga imong gamiton: ___________
_____________________________________________________________________.

10.

Isulat ang 2 Timoteo 2:15. ________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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PAGTULON-AN 23 – ANG DUHA KA DALAN GIKAN SA DALAN SA MGA
GENTIL NGADTO SA DALAN SA GRASYA
Buhat 13 - 28
TEMA:

Sa pagpakita nga ang pagsalikway sa kahayag sa Dios magadala ug
kangitngit.

Nakahibalo ka ba sa pagkamahinungdanon sa pulong gahin? Tingali ang duha ka tawo
adunay maayong relasyon sa panaghigala, apan sila gigahin aron sa pag-adto sa nagkalahing
eskwelahan, trabaho o dapit. Sa Bibliya, ang Dios naggahin sa mga butang ug mga tawo
alang sa Iyang pinasahi nga mga katuyoan. Ang Israel gigahin alang sa katuyoan nga
mahimong saksi alang sa kalibutan sa buhi nga Dios. Karon atong tun-an ngano nga napakyas
ang Israel, ug ngano nga si Saulo gigahin sa Dios aron sa pagbuhat sa usa ka bag-ong
katuyoan.
Human sa pagkakabig ni Saulo miadto siya sa Arabia, ug unya mibalik pag-usab sa
Damasco. Human niadto, siya miadto sa Jerusalem diin iyang nahimamat si Pedro ug diin
usab siya nakigsulti ug nakiglantugi sa mga Judiong Grecianhon; apan sila naninguha
pagpatay kaniya. Sa dihang nasayran kini sa mga igsoon, ilang gidala si Saulo sa Cesaria ug
ilang gipalakaw siya ngadto sa Tarsu. Sa dihang nadunggan sa mga kaigsoonan sa Jerusalem
ang balita sa nagatubong iglesia didto sa Antioquia, ilang gipadala si Bernabe. Human sa
iyang pagdasig kanila, si Bernabe mibiya paingon sa Tarsu aron sa pagpangita ni Saulo; ug sa
dihang nakaplagan niya si Saulo, iyang gidala siya sa Antioquia aron sa pag-alagad uban
kaniya. Ug didto sa Antioquia ang mga tinun-an gisugdan sa pagtawag nga mga Cristohanon,
nga nagakahulogan nga mga “sumosunod ni Cristo.” Galacia 1:17-18, Buhat 9:29,30, Buhat
11:19-26.
Samtang ang mga pangulo sa iglesia sa Antioquia sa Siria nagasimba ug nagapuasa,
ang Espiritu Santo miingon, “Igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa bulohaton nga
niini gitawag ko sila,” Buhat 13:2. Pinagikan sa Espiritu Santo, sila minglugsong ngadto sa
Selucia ug gikan didto milayag sila padulong sa Cipro. Didto sa Pafos ilang gikahibalag ang
usa ka salamangkero, usa ka Judio nga propeta nga mini nga ginganlan ug Bar-Jesus
(simbolo sa Israel), kinsa kauban sa gobernador nga si Sergio Paulo (simbolo sa Gentil), nga
maoy usa ka tawo nga masinabuton. Kining tawhana nagpakuha kang Bernabe ug Saulo, ug
gikan kanila nagtinguha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Apan si Bar-Jesus misupak kanila
nga naninguha sa pagpatipas ngadto sa gobernador gikan sa pagkamatinoohon. Apan si
Saulo nga ginganlan usab ug Pablo, nga puno sa Espiritu Santo, mitutok kaniya, ug nagtawag
kaniya nga anak sa yawa, ang kaaway sa pagkamatarung. Siya miingon nga mabuta si BarJesus ug dili na makakita sa adlaw, Buhat 13:4-11.
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Kini nagahulagway sa pagkatig-a sa usa ka bahin sa Israel hangtud sa panahon nga
mahisulod ang hingpit gidaghanon sa mga Gentil, Roma 11:25. Unya ang gobernador mitoo sa
dihang nakita niya ang nahitabo. Bisan karon ang mga Gentil ginaluwas pinaagi sa
pagkapukan sa Israel.
Sila mibiya sa Cipro ug mipanaw ngadto sa Perga ug sa Antioquia didto sa Pisidia. Ug
sa adlawng igpapahulay sila misulod sa sinagoga, ang tigumanan sa mga Judio ug milingkud.
Human sa pagbasa sa Kasugoan ug sa mga Propeta, sila giagda sa pagsulti sa mga pulong
sa pagdasig alang sa mga tawo. Si Pablo mitindog ug miwali sa kapasayloan sa mga sala
pinaagi kang Jesu-Cristo ug nga pinaagi Kaniya ang tanan nga motoo igapahigawas gikan sa
tanang mga butang, nga gikan niini ang Kasugoan ni Moises wala makahimo sa
pagpahigawas kaninyo. Sa pagpanggula ni Pablo ug ni Bernabe, ang mga tawo mihangyo
kanila nga kining mga butanga unta isugilon pag-usab kanila sa sunod nga adlawng
igpapahulay. Sa pagkasunod nga adlawng igpapahulay, hapit ang tanang nanagpuyo sa
siyudad nagkatigum sa pagpatalinghug sa pulong sa Dios. Apan sa pagkakita sa mga Judio sa
panon sa katawhan, sila napuno sa kasina ug ilang ginasupak ang gisulti ni Pablo, ug ilang
gipasipalahan siya.

Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang sa Buhat 13:45
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Si Pablo ug Bernabe, sa walay kukahadlok, miingon, “Kinahanglan gayud nga ang pulong sa
Dios anha igauna sa pagmantala kaninyo. Apan kay inyo man kining gisalikway ug inyong
gihukman ang inyong kaugalingon nga dili takus sa kinabuhing dayon, tan-awa, kami
mangadto sa mga Gentil,” Buhat 13:13-39. Sa maong pahayag, si Pablo milabang gikan sa
DUHA KA DALAN sa mga Judio ngadto sa dalan sa mga Gentil.
Sa panahon sa ikaduhang (2) pagpanaw sa pagwali ni Pablo, siya miadto sa Corinto.
Ug didto siya nagapanghimatuod ngadto sa mga Judio nga si Jesus mao ang Cristo, ang
Mesias-ang Dinihugan. Apan sa dihang misupak sila ug nagpasipala kaniya, giyabyab niya
ang iyang mga sapot ug miingon kanila, “Ang kaakohan labut sa inyong dugo anha sa ibabaw
sa inyong kaugalingong mga ulo. Sukad karon moadto na ako sa mga Gentil,” Buhat 18:1-6. Si
Pablo milabang na usab pagbalik ngadto sa DALAN sa mga Gentil.
Sa katapusan, miabut si Pablo sa Roma ingon nga usa ka binilanggo. Didto gitugotan
siya nga magpuyo sa iyang kaugalingon kauban sa sundalo nga nagabantay kaniya. Sa diha
nga ang mga pangulo sa mga Judio nakatakda na ug adlaw sa pagbisita kang Pablo, sila
miadto sa iyang gipuy-an kauban sa daghang mga tawo, ug siya nagpatin-aw kanila pinaagi sa
matinud-anong pagpanghimatuod sa gingharian sa Dios. Naningkamot siya sa pagdani kanila
mahitungod kang Jesus, pinasikad sa Kasugoan ni Moises ug sa mga propeta, gikan sa
buntag hangtud sa hapon. Adunay pipila nga nadani pinaagi sa mga butang nga gikasulti,
apan ang uban wala motoo. Ug sa diha nga wala sila magkauyonay ang usag-usa kanila, si
Pablo miingon, “Maayo gayud ang pagkasulti sa Espiritu Santo sa iyang pag-ingon ngadto sa
inyong mga ginikanan pinaagi kang Isaias...“Busa hibaloi ninyo nga kining maong kaluwasan
gikan sa Dios gikapadala na ngadto sa mga Gentil, ug sila magpatalinghug niini.” Buhat 28:2328. Uban sa pagpahayag niining mga pulonga, usa ka daku nga ilhanan nga “HUNONG”
gipahimutang sa DALAN SA GINGHARIAN. Karon, adunay katig-a o pagkabuta nga nahitabo
sa Israel. Ang GINGHARIAN wala mapadayon ug ang Dios nagabuhat ug bag-o, ang tinago
nga katuyoan.
Atong nakita nga ang tibuok nasud mipili sa kangitngit kaysa sa kahayag. Unsaon ba
nga ang kalibutan mapanalanginan kon ang Israel, ang sandayong sa mga panalangin sa
Dios, nagmatig-a? Hinuon, kon atong tan-awon pag-ayo ang mapa, adunay pagliko sa tumoy
sa DUHA KA DALAN, usa ka pagliko nga karon ato nang subayon ngadto sa lain nga
mahimayaong bahin sa DALAN SA KINABUHI. Ato kining pagatawgon nga DALAN SA
GRASYA. Ang grasya nagapasabut walay paghago or takus nga pabor, o gasa sa gugma,
nga karon gipakita sa Dios ngadto sa mga Judio ug mga Gentil, nga dili gayud angayan
tungod kay pareho sila nga misalikway sa Dios.
Usa ka butang atong makita dinhi mao ang makalilisang nga resulta sa pagsalikway sa
mga Pulong sa Dios. Ikaw ba sad-an usab niana karon? Kondili ka motuman sa Pulong, imo
kining gisalikway. Ang padayong pagsalikway sa kahayag magadala ug kangitngit. Ang tibuok
kalibutan karon nagkinahanglan nga madala pagbalik ngadto sa kahayag sa mga Pulong sa
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Dios. Unsaon? Pinaagi sa pagtoo sa dautang balita; nga ang tanang makasasala nga
mamatay nga walay Cristo, angayan mamatay sa ilang mga sala sa usa ka espirituhanong
kamatayon nga walay katapusan, maingon man usab sa lawasnong kamatayon, Roma 6:23.
Apan pinaagi sa pagtoo usab sa maayong balita; nga “si Cristo namatay alang sa atong mga
sala, gilubong ug nabanhaw sa ika tulo (3) ka adlaw,” 1 Corinto 15:1-4, sa maong panahon,
ang tawo pagapuy-an sa Balaang Espiritu, 2 Timoteo 1:14, Roma 8:9, 11. Kining panalangin
nagaabut uban sa moral ug espirituhanong katungdanan nga mahimong usa ka diosnon nga
tagbalay sa Halangdon nga Bisita nga ania sa sulod nato.

SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Pagmapasalamaton kamo sa tanang higayon, kay
kini mao ang pagbuot sa Dios diha kang Cristo Jesus, alang kaninyo. Ayaw ninyo
pagpalonga ang Espiritu,” 1 Tesalonica 5:18-19.

PAGTULON-AN 23 – BULOHATON
Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.
1. Asa man si Saulo sa diha nga ang Espiritu Santo miingon, “Igahin kanako si Bernabe ug
si Saulo alang sa bulohaton nga niini gitawag Ko sila,” Buhat 13:2. ________________
_____________________________________________________________________.
2. Asa man sila nga isla miadto, Buhat 13:4. ____________________________________.

110

3. Unsa man ang duha ka mga ngalan sa Judio nga salamangkero nga ilang gikahibalag
didto sa lungsod sa Pafos? Buhat 13:6, Acts 13:8. _____________________________.
4.-6. Ipakita nga ang kasinatian ni Saulo uban kang Bar-Jesus, usa ka hulagway sa unsay
pagdumala sa Dios sa Israel karon. Basaha ang Buhat 13:7-11 ug pun-a ang hawan ug
imong makita ang tubag.
- Si Bar-Jesus __________________________ kanila (Pablo ug Bernabe), Buhat 13:8.
- Ang mga Judio (Israel) napuno sa kasina ug ____________________ sa mga butang
nga gisulti ni Pablo, Buhat 13:45.
- Si Bar-Jesus naninguha sa __________________ sa gobernador ________________
gikan sa pagtoo, Buhat 13:8.
- Ang mga Judio (Israel) naninguha sa pagdili kang Pablo sa _____________________
ngadto sa mga Gentil, 1 Tesalonica 2:15,16.
- Si Bar-Jesus gihimong _______________________ sa usa ka panahon, Buhat 13:11.
- Ang Israel mahimong _______________________________ hangtud masulod na ang
hingpit gidaghanon sa mga Gentil, Roma 11:25.
- Ug ang gobernador nga si Sergio Paulo _________________________, Buhat 13:12.
- Ang mga Gentil usab ________________________________________, Buhat 28:28.
7.-8. Isulat ang mga bersikulo nga nagapakita unsa ang gisulti ni Pablo sa dihang milabang
siya gikan DALAN SA GINGHARIAN ngadto sa DALAN SA MGA GENTIL sa DUHA KA
DALAN.
- Buhat 13:46: __________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
- Buhat 18:6: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
- Buhat 28:28: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
9. Sumala sa 2 Tesalonica 2:10-12, unsay mahitabo niadtong dili modawat sa gugma
sa kamatuoran aron sila maluwas? Pagalaglagon ug pagahukman sa silot.
10. Isulat ang 1 Tesalonica 5:18,19: ____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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PAGTULON-AN 24 – SI PABLO, ANG PILOTO SA SAKYANAN SA
KALUWASAN
Mga Sulat ni Pablo
TEMA:

Aron sa pagpakita sa katungdanan sa mga magtotoo sa pagpahayag
ngadto sa tanang mga tawo kon unsa ang laraw nga tinago sa Efeso 3:9.

Sa miagi, mibiya kita sa dapit nga adunay babag nga HUNONG nga gibutang sa
DALAN SA GINGHARIAN, diin kita miliko ngadto sa mahimayaong DALAN SA GRASYA.
Unsay nakapahimo sa DALAN SA GRASYA nga lahi sa ubang mga dalan diha sa DALAN SA
KINABUHI? Si Pablo gipili aron sa pagsulat mahitungod sa mga tinago o mga misteryo sa Dios
sa diha nga kini gipadayag sa Dios kaniya. Ang iyang mga sinulat gitawag nga mga sulat ni
Pablo. Kini sila ginganlan sumala sa ngalan sa dapit; diin ang mga magtotoo nagapuyo nga
gusto ni Pablo nga alagaran o mga ngalan sa mga magtotoo nga iyang gisulatan.
Usa ka adlaw, ang usa ka tawo nga ginganlan ug Tiquico miabut didto sa iglesia sa
siyudad sa Efeso, uban sa sulat alang sa mga magtotoo nga gikan kang apostol Pablo nga
nabilanggo. Kini base sa Efeso 6:21-22: “Ug aron usab kamo mahibalo sa akong kahimtang,
ug kon unsa ang ginabuhat ko, si Tiquico, ang hinigugmang igsoon ug kasaligan nga sulogoon
sa Ginoo, magabalita kaninyo sa tanan. Gipadala ko siya kaninyo alang niining maong tuyo
aron masayud kamo sa among kahimtang ug aron siya makadasig sa inyong mga
kasingkasing.” Sa dihang nabasa sa mga magtotoo ang maong sulat, nakakaplag sila ug mga
bag-o ug kahibulongan nga mga kamatuoran niini. Sa ika upat (4) nga kapitulo, si Pablo
nagahisgut mahitungod sa PITO KA USA, nga mahinungdanon kaayo nga mahibaloan sa
mga magtotoo ni Cristo. Kinahanglan atong mahinumdoman ang tanang pito ka usa sumala sa
makita sa Efeso 4:4-6:
1. USA KA LAWAS - Dili na ang mga Judio una, apan karon ang mga Judio ug mga
Gentil mahimong sakop sa usa ka Iglesia, usa ka Lawas nga si Cristo ang Ulo sa
dihang sila naluwas. Didto sa mapa imong makita ang LAWAS NI CRISTO nga atua sa
langitnong mga dapit, diin si Cristo nagalingkud, ug kita mga magtotoo ni Cristo,
nahimong bahin sa Iyang Lawas, kita nagalingkud sa langitnong mga dapit uban
Kaniya, Efeso 2:6, 13-16.
2. USA KA ESPIRITU - Ang Balaang Espiritu nagbautismo kanato ngadto sa kamatayon
ni Cristo sa dihang mitoo kita sa Iyang kamatayon, paglubong, ug pagkabanhaw sa ika
tulo (3) kaadlaw sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo. Iya usab kitang
gibanhaw uban kang Cristo aron sa paglingkud sa langitnong mga dapit, ug nagsilyo
kanato diha kang Cristo aron dili na gayud kita mahimulag pa Kaniya, Efeso 1:13, Roma
8:38-39. Kinahanglan nato masabtan nga ato nang nabatonan kini nga mga panalangin
bisan pa nga ania pa kita sa kalibutan, dinhi sa atong yutan-ong mga lawas.
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3. USA KA PAGLAUM SA ATONG PAGTAWAG – Ang Bulahang Paglaum mao nga ang
Ginoo motawag sa tanang sakop sa Iyang Lawas, patay ug buhi, aron makig-uban na
Kaniya sa walay katapusan. Atong gigamit ang eroplano sa TUGPAHANAN SA
GRASYA ingon nga simbolo sa LAWAS NI CRISTO, nga pagasakgawon aron makiguban na ni Cristo sa tanang panahon. Sa kalit sa usa ka pagpamilok, ang atong mga
lawas pagaalisdan ug lawas sama sa lawas sa atong Ginoong Jesu-Cristo, Tito 2:13, 1
Tesalonica 4:13-17, 1 Corinto 15:51-54.
4. USA KA GINOO – Ang atong Ginoong Jesu-Cristo mao ang Usa nga nahigugma
kanato ug mihatag sa Iyang kaugalingon alang sa mga sala, nga karon nagaampo ug
nagapataliwala alang kanato ug kinahanglan ato Siyang himayaon diha sa tanang mga
butang, Galacia 1:4, Roma 8:34, 1 Corinto 10:31.
5. USA KA PAGTOO – Kini mao ang mga kamatuoran nga gitugyan ngadto kang Pablo ni
Ginoong Jesu-Cristo alang sa Iglesia sa Dios nga mao ang LAWAS NI CRISTO, Efeso
3:2-10, 1 Corinto 12:27.
6. USA KA BAUTISMO – Kini mao ang bautismo sa Espiritu nga nagabautismo kanato
ngadto ug naghimo kanato nga mga sakop sa LAWAS NI CRISTO, 1 Corinto 12:13. Si
Cristo daghan ug mga sakop sa Iyang Lawas, maingon nga aduna kitay mga kamot,
mga tiil, mga bukton, ug kini nagakahiusa sa pagbuhat sumala sa pagmando ni Cristo
ang Ulo, Roma 12:5, Colosas1:18.

Tinubdan: Sweet Publishing – kini ilustrasyon lamang ni Pablo nga nagasulat gikan sa bilanggoan
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7. USA KA DIOS UG AMAHAN SA TANAN – Ang Dios nahimo natong amahan tungod
kay kita nahiusa man sa Iyang Anak, ang Ginoong Jesu-Cristo. Kita usab nahimong
isigkamanununod uban Kaniya, Efeso 1:11, 3:6.
Nakita ba nimo ngano nga usa kini ka mahimayaon nga bahin diha sa DALAN SA
KINABUHI? Ang pagkahimong usa ni Cristo, nahimong bahin Kaniya, ug kana tungod sa
grasya; usa ka butang nga wala gayud mahibaloi sa mga balaan sa ubang mga kapanahonan,
Efeso 3:5.
Unsa kaha sa imong hunahuna nga kinahanglan buhaton sa mga tawo nga nahimo na
nga bahin ni Cristo ug gipanagtawag nga mga anak sa Dios (Galacia 3:26)? Si Pablo nagasulti
kanato nga kinahanglan kita magagawi ingon nga mga balaan. Kinahanglan itumong ang
atong mga hunahuna didto sa mga butang sa itaas, bisan kita nagakinabuhi pa niining
kalibutan, Colosas 3:2. Sa Efeso 4:17-32 ug Colosas 3, kita gisugo unsaon nato sa
pagkinabuhi.
Kita magakinabuhi aron ang mga tawo sa atong palibut makahibalo nga kita mga anak
sa Dios. Usa ka butang nga sigurado – ang atong pagbarug sa kamatuoran walay hinungdan
kon ang atong pagkinabuhi dili muhaum sa atong testimonyo. Sa Efeso 2:1-2, ang apostol
nagapahinumdum kanato nga kita kaniadto “mga patay diha sa atong mga kalapasan ug mga
kasal-anan, nga niini kita kaniadto nanaggawi uyon sa paagi niining kalibutana...” Apan sa
Roma 6:4, siya miingon nga kita gibanhaw na aron magagawi diha sa kabag-o sa kinabuhi.
Kinahanglan aduna gayud daku nga kausaban sa atong paggawi human kita maluwas. Kon
wala may kausaban aduna gayud pagduda sa iyang pagkabanhaw ngadto sa “bag-ong
kinabuhi” ug sa iyang kaluwasan sa walay katapusang kamatayon.
Kita utangan sa Espiritu, nga nagapuyo dinhi kanato, dili sa unod. Kay ang Espiritu ania
man kanato aron sa pagtabang, wala kitay katarungan nga magareklamo sa atong mga
kaluyahon o magapangulipas sa atong mga sala pinaagi sa pag-ingon, “Ang espiritu
matinguhaon, apan ang unod huyang,” o “akoy usa ka tawo lamang.” Ang pangutana sa
panahon sa pagtintal, nagatinguha ba gayud kita sa pagdaug, kay ang pagluwas tungod man
sa grasya pinaagi sa pagtoo. Dili tinuod nga ang magtotoo dili na makasala, apan usa
kabulahan nga kamatuoran nga sa tanang kahigayonan mahimo niya nga dili siya makasala,
ug kon magtinguha gayud kita nga maluwas gikan sa paghimo ug sala sa mga panahon sa
tintasyon, anaa ang Espiritu andam motabang, Roma 8:12-15.
Niining atong panahon karon, ang Judio ug Gentil anaa na sa samang kahimtang ug
kinahanglan makaduol sa pagpakig-ambitay sa Dios ingon nga usa, wala nay kalainan. Ang
kaluwasan libre ug mahimong maangkon pinaagi sa pagtoo sa Ginoong Jesu-Cristo ingon nga
bugtong Manluluwas gikan sa linaw nga kalayo ug sa sala. Dihadiha, sa pagsalig kang JesuCristo ingon nga imong kaugalingong Manluluwas gikan sa impyerno, ikaw gibautismohan sa
Espiritu Santo aron mahimong sakop sa langitnong LAWAS NI CRISTO.
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SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Kay tungod sa grasa kamo nangaluwas
pinaagi sa pagtoo; ug kini dili sa inyong kaugalingong kahimoan, kini hatag sa Dios –
dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo.” Efeso 2:8,9.

PAGTULON-AN 24 – BULOHATON
Direksyon: Isulat ang hustong tubag sa mga pamahayag o pangutana.
1.-3. Paghatag ug hamubo nga sumada sa atong pagpanaw:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
4.-6. Unsa man ang PITO KA USA nga nagahulagway sa mga magtotoo ni Cristo karon,
Efeso 4:4-6.
- ______________________________________;
- ______________________________________;
- ______________________________________;
- ______________________________________;
- ______________________________________;
- ______________________________________;
- ______________________________________.
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7.-9. Pangitaa ang unom (6) ka mga butang sa Colosas kapitulo 3, nga gitudlo ngadto sa
mga magtotoo ni Cristo nga iyang pagabuhaton kon ugaling siya nabanhaw na uban
kang Cristo.
- _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ (v.2);
- _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ (v. 5-6);
- _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ (v.9-10);
- ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ (v.12-13);
- _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ (v.15);
- _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ (v.16).
10.

Isulat ang Efeso 2:8,9: _________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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PAGTULON-AN 25 – PAG-AGI SA BUNG-AW SA DAKUNG KASAKITAN
NGADTO SA GINGHARIAN
Pinadayag
TEMA:

Sa pagpakita sa mga hitabo sa katapusang mga adlaw sa dili pa si Cristo
mobalik aron sa pagtukod sa GINGHARIAN SA LANGIT dinhi sa yuta.

Ang kalibutan makahibalo nga sa umalabut nga adlaw, ang mga tinuod nga mga
magtotoo ni Cristo mahanaw. Ngano man? Ang LAWAS NI CRISTO dinhi sa kalibutan
(gisimbolohan sa SAKYANAN SA KALUWASAN) nakumpleto ug gitawag na sa pagpauli
kauban kang Cristo sa wala nay katapusan. Ang tinago nga katuyoan sa Dios usab
nakumpleto na. Unya ang DALAN SA GINGHARIAN pagaablihan na usab. Tingali imong
Nahinumduman nga ang mga propeta nakakita ug duha ka tumoy sa bukid sa propesiya: ang
usa mao ang BUKID SA KALBARYO diin si Cristo gilansang, ug ang usa nga lain, mao ang
BALAANG BUKID SA GINGHARIAN sa Dios, diin ang trono ni David pagatukuron sa wala nay
katapusan diha sa Israel, diin ang mga panalangin magagikan paingon sa mga kanasuran.
Ang dalan sa kaluwasan dili na pinaagi sa Maayong Balita sa grasya sa Dios (1 Corinto
15: 3-4) apan pag-usab pinaagi sa ebanghelyo sa gingharian, sa pagtoo nga si Jesus mao ang
gisaad nga Mesias, ang Hari sa Israel (Mateo 16:13 -17, Juan 11: 23-27). Kadtong mga
magtotoo magpamatuod sa ilang hugot nga pagtoo pinaagi sa "paglahutay hangtud sa
katapusan" (Mateo 24:13), pinaagi sa pag-antus sa BUNG-AW SA KASAKITAN.
Ang propeta nga si Daniel gisultihan pinaagi sa manolunda nga si Gabriel sa Daniel
9:24, kon unsa kataas ang paghulat sa mga katawhan sa Dios sa pag-abut na sa gingharian
sa langit dinhi sa yuta. Ang Dios “nagatakda” ug syetenta (70) ka semana nga moagi usa pa
ang gingharian muabut. Ang usa ka Hebreohanon nga nakahibalo kaayo sa iyang Bibliya, si
Daniel nakasabut nga si Gabriel nagahisgut ug mga semana nga pito (7) katuig, dili mga
semana nga pito (7) ka mga adlaw (ikumpara ang Genesis 29:27; Levitico 25:8). Nasayran nga
ang mga Judio nigamit sa tulo ka gatus ug saysenta (360) kaadlaw sa usa ka lunar nga
kalendaryo, ang usa (1) katuig nagalangkob ug dose (12) ka bulan nga adunay traynta (30) ka
mga adlaw (ikumpara ang Genesis 7:11, 24 ug 8:3-4), atong makita nga ang saysentay nuybe
(69) ka mga semana sa Daniel 9:25 moresulta sa adlaw gayud nga si Cristo misakay ug asno
paingon sa Jerusalem ug mihimo sa pagpasundayag sa Iyang kaugalingon ngadto sa Israel.
Sa Daniel 9:26, atong mabasa nga human sa pagkatapus sa ika saysentay nuybe (69)
ka semana, Siya “pagapatyon”, pagakuhaon sa yuta sa mga buhi (Isaias 53:8). Samtang si
Gabriel wala nagasulti unsa ka taas sa maong panahon, kita karon nasayud nga ang Ginoo
namatay pipila ka adlaw human sa Iyang “madaugong pagsulod” sa Jerusalem. Kini
nagakahulogan nga si Cristo namatay human sa pagkatapus sa ika saysentay nuybe (69) nga
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semana, apan sa dili pa magsugod ang ika syetenta (70) ka semana (Daniel 9:27). Ang atong
Ginoo namatay sulod sa ulang (gap) sa syetenta (70) ka mga semana nga propesiya. Ang krus
gipanagna nga panghitabo, apan usa ka gipanagna nga panghitabo nga nahitabo gawas sa
syetenta (70) ka semana nga propesiya. Ang uhang diha sa syetenta (70) ka semana nga
propesiya dili mao ang karon o presente nga dispensasyon sa grasya.
Ang dispensason sa grasya usa ka ulang nga wala gipanagna diha sa gipanagna nga
programa sa Dios. Apan ang gipanagna nga ulang, gitugot sa Dios nga isal-ot ang wala
gipanagna nga dispensasyon sa grasya. Kon wala kini nga ulang sa gipanagna, ang Dios
walay katungod nga isal-ot ang usa ka dispensasyon nga milungtad na ug duha ka libo (2000)
katuig diha sa gitakda na nga panahon sa syetenta (70) ka mga semana nga propesiya.
Ang gipanagna nga ulang nakahimo ug bintaha sa Israel, tungod kay ang Dios mihatag
kanila ug dugang nga tuig sa pagpamalandong sa ilang gibuhat didto sa Kalbaryo. Kining
gidugang nga usa katuig mao gihisgutan ni Cristo sa Iyang sambingay mahitungod sa kahoy
nga igira didto sa Lukas 13:6-9. Sa dihang miabut na sa katapusan ang gidugang nga tuig,
ang mga pangulo sa Israel mibato sa pagpatay usa ka tawo nga si Esteban, nga puno sa
Espiritu Santo (Buhat 7:55), kini nagapakita nga ang kahoy nga igira sa Israel wala gihapon
mobunga ug espirituhanong bunga nga gipangita sa Dios. Sa maong higayon, ang Dios wala
nay laing mahimo kondili “sa pagputol niini” (Lukas 13:9). Ug kining pagputol sa Israel
nagpasabut sa walay katumanan sa mga bersikulo sa Bibliya sama sa Mateo 16:28 ug 24:34.
Sa Mateo 24:34, human sa paghisgut sa mga panghitabo nga mahitabo sa panahon sa
Dakung Kasakitan, ang Ginoo mipamatuod nga “sa dili pa mahanaw kining kaliwatana, kining
mga butanga magakahitabo gayud.” Kon wala pa ang Dispensasyon sa Grasya gisal-ut sa
gipanagna nga programa, kadto nga mga kaliwatana mabuhi pa aron sila makakita sa
Kasakitan, ug pagtukod sa gingharian sa langit dinhi sa yuta.

Tinubdan: “The prophet Daniel…” until this scheme: “The Gap Theory” sinulat ni Pastor Ricky Kurth
(Berean Searchlight, November 2011)
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Mao kini ang hinungdan human sa paglalin, apan sa dili pa magsugod ang ika syetenta (70) ka
semana sa propesiya ni Daniel, usa ka panahon magapabilin hangtud sa usa ka kaliwatan
kuhaan sa gidugang nga tuig sa dili pa ang panahon sa tinago ug kuhaan sa ika syetenta (70)
ka semana.
Human sa paglalin, ang mga Judio magasugod sa pagpamalik sa Israel gikan sa tibuok
kalibutan ug maglig-on sa ilang pagsimba sa Ika tulo (3) nga Templo sa Jerusalem. Ang
unang Templo giguba sa tuig 587 BC sa mga taga Babilonya ug ang ika duhang (2) Templo
giguba sa tuig 70 AD sa mga Romano. Ang paglungtad sa laing templo gipamatud-an ni Pablo
didto sa 2 Tesalonica 2:4, diin naghisgut siya nga ang anticristo mulingkud sa templo sa Dios,
ug magpasundayag sa iyang kaugalingon ingon nga Dios. Kini siya magahimo ug pakigsaad
kanila sa pito (7) katuig; apan human sa tulo katuig ug tunga (3.5), siya magaguba niini, Daniel
9:27. Ug unya magasugod ang makalilisang nga tulo katuig ug tunga (3.5) nga kagubot nga
muabut niining kalibutan, nga gitawag nga DAKUNG KASAKITAN (Mateo 24:21). Ang
Pinadayag magahatag kanato ug daghang kasayuran mahitungod sa DAKUNG KASAKITAN,
ang katunga sa pito (7) katuig nga panahon sa kasakitan. Gikan sa Pinadayag 13, gihulagway
ang mga mapintas nga mananap, hangtud si Cristo mobalik sa Pinadayag 19. Kita gihatagan
sa hulagway sa kapungot sa Dios dinhi sa kalibutan tungod sa pagkadili-matinoohon ug
pagsupak (Pinadayag 16-18). Daghang mga tawo mangamatay sa dili pa sila makaabut sa
PULTAHAN SA GINGHARIAN.
Ang katapusan muabut sa pagbalik ni Cristo gikan sa langit nga magasakay sa usa ka
maputi nga kabayo, Pinadayag 19:11. Ang Ginoo mobuntog sa Iyang mga kaaway didto sa
gubat sa Armagedon. Ang mapintas nga mananap ug ang mini nga propeta pagadakpon ug
itambog sa LINAW NGA KALAYO, Pinadayag 16:16, 19:20, 21. Si satanas pagagapuson
sulod sa usa kalibo (1000) katuig ug itambog ngadto sa bung-aw, Pinadayag 20:2,3.
Ang Ginoo magatukod sa GINGHARIAN SA LANGIT dinhi sa yuta, ug magbanhaw sa
mga balaan sa gingharian (mga balaan sa Daang Tugon ug mga balaan sa Kasakitan) gikan
sa mga patay aron mosulod sa gingharian, Pinadayag 20:1-5. Kauban sa mga magtotoong
Judio nga nakalatas nga madaugon sa BUNG-AW SA KASAKITAN, sila magamando ug
magahari kauban ni Cristo sulod sa usa kalibo (1000) katuig, Pinadaag 20:6. Kini nga panahon
pagatawagon, Ang Milenyo. Ang himaya sa gisaad nga GINGHARIAN pabarugon. Ang mga
kahayupan dili na mabangis: ang lobo magapuyo kauban sa mga karnero, ang leopardo
magahigda kauban sa nating kanding, Isaias 11:6. Ang kanasuran sa mga Gentil muadto sa
Jerusalem aron sa pagsimba, Isaias 11:10, Zacarias 8:20-22, 14:16-17. Si Jesu-Cristo, ang
Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo (Pinadayag 19:16), pagasimbahon. Bisan pa sa mga
lingganay sa mga kabayo igabutang kini: “Balaan alang kang Jehova,” Zacarias 14:20.
Makapangutana tingali ka kon asa ka kon magakahitabo na kining mga butanga? Kon
ikaw luwas ug nasakop ka sa Lawas ni Cristo, nalalin ka na ug atua ka kauban ni Cristo sa
mga langitnong dapit. Kon ania pa gihapon ka sa kalibutan human sa Paglalin, ang paagi sa
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imong kaluwasan mao ang maayong balita sa gingharian ug paglahutay hangtud sa
katapusan, Mateo 24:13. Apan kon ikaw wala maluwas sa panahon sa imong kamatayon, ang
katapusan alang kanimo mao ang pagkalaglag ug pagkahimulag sa wala nay katapusan gikan
sa Dios. Ang imong ngalan dili makaplagan nga nasulat sa Basahon sa Kinabuhi, ug itambog
ikaw ngadto sa linaw nga kalayo, Pinadayag 20:15. Alang sa tanang balaan, ang mosunod
mao ang kahimtang nga wala nay pagkatapus, sa usa ka “bag-ong langit ug bag-ong yuta,”
(Pinadayag 21:1), diin ang Dios “magasumada sa tanang butang diha kang Cristo, mga butang
nga anaa sa langit ug mga butang nga ania sa yuta,” Efeso 1:10. Ang yutan-ong katawhan sa
Dios, ang Israel, ug ang Iyang langitnong katawhan diha sa Lawas ni Cristo, magapangalagad
sa Dios ug magakalipay diha sa pakig-ambitay sa wala nay katapusan.
Ang atong pagtoon sa DALAN SA KINABUHI dinhi sa kalibutan natapus na. Kita
nagsugod sa unang Adan ug natapus kauban sa ulahing Adan, 1 Corinto 15:45. Ang trapiko
nagapadayon sa usa na lamang kapadulngan – kanunay pasulong. Mao kini ang USA KA
PASULONG NGA DALAN. Wala nay kahigayonan pa human sa kamatayon, Hebreohanon
9:27. “Karon mao na ang adlaw nga gikahimut-an, karon mao na angadlaw sa kaluwasan,” 2
Corinto 6:2. Nganong dili ka mag-ampo ug sultihan ang Dios nga mosalig ka sa Iyang Anak.
Kini usa ka panig-ingnan nga pag-ampo: Mahal nga Dios, nahibalo ako nga usa ako ka
masasala. Nakahibalo ako nga ang akong mga sala angayan silotan sa kamatayon nga walay
pagkatapus. Apan mitoo ako kang Cristo nga Siya nagpakamatay alang kanako ug nabanhaw
gikan sa mga patay. Misalig lamang ako kang Cristo ingon nga akong kaugalingong
Manluluwas gikan sa impiyerno. Salamat sa kapasayloan ug sa kinabuhing walay katapusan
nga akong naangkon karon sa ngalan Jesu-Cristo. Amen.
SAG-ULOHON NGA BERSIKULO: “Ug kon ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga
nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo.” Pinadayag
20:15.

PAGTULON-AN 25 – BULOHATON
Human ang LAWAS NI CRISTO kuhaon gikan niining kalibutana, ang Dios magabalik
sa Iyang pagdumala sa Israel. Ang basahon sa Pinadayag nagahatag kanato ug
hinanali nga paglantaw sa maong mga panghitabo, nga magakahitabo sa panahon sa
pito (7) katuig, nga gitawag nga DAKUNG KASAKITAN, ug gisimbolohan sa BUNG-AW
SA KASAKITAN didto sa atong mapa.
Direksyon: Tan-awa kining mosunod nga mga bersikulo aron makuha ang mga tubag sa
mga pangutana. Ibutang sa blangko.
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1. Ang Pinadayag nagatug-an kanato sa duha ka mga mapintas nga mananap nga
masilag sa katawhan sa Dios ug magpasipala sa Dios. Ang ikaduhang mapintas nga
mananap magabuhat ug larawan sa unang mananap ug kini gihatagan ug ginihawa ang
larawan sa mapintas nga mananap. Kini magahimo sa larawan nga mosulti ug sa
_____________________________________________________________________.
Pinadayag 13:14-15.
2. Hinganli ang upat (4) ka paghukom nga igabubo dinhi sa kalibutan, Pinadayag
16:2,4,8,10. ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
3. Unsa ang gibuhat sa manolunda aron panalipdan ang mga balaan? Pinadayag 7:2______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
4. Ihulagway ang panan-awon nga nakita ni Juan sa pag-abut ni Cristo gikan sa langit,
Pinadayag 19:11-16. Siya gitawag nga ___________________ ug ________________.
Ang Iyang mga mata ________________. Sa Iyang ulo anaay mga _______________.
Siya nagasul-ob ug bisti nga __________________________________. Gikan sa Iyang
baba __________________________________. Ang ngalan nga nasulat sa Iyang bisti:
_____________________________________________________________________.
5. Unsa man ang gibuhat sa mapintas nga mananap ug sa mga hari sa kalibutan ug sa
ilang mga kasundalohan, Pinadayag 19:19. ________________________________
_____________________________________________________________________.
6. Asa man sila gitambog nga buhi, Pinadayag 19:20. ____________________________.
7. Unsa man ang mahitabo kang satanas? Pinadayag 20:2. ________________________
_____________________________________________________________________.
8. Unsa man ang mahitabo sa mga matinoohon nga namatay o milahutay sa DAKUNG
KASAKITAN? Pinadayayag 20:4 ___________________________________________
_____________________________________________________________________.
9. Unsa man ang mahitabo pagkatapus sa usa kalibo (1000) katuig nga paghari ni Cristo
niining kalibutana, Pinadayag 21:1 __________________________________________
_____________________________________________________________________.
10. Isulat ang Pinadayag 20:15: _______________________________________________
______________________________________________________________________
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