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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 gibahin-

bahin 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 Jesu-

Cristo 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: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


