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Sinugdanan

Sa wala pa siya mikayab ngadto sa langit, si Jesus nagbilin ug tahas alang sa simbahan sa pagpadaghan 
sa mga disipolo nga ang kinabuhi sama kaniya—puno sa grasya ug sa kamatuoran.(Mateo 28:19-20; 
Juan 1:14). Kini mao ang nag-inusarang plano sa Dios sa pagkab-ot sa kalibotan alang kang Cristo. 
Ang PAGDISIPOLO mao ang pagkabig sa mga taong dili luwas diha sa pagtuo ug pagsalig kang 
Jesus alang sa Kinabuhing walay katapusan, ug sa pagbansay kaniya sa pagsunod kang Cristo sa 
tanang butang. Makahuloganon kini nga paglawig nga gani si Cristo naghatag sa tanang magtutuo 
sa daghan nga mga buluhaton human sa iyang pagdawat, gikan sa kinatibuk-an ngadto sa mas 
detalyado nga kalihukan.

Ang tumong sa Pag-disipolo mao nga mahisama kangCristo ingon nga agalon 
(Mateo 10:24-25). PADAYON SA UNAHAN nagtanyag sa sistema sa pagkabig sa mga 
dili magtutuo ngadto sa pagtuo kang Cristo, paglig-on kanila ug pagbansay aron sa 
pag-alagad ug paghimo ug daghan pang-disipolo gikan kanila. Ang pinaka-handom 
mao ang pagkabig sa usa ka tawo diha sa pagtuo kang Cristo ug sa pagbansay kaniya, 
aron makakabig siya, ug makatudlo unsaon pagbansay sa uban, ug pagkab-ot sa 
uban, ug pagbansay usab kanila. (2 Timoteo 2:2) sa pagporma ug pagtanom ug 
simbahan nga grasya ang basihanan.

Kung ang usa ka disipolo walay Bibliya, ang nagdisipolo/nagtudlo niini mohatag 
ug Bibliya kaniya, aron adunay siyay magamit. Ang tigbansay magtudlo kaniya 
sa Bibliya sa unang pagtigom. “Ang Bibliya nabahin sa 66 ka libro—39 sa daang 
tugon, 27 sa bag-ong tugon. Ang Daang Tugon nagahisgot sa Propesiya mahitungod 
sa pag-abot ni Cristo, ang Bag-ong Tugon nagahisgot sa kinabuhi, kamatayon, 
pagkabanhaw, kadaugan ug ang ikaduhang pagbalik ni Cristo. Sa pagbasa sa 
Bibliya, lantawa ang unang pahina. Ang Bibliya nabahin sa Kapitulo, ug mga 
bersikulo. Pananglitan: Juan 1:1 libro kini sa Juan, Kapitulo 1, Bersikulo 1. Ang 
tigbansay makagiya kanimo sa pagsugod sa pagtuon sa Bibliya. Ang ginabansay 
mao ang magbasa sa matag bersikulo sa kada leksiyon ngadto sa Tigbansay.”

Kini nga giya pagahimoon sa sinemana nga pagtudlo, ang matag tubag alang 
sa mga blangko_________ Makita kini sa katapusang bahin sa kada leksiyon. 
Mao kini ang mga Hisgutanan:

 Leksiyon 1: Ang Plano sa Kaluwasan
 Leksiyon 2: Ang Pagsabot sa Pag-ampo
 Leksiyon 3: Matag Adlaw nga Kauban sa Dios
 Leksiyon 4: Ang Dios nga Nagluwas Kanato
 Leksiyon 5: Ang Simbahan, Komunidad sa Dios
 Leksiyon 6:  Pagpakigbugno sa Kaulaw sa Grasya    
   ug Kamatuoran 
 Leksiyon 7:  Ang Kabubut-on sa Dios sa Imong Kinabuhi
 Leksiyon 8: Pabilin Diha sa Pulong ni Cristo

Sa dili pa ang usa ka disipolo moadto sa sunod nga Leksiyon, mas maayo nga 
masabtan niya ug makompleto ang kasamtangang Leksiyon. Sa dili pa matapos ang pagbansay, 
maayo nga ang ginadisipolo makabansay usab sa bag-ong magtutuo. Sa kasagaran, mokabat sa 
8 ka simana para makompleto ang sa hamubo nga kurso sa pagbansay, depende sa kooperasiyon 
sa disipolo. Apan mahimo nga ipadayon ang panagbansay human sa 8 ka leksiyon aron magtuon 
sa Libro sa Juan ug sa Roma.



Ang Pagbansay pwede himuon nga 1 on 1 o kaha sa gagmay nga grupo. Samtang ang mga bag-ong 
kalag nagakat-on kang Cristo, ug naga daghan ang mga disipolo, ang bag-ong simbahan mamugna 
nga pinasikad sa grasya.

Kadaghanan sa pagdisipolo nga pinasikad sa T4T nga sumbanan nga hinimo ni Steve Smith kauban 
si Ying Kai (tan awon nato ang t4tonline.org).

The ganti sa pagdisipolo mas daku kaayo kaysa panahon ug kusog nga gikinahanglan sa paghimong 
disipolo ni Jesus. Si Jesus miingon “Mobalik ako sa dili madugay nga magdalag ganti aron ihatag 
sa tagsa tagsa sumala sa iyang binuhatan.” Gipadayag 22:12. Sa pagbalik ni Jesus iyang gantihan 
ang matinud-anong nagatuman sa pagsangyaw sa maayong balita ug paghimog disipolo sa tibuok 
kalibotan. (Mateo 28:19-20; Marcos 16:15).
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Leksiyon 1: ANG PLANO SA KALUWASAN

Gihimo kita sa dios kay bout siya nga kita makabaton ug ispesiyal nga relasyon uban kaniya . Gusto 
niya nga kitang tanan makuban niya didto sa langit sa walay kataposan human kita mamatay. 
Aduna na bay taawo nga naga paaambit kanimo unsaon nga makasiguro ka anga makaadto ka sa 
langit kon ikaw mamatay, ginamit ang Bibliya? Kon wala pa, pwede ba ko mag paaambit kanimo? 
Kining maayong balitta nagahatag ug kasigurohan saa atong pinuy-anan sa langit, ug nagpasabot 
sa dili maayong balita ug maayong balita, ang dili maayong balita mahitungod kanato. Apan aang 
maayong balita mahitungod sa Dios.

I. Aduna kitay problema nga nagpahilayo kanato gikan sa Dios. 
 [DILI MAAYO NGA BALITA]

A. Ang atong problema mao ang ________________________.

Ang Bibliya nag-ingon sa Roma 3:23 “Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios.”

Ang sala mao ang ________________________ sa balaod sa Dios (1 Juan 3:4).

Pananglitan:
 Namakak ka sa imong higala.
 Nangawat ka sa tindahan.
 Aduna kay daotan hunahuna sa mga nagpasakit kanimo.

B. Ang bayad sa SALA mao ang ______________________ sa impiyerno.

“Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing 
walay katapusan nga anaa kang Cristo Jesus nga atong Ginoo.” Roma 6:23

Ang “Kamatayon” sa Bibliya nagkahulogan _________________ sa Dios. Ang sala nagpahimulag 
kanato gikan sa Dios kay tungod siya balaan, matarong, ug hingpit. Dili siya pwede magkuyog sa sala.

Nakasinati kaba ug kasubo? _________________. Tanang tawo sa kalibutan adunay kasubo. Ang 
rason ngano kita usahay masubo kay nahimulag kita sa Dios. Bisan pa ug daghan ka ug pamilya, 
higala, ug naga-gamit ug druga, sa gihapon ikaw mobati ug kasubo sa imong kinahiladman nga ang 
Dios lamang ang makatagbaw sa maong panginahanglan.

Ang Bibliya nagsulti ang katapusang silot sa sala mao ang _________________. Ang Impiyerno mao 
ang dapit nga ang kalayo dili gayod mohunong sa pagsunog kanimo, u gang mga ulod dili mohunong 
pagkit-kit sa imong unod (Marcos 9:43-48; Gipadayag 20:15).

Tingali moingon ka “Sa bagay dili man ko ingon ana kadaotan sama niya,” O kaha “Wala man ko 
nakahimo ug sala sama ka daghan ana niya.” Apan bisan pa nakahimo ka ug ______________ 
ka sala, nahimulag ka gihapon gikan sa Dios ug angayan ka nga itambog sa kalayo. Mao kini ang 
__________________ nga balita!

II. Ang Dios naghatag ug kasulbaran sa atong Problema. [MAAYONG BALITA]

“Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibotan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong 
anak.”
           Juan 3:16a
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Ang Dios _________________ pag-ayo kanimo nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak, Si Jesu-
Cristo dinhi sa kalibotan. Sobra 2,000 ka tuig na ang nilabay, si Jesus natawo dinhi sa Kalibotan. 
Sa iyang pagpuyo dinhi sa Kalibotan susama kita kaniya ikaw ug ako. Aduna siya’ pamilya ug mga 
_________________ (Marcos 3:31-32, Juan 15:14-15). Gani aduna siyay trabaho ingon nga panday 
(Marcos 6:3). Apan ang usa ka butang nga kalainan ni Jesus kanimo ug kanako. Si Jesus wala 
_________________ tungod kay siya mao ug siya _________________ (Juan 1:1, 14, 17; 5:17-18; 
10:30; 12:44-45; 14:7-11; 20:28; Roma 1:3-4; 9:5; Tito 2:13; Hebreo 1:8; 1 Juan 5:20).

A. Si Jesu- Cristo, nagpakatawo, __________________ alang sa atong mga sala didto sa Krus ug 
sa ikatulo ka adlaw _____________________ gikan sa mga patay (Juan 1:1, 14, 17; Roma 5:8; 
1 Corinto 15:1-8).

“Mga igsoon, pahinumdoman ko kamo sa Maayong Balita nga giwali ko kaninyo. Gidawat ninyo 
kini ug gibarogan ninyo ang inyong pagtuo. 2 Mao kini ang Maayong Balita, ang mensahe nga 
akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa Maayong Balita kon magpabilin kamo niini 
nga masaligon-gawas kon taphaw lamang ang inyong pagtuo. 3 Gitudlo ko kaninyo ang akong 
nadawat nga mahinungdanon kaayo: kini mao nga si Cristo namatay alang sa atong mga sala 
sumala sa nahisulat sa kasulatan. 4 Gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa 
nahisulat sa kasulatan. 5 Nagpakita siya sa kang Pedro ug unya ngadto sa 12 ka mga apostoles. 
6 Unya sa usa ka higayon, nagpakita siya ngadto sa kapin 500 sa iyang mga sumusunod.”
          1 Corinto 15:1-6a

Sa hiniusa, ang ebanghelyo nga diin si Kristo ang makaluwas ______________ alang sa atong mga 
sala ug ______________ gikan sa mga minatay. 

Kung si Jesus nagpabilin sa mga patay, makatabang ba siya kanimo?______________. Makaadto 
kaba sa usa ka lubnganan ug moingon: Palihog hatagi ko ug pagkaon?______________. Sa 
sama nga paagi, kon si Jesus nagpabilin sa mga patay, dili siya makatabang kanimo. Apan si 
Jesus dili patay. Buhi siya, ug nagapamatuod kini nga siya Dios (Roma 1:3-4). Tungod si Jesus 
buhi, aduna siyay gahom sa pagluwas kanimo gikan sa impiyerno ug sa paghatag kanimo sa 
kinabuhing walay katapusan aron magkinabuhi ka kauban sa Dios sa walay katapusan didto sa 
langit. Ang imo lamang nga buhaton mao ang ______________ kaniya. Ang Bibliya nagsulti nga 
ang Kinabuhing walay katapusan libre nga gasa (Roma 6:23; Efeso 2:8-9).

Kon adunay tawo mohatag kanimo ug pinaskohan imo ba kini nga bayran?______________,

Kay mahimo na kana nga dili gasa. Sa sama nga paagi wala kay angay himuon aron maangkon 
ang kinabuhing walay katapusan. Walay bisan unsa nga maayong buhat nga mahimong bugti aron 
ka maka-adto sa Langit. Ang bisan unsa nga maayong buhat nato, maayong pulong, maayong 
hunahuna dili kini maka-kuha sa atong mga sala. Si Jesus lamang ang maka-kuha sa atong mga 
sala, kay tungod si Jesus lamang ang namatay sa Krus aron bayran ang tanan natong mga sala ug 
siya nabanhaw. Kung maghimo ka ug mga maayong binuhatan aron ka ma-Langit, naningkamot 
ka aron luwason nimo ang imong kaugalingon. Daw sama nga imong giingnan si Jesus nga wala 
nimo siya gikinahanglan. Apan dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Nagkinahanglan kita 
ug manluluwas. Nagkinahanglan kita kang Jesu-Cristo.

B. Ang Dios nagdapit kanimo karon nga tuohan si Jesu-Cristo lamang ingon nga bugtong makaluwas 
sa imong mga sala. Unsa nga Libro sa Bibliya nga nasulat alang sa mga dili magtutuo aron 
makaadto sa Langit?

  ______________ sumala ni Juan ang Pulong “pagtoo” sa iyang ebanghelyo.

 ● Juan 3:16 – Si Jesus miingon: “Aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag, kondili 
makabaton hinoun sa kinabuhing dayon.”
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 ● Juan 6:47 – Si Jesus miingon: “Ang motuo may kinabuhing walay kataposan.”
 ● Buhat 10:43 – Si Pedro miingon: “Ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang 

mga sala pinaagi sa iyang ngalan.”

Ang Pulong “pagtuo” nagakahulugan ug pagsalig. Ang Pagsalig kang Jesus sama sa pagsakay sa 
pedicab. Kung mosakay ka sa pedicab, mulokso kaba pataas ug paubos aron matabangan ang 
pedicab sa iyang pagbiyahe?_______________. Imo bang i-wagayway paubos ug pataas ang 
imong kamot aron matabangan ang pedicab sa iyang pagbiyahe?_______________. Kinahanglan 
ka lang mosalig sa nagmaniho nga dag-on ka niya sa imong destinasiyon. Sama man usab nga 
wala kay lain nga buhaton aron tabangan si Jesus aron madala ka sa langit. Ang angay lang nimo 
nga buhaton mao ang pagtuo ug pagsalig kaniya nga bugtong paagi nga makaadto ka sa langit. 
Tingali makaingon ka sa imong kaugalingon: relihiyoso man ko nga tao, kanunay ko nagasimba, 
maayo ako nga tao, nagatabang ko sa mga kabos, wala ako magbuhat ug daotan. Kining tanan 
puros maayo apan dili kini ang paagi aron ikaw malangit.

 ● Isaias 64:6 – Sama kami sa tawong hugaw, ug ang among matarong nga buhat 
sama lamang sa hugawng pahiran.

Ang Dios nagalantaw sa atong mga maayong buhat sama sa pagsimba, bautismo, pagpangayo 
ug pasaylo, ug paglahutay sa mga maayong buluhaton, ug nakita niya kining tanan nga 
____________________ sa sala. Walay bisan asa niini nga maayong butang makawagtang sa 
imong sala. Kinahanglan ka motuo kang Jesus lang, ug pasayluon ka sa Dios sa _______________ 
nimong mga sala ug makabaton ka sa kinabuhing dayon.

Kung motuo ka ug mosalig kang Jesus, makaangkon ka sa kinabuhing dayon, maluwas ka gikan 
sa impeyerno, hatagan ka niya ug pinuy-anan sa langit, ug kabahin kana sa pamilya sa Dios 
sa iyang gingharian sa walay katapusan. Si Jesus ngsaad sa balaang espiritu nga magpuyo 
diha kanimo. Nagsaad siya nga dili ka niya biyaan ug talikdan: “Dili ko gayud kamo biyaan o 
talikdan” Hebreo 13:5.

Aduna bay nakababag kanimo nga mosalig kang Cristo karon? Kon duna, unsa kini?

(Ang mosunod nga tulo ka hulagway, gi-palambo ni Evan Tell, Inc. gigamit kini nga may pagtugot.) 
Pangutan-a daw imong kaugalingon, unsa ang akong gisaligan aron ako malangit?

Akong Binuhatan?    Si Cristo ug akong Binuhatan?   Si Cristo lamang?

______________________   ________________________   _____________________

Hunahunaa pag-ayo, walay laing desisyon nga labaw pa kay sa pagtuo ug pagsalig kang Cristo aron 
ikaw malangit. Kong ikaw mamatay karon, asa ka paadto? Ngano? Tungod ba sa imong maayong 
buhat o tungod sa pagtuo kang Jesus? Human ka mituo kang Cristo lamang nga maoy nag-inusarang 
paglaom nimo aron ka malangit, makahimo ka sa pag-ampo niini: (apan hinumdomi nga ang pag-
ampo dili makalangit) ang pagtuo lamang nimo kang Jesus ang makahimo niini.

Mahigugmaon nga Dios, nagaduol ako kanimo nga usa ka makasasala. Wala akoy ikatabang sa 
pagluwas sa akong kaugalingon. Nagatuo ako nga ikaw namatay sa Krus tungod sa akong mga 
sala ug ikaw nabanhaw gikan sa mga patay. Misalig ako kanimo Jesus (dili akong bautismo, 



Lesson 1 Page 4

dili ang akong pagsimba o kaha ang maayong kahimtang) aron mapasaylo akong mga sala ug 
makaangkon ako sa gasa nga kinabuhing dayon. Salamat sa kapasayloan sa akong mga sala ug 
sa kinabuhing dayon nga akong nabatunan karon. Sa pangalan ni Jesus Amen.

Kung imong gituohan si Jesus, ikaw makabaton sa kinabuhing dayon sukad karon (Juan 6:47). Hangtod 
kanus-a kining kinabuhing dayon? _________________ Aduna bay utlanan kining kinabuhia? 
_________________ Kung ikaw makasala ugma, maangkon paba nimo ang kinabuhing dayon?

Ang Biblia naga-ingon kung motuo ka kang Jesus aron maangkon ang kinabuhing dayon, ikaw 
masakop na sa pamilya sa Dios hangtod sa kahangturan. Juan 1:12 nag-ingon, “Apan kadtong 
midawat ug misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios.” Ang Dios 
imo na karong amahan, ug ikaw nahimong iyang anak. Kung ang Dios ang imong amahan ug siya 
usab akong amahan, unsa na kita karon?

Kung ikaw nagtuo kang Jesus, siya magpuyo diha kanimo (Galacia 2:20) ug siya misaad nga dili 
kita niya biyaan (Hebreo 13:5). Busa karon nga si Jesus nagpuyo diha kanimo, mabati paba nimo 
ang pagka pinasagdan? _________________ .

Ang Biblia usab nagasulti nga kung mituo ka kang Jesus, aduna kay lawak ngadto sa Langit (Juan 3:16; 
Gipadayag 21-22). Ug tungod kay aduna kay lawak sa langit, kahadlokan mopa ba ang kamatayon?

C. Unsa ang mga Saad sa Dios sa mga nagtuo kang Jesus alang sa kinabuhing dayon?

 Juan 5:24

 Juan 6:37-39

 Juan 10:28-29

 Efeso 1:13-14

 1 Juan 5:13

D. Ang Bibliya nagaingon sa panahon nga ikaw mituo kang Jesus ikaw makabaton ug kinabuhing 
walay katapusan, ug ikaw _________________ sa walay katapusan (John 3:16; 5:24; 6:35-40; 
10:28-29; 11:25-26; Roma 8:31-39; Efeso 1:13-14; 2 Timoteo 2:13; Hebreo 13:5) sa dihang ikaw 
maka-angkon sa walay katapusang kaluwasan diha lamang gayod kang Kristo. (Buhat 16:31; 
Efeso 2:8-9) dili na _________________ ang kaluwasan bisan pa unsay manghitabo, human 
ikaw nakabig.

 Ang ubang magtutuon sa Bibliya, sa lain bahin aduna usab gihuptan nga mga versikulo nga 
nag-ingon nga mawala pa ang kaluwasan. Apan sa dihang kini pagahubaron sulod niana nga 
versikulo _________________ sumala sa mga pasahe sa pama-agi diha sa hiniusa ug matinud-
anon ug klaro nga pagtudlo nga kaluwasan tungod sa Grasya pinaagi sa pagtuo “lamang” kang 
kristo, kay dili tungod sa atong maayong buhat ug kaugalingon pagkamatarong kita mamalimos:

1. Ang pagkawala sa _________________ (Mateo 8:11-12; 10:32-42; 22:1-14; 24:45-51; 25:1-
46; Marcos 8:34-38; Lucas 9:23-26; 12:42-48; 19:20-26; 1 Corinto 3:14-15; 6:9-10; 9:24-
27; 15:1-2, 58; 2 Corinto 13:5; Galacia 5:19-21; Efeso 5:5; Filipos 3:11, 14; Colosas 1:22-23, 
28:29; 3:24; 2 Timoteo 2:12; Hebreo 3:6, 12:14; 4:1-13; 1 Pedro 1:3; 2 Pedro 1:5-11; 3:17, 
2 Juan 1:7-9; Gipadayag 2:10-11; 3:5).

2. Ang pagkawala sa _________________ uban sa DIOS (Mateo 6:14; Lucas 8:13; Juan 2:23-25; 
Buhat 8:9-24; 20:17-32; Roma 11:13-23; Galacia 5:4; 1 Timoteo 4:1; 5:8; 6:9-10; 2 Timoteo 
2:16-18; 1 Juan 2:3-5; 3:4-15; 4:7-8; Gipadayag 2:4-5).

3. Ang DIOS _______________________ (Mateo 3:1-12; Juan 15:6; Buhat 5:1-11; 1 Corinto 
10:1-12; 1 Timoteo 1:18-20; Hebreo 6:4-8; 10:26-39; Santiago 5:13-20; 2 Pedro 2:20-22; 
1 Juan 5:16-17; Gipadayag 2:16; 3:1-3; 15-19).
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4. Kanila nga _________________ maluwas sukad po, tungod kay wala sila motuo nga ang 
kaluwasan makaplagan pinaagi sa pagtuo kang Jesus lamang gayod (Mateo 7:21-23; Juan 
17:12; 2 Pedro 2:12-17; Jude 1:4-3; Gipadayag 21:8).

E. Ang pangutana sa uban maingon nga luwas na matungod kay libre man ug dili na mawala nagno 
nga magkinabuhi pa man ako diha kang kristo? “Adunay daghang mga kaayuhan sa diha nga kita 
magkinabuhi nga diosan ug matarong human nga kita mutuo kang kristo alang sa kinabuhing 
walay katapusan.

1. _________________ (1 Juan 4:19) kung imong nasabtan nga ang DIOS nahigugma kaning 
unsang mga panghitabo ang iyang mga bukton abli kanunay bisan sa kaluwasan nimo nga 
pagkahulog ug dautang nga gibati apan ikaw kanunay buot gayod motuman sa iyang kabubut-
on tungod kay imong nasayran aduna siya maayong plano alang kanimo (2 Corinto 5:15; 
Galacia 2:20).

2. Ang DIOS _________________ (Hebreo 12:5-11) sama sa atong yutan-ong amahan modisiplina 
sa iyang mga anak, busa ang DIOS usab modisiplina sa mga magmasupakong mga anak kini 
posebleng mahitabo sa usa ka magtotoo. Usa ka makasusubo kung ang magtutuo magkinabuhi 
nga gawas sa kabubut-on sa DIOS kay siya magkinabuhi paman gihapon sama dili magtutuo, 
kay adunay dakong ganti ang magbuhat sa dakong ganti ang pagbuhat sa kabubut-on sa 
DIOS, ug kini nagdasig sa mga magtutuo nga nagpabilin sa pagkinabuhi uban kaniya (Roma 
6:23; Hebreo 6:4-8; 10:26-39).

3. Walay katapusang _________________ diha hukmanan ni kristo (Roma 14:10-12; 1 Corinto 
3:8-15; 4:5; 2 Corinto 5:9-11; Gipadayag 22:12) sa dihang atong nahibalo-an nga makabot nato 
ang walaykatapusang ganti mao kini ang makapadasig kanato sa pag-alagad ug pagkinabuhi 
uban Kristo karon.

III. Ang imong buhaton

A. Nasayod kaba nga ikaw luwas na gikan sa impeyerno? _________ Oo _________ Wala

B. Nasayod kaba nga ikaw nakabaton na sa kinabuhing dayon? _________ Oo _________ Wala

C. Konklusiyon: _________ ako luwas na gikan sa impeyerno 
  _________ wala pa ako naluwas gikan sa impeyerno 
  _________ wala pa ako nasayod

IV. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Cristo, ______________ na siyang binuhat. 
 Ang daan miagi na ug ang ______________ miabot na. (2 Corinto 5:17).

Mao kini ang pipila sa mga bag-ong kausaban nga imong masinati sa imong bag-ong kinabuhi.

____ Bag-ong motibo (2 Corinto 5:14-15)   ____ Bag-ong __________ (2 Corinto 5:16)

____ Bag-ong _____________ (2 Corinto 5:18-19) ____ Bag-ong __________ (2 Corinto 5:20, 
  Efeso 1:1, 20-21; 2:6, 10, 21-22)

Unsa ang bag-ong ngalan nga gihatag ni Jesus kang Simon? (Juan 1:42b)
Unsa ang kahulugan niini?
Unsa kaha ang hinungdan nga gihatag kini ni Jesus ang pangalang Pedro isip bag-o niyang ngalan?

Niining unang bahin sa pagdisipulo sa usa ka magtutuo, kinahanglan nila nga Makita ang panan-
awon sa unsa ang ilang pwede makab-ot diha kang Cristo. Mao kini ang gibuhat ni Jesus kang 
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Pedro. Niining tungura ang Dios naghatag usab kanato sa panan-awon kung unsa ang atong 
makab-ot ___________________ pinaagi sa iyang grasya nga nagalihok kanato ug alang kanato, 
Nagkinahanglan kita sa tao nga molantaw labaw pa sa atong mga sala ug kaluyahon ug dili lang 
taman sa paghigugma kanato, apan nagalantaw usab sa mga maayong butang nga atong mahimo, 
tao nga nagatuo ug nagasalig kanato, tao nga nagahatag kanato ug kahigayunan, tao nga magatawag 
kanato sa laing ngalan. Kini mao si Jesu-Cristo, Siya lamang ang adunay gahom sa pagpasaylo sa 
atong mga sala ug maghulip sa atong mga kaluyahon ngadto sa atong kusog. Mao kini ang gihimo 
ni Jesus kang Pedro, ug mao usab kini ang gusto niyang buhaton kanimo ug kanako.

V. Kung sa umaabot makabuhat ka ug sala, unsa ang imong buhaton (1 Juan 1:9)?

Ang Biblia nagatudlo nga adunay duhay ka klase nga pagpasaylo. Ang tsart sa ubos naga esplekar 
the deperensya sa duha ka klase sa pagpasaylo. 

 Pahimutang na Pagpasaylo  Praktical (Pakigdait) Pagpasaylo

VI. Palihog pil-api ang imong Spirituhanong sertipiko sa imong pagkahimugso, buhata sa   
 malipayong kasingkasing.

VII. Sag-uloha ang bersikulo sa biblia.

“Gisulatan ko kamong tanan nga nagatuo sa ngalan sa Anak sa Dios aron masayod nga kamo 
may kinabuhing walay katapusan.” 
           1 Juan 5:13

VIII. Kung saligan nimo si Jesus hatagan ka niya sa kinabuhing dayon. Ang kinabuhing 
nagakahulugan kini ug labaw pa sa pagpuyo nga kauban ang Dios sa kahangturan. Nagakahulugan 
usab kini nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo __________________ kanato, nagatudlo kanato 
mahitungod kaniya, ug magtabang kanato sa pagpuyo niini nga kinabuhi nga makapahimuot sa Dios 
(Roma 8:11; Galacia 5:22-23).

A. Giluwas ka sa Dios alang sa (Mateo 28:19-20; Marcos 16:15)?

Lakaw, ayaw sila ang paanhia
Ang tanan, dili lang pipila
Paghimog disipulo, dili lang mga magsisimba

Kondisyon: Tuohi si Jesus (Buhat 10:43) Isugid ang imong mga sala (1 Juan 1:9)

Resulta: Permanente,  dili na balikon na 
pagpasaylo (Colosas 2:13-14)

Temporario ug  mausab-usab na Pagpasaylo 
(Mateo 6:12a, 14-15)

Gidak-on: tanan Sala – niagi na, karon, umaabot Sa pagkakaron ug nasugid nga sala

Gikinahangla sa kaluwasan gikinahanglan sa pakigdait ug sa kanunay nga 
pakigsuod kay Cristo.

Karong ________________ Bulana ________________ adlaw ________________ tuig aking 
gisaligan si Jesu-Cristo nga magpasaylo sa tanan kung mga sala, ug maghatag ug libreng gasa 
sa kinabuhing dayon. Karon nahimo akong anak sa Dios ug bag-ong binuhat. Magasugod ako sa 
bag-ong kinabuhi. Perma: ____________________________________
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Ang pinakaunang butang nga imong himuon mao ang pagsangyaw sa Maayong Balita ngadto 
sa mga tao nga pinakasuod nimo (Juan 1:40-42; 4:39; Buhat 10:24; 16:14-15; 27-34; 18:8). 
Giluwas ka sa Dios aron imong ipaambit ang imong sugilanon nagdto sa uban nga wala pa 
makaila kang Jesus.

Pagsulat ug pangalan sa mga tao nga kabahin sa imong kinabuhi nga wala pa makaila kang 
Jesus—Kapamilya, higala, silingan, katrabaho, mga tao nga kanunay nimo Makita sa lain laing 
paagi—sa trabaho, eskwelahan, palengke, club, sa mga grupo, ug uban pa. Hangyoa ang Dios, 
“O Dios tabangi ko sa paghunahuna sa mga tao nga nahimong kabahin sa akong kinabuhi nga 
wala pa nakaila kang Jesus.” Kung aduna kanay listahan, pag-ampo sa Dios nga nga ipakita 
ang bisan lima ka tao gikan sa imong listahan nga mahimo nimong suginlan sa imong mga 
nakat-onan karon. Lingini ang ilang mga pangalan. Ampo sa Dios nga ablihan niya ang mga 
kasingkasing niining mga tawhana, samtang magsangyaw ka kanila niini nga semana (Juan 
16:7-11).

B. Ug karon kat-onan nimo ang pagpaambit sa maayong balita kang Jesus sa mga 
dili pa luwas. Una kinahanglan ka ug tulay, nga gani sayon lamang kaayo nga panagsulti sa 
spirituhanong butang, labina ang maayong balita. Ang tulay mao ang pagsulti sa imong testimonyo 
or testimonyo sa imong pagtuo. Isulat imong sugilanon 1-3 minuto lang. Ang imong testimonyo 
kinahanglan adunay mga bahin mahitungod:

Unsa ang akong kinabuhi sa wala pa ako kang Cristo?

Sa unsa nga paagi ako nakakaplag kang Cristo?

Unsa ang mga kausaban sa akong kinabuhi sukad ako nakaila kang Cristo?

C. Pagbansay sa imong testimonyo.

Basaha sa makusog ang imong sugilanon sa 5 ka minuto.

Pangita ug kapares ug pagbansay sa inyong sugilanon sa usag-usag. Kuhaa ang mga pulong nga 
daw “relihiyuso kaayo” or konsepto nga dili pabor ug walay kahulugan sa mga dili magtutuo. 
Paghatag ug mga sugyot, unsa ka epektibo ang imong testimonyo, or unsa pa ang angay nga 
idugang aron mahimong mas epektibo.

D. Bansaya ug pag-ambitanay sa Leksiyon 1 sa usag-usag.

Pakig-istorya sa mga dili Kristohanon mahitungod sa tulo ka mga butang nga ilang nasinati:

1. Pamilya

2. Trabaho/Eskwelahan

3. Mga kaagi mahitungod sa kinabuhi

Kabag-ohan: “Aduna bay nagsangyaw kanimo nga nag gamit ug Bibliya ug nagsulti kanimo nga 
unsaon nimo pagkahibalo sa tinuoray nga ikaw muadto jud sa langit kung ikaw mamatay? Kung 
wala pa, akong ipakita kanimo?”
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I. Dili maayong balita: aduna kitay problema nga nakapahimulag kanato gikan sa Diyos.

A. Ang atong problema mao ang sala. (Roma 3:23)

B. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. (Roma 6:23)

II.  Maayo nga Balita: Ang Diyos naghatag ug sulbad sa atong problema.

A. Si Jesu Kristo, Diyos nga nagpakamatawo, namatay para sa atong mga sala ug nabanhaw 
gikan sa kamatayon. (1 Corinto 15:1-6a)

B. Ang Diyos naga imbitar karon kanimo sa paghimo ug pagsalig kay Jesu Kristo lamang, nga 
maoy mohatag kanimo ug kinabuhing walay katapusan uug mupasaylo sa tanan nimong mga 
sala. (Juan 3:16; 36; 5:24; 6:40; 47; et al.)

III. Sa pag-imbitar sa dili Kristohanon nga maminaw sa maayong balita, likayi ang 
__________________ nga imbitasyon nga makadugang sa iyang kalibog ingon nga dili 
magtutuo, imbis ipaklaro kaniya kung unsa ang iyang himoon aron makaadto siya sa langit. 
Likayi kining mga sumusunod:

1. ___________________ Kristo.

a. Ang usa ka bersikulo nga motakdo niining importante nga imbitasyon mao ang Juan 1:12; 
“Apan kadtong nidawat ug misalig Kaniya gihatagan Niya sa katungod nga mahimong 
mga anak sa Dios. Kini nga bersikulo tin-aw nga nagapahayag nga ang paagi sa pagdawat 
kang Kristo mao ang pagsalig lamang sa Iyang Ngalan.” Ang pagdawat kay Kristo mao 
ang ___________________ ug pagsalig Kaniya.

b. Ang delikado nga mag imbitar kita sa mga tawo sa pagdawat kang Kristo, mao nga ilang 
dawaton si Kristo ingon nga ___________________ ( murag lang ug pareha sa pagdawat 
nato sa matag-usa, o atong isigkatawo ingon nga mga tawo) walay pagsalig nga si Jesus 
lamang ang bugtong paglaum nga makaadto sa langit.

c. Kini nga pagpangimbitar makahatag kaayo ug kalibog ilabi na sa mga Romano Katoliko 
nga nagahunahuna nga ang pag dawat kang Kristo pinaagi sa pag-ambit o pag-apil sa 
misa kung imong imbitahan o awhagon ang Romano katoliko sa pag-dawat kay Kristo, 
murag ang ilang pagsabut nga kini mao ang pag-dawat sa iyang lawas (tinapay) ug dugo 
(bino) sa panahon sa misa imbis motuo ug mosalig kang Jesus. Sa ilang hunahuna, ang 
pagdawat kang Jesu Kristo ginahimo sa makadaghan o pabalik-balik nga pagdawat sa 
makadaghang higayon.

2. _________________ o _________________ para sa imong mga sala.

a. Walay Tawo, Kristohanon o dili kristohanon, nga _________________________ makasala 
(1 Juan 1:8, 10).

b. Ang pulong “_____________________” nagpasabut sa pag-bag-o sa huna-huna sa dili 
magtutuo kung unsa man ang Iyang huna-huna sa pagsalig kang Jesus, ug nga siya 
motuo Kaniya sa kinabuhing walay katapusan (Marcos 1:15). Ang dili-magtutuo o dili-
Kristuhanon, gikinahanglan ngaa iyangg usbon ang iyang huna-huna mahitungod sa 
pagka Persona ni Kristo (Marcos 1:15; Buhat 2:38), Dios (Buhat 20:21), mga dios-dios 
(Pinadayag 9:200, sala (Pinadayag 9:21, o iyang gibuhat (Pinadayag 16:11; Hebreohanon 
6:1) bag-o siya mosalig ni Kristo para sa gasa sa kaluwasan.



 Lesson 1 Page 9

c. Ang paghinulsol wala nagpasabut nga maagsubo sa sala o pagtalikod sa sala tungod kay 
sa Daang Kasabutan (Old Testament) ___________________ nagahinulsol. (pananglitan, 
Genesis 6:6-7; Exodus 32:14; Jeremeias 26:19; Jonas 3:9-10; et al.). Kung ang paghinulsol 
naga kahulugan pagsubo sa sala, Ang Dios mahimong nakasala.

d. Ang libro ni Juan gisulat kini aron sa pagsulti sa mga dili-magtutuo unsaon pag-adto 
sa langit (Juan 20:31), _________________ nagagamit ug mga pulong “hinulsol” o 
“Paghinulsol” ingon nga paagi ngadto sa kinabuhing walay katapusan tungod kay kung 
ang usa ka tawo mobalhin gikan sa walay pagtuo ngadto sa pagtoo, siya naghinulsol. 
Ang sunod nga possible nga rason sa dili paggamito pagtamod niini nga mga pulong, 
mao nga sayon kayo nga sila dili masabtan ug nagkahulugan sama sa “pagtalikod sa mga 
kasal-a-nan o mga sala” nga nagalangkob ug binuhatan. Ang pulong “pagsalig,” nagahatod 
sa usa ka yano o simple nga murag naga kahulugan nga nagalangkob ug kaugalingong 
paningkamot nga tubag.

e. Ang isyu mao nga ikaw ba bout nga mouyon uban sa Ginoo nga ikaw _________________ 
sa Iyang panan-aw, ingon nga angayan nga mahilayo gikan kaniya sa walay katapusan 
didto sa pinakapait nga dapit sa pag-antus, nga gitawag nga nagdilaab nga kalayo sa 
impyerno (Roman 3:23; 6:23; Pinadayag 20:15)?

f. Kini nga imbitasyon makapalibog sa mga tawo ngadto _________________ sa ilang 
kaugalingon nga pagpaningkamot (pagtalikod sa sala) o paagbati (naguol sa sala) inay 
sa nahuman na nga gibuhat ni Kristo sa krus (Juan 19:30).

3. _________________ imong mga sala.

a. Si Jesus wala gayud nag-awhag sa mga dili-tumutuo nga buhaton nila kini (Juan 3:15-
16; 4:10-14; 6:35-40; 11:25-27).

b. Ingon ani ang atong buhaton human kita nagsalig ni Kristo aron mapasig-uli _____________ 
o pagkasuod sa Diyos human kita nakasala (1 Juan 1:3, 9).

c. Ang gibasihan sa tawo sa “pagsugid sa ilang mga sala” sa panahon nga sila gibautismohan 
ni Juan Bautista Mateo (3:6) kini gibasi sa kinaugalingon nga pagkamatarong sa taga 
Israel nga miila sa ilang mga sala aron nga Makita ang ilang mga gikinahanglan nga 
_________________ diha kang Kristo. Buhat 19:4 nagkanayon, “ug si Juan nagbautismo 
sa bautismo sa paghinulsol, nga siya nagsulti sa mga katawhan nga kinahanglan motuo 
sila kaniya nga moabot sunod kaniya, nga mao si Kristo Jesus” (Juan 1:6-7; 3:23, 36)

4. _________________ ang _________________ pag-ampo.

a. Wala diha sa _________________ gisultian nga mag-ampo nga ang pag-ampo makaluwas 
gikan sa walay katapusan nga pag-antus. Si Jesus, wala gayud nag-awhag sa ussa ka dili 
magtutuo nga iya kining himoon ingon man ngadto sa mga tinun-an (Apostoles). Usa ka 
basihanan, sa dihang ang usa ka gwardiya sa prisohan nangutana kang Pablo ug Silas, 
kung unsa ang iyang buhaton aron sya maluwas sa silot sa sala, wala sila nagsulti nga 
“Pag-ampo niini nga pag-ampo” o “Ampo human sa akong pag-ampo.” Yano nga ilang 
gitubag: “Saligi ang Ginoong Jesus, ug maluwas ka” (Buhat 16:31).

b. Ang dili mayo nga mahitabo saa paggamit niini nga paaagi sa pag-imbitar mao nga ang 
mga tawo mosangko sa pagsalig diha sa _________________ ni Kristo lamang.

c. Kasagaran, ang tawo maluwas _________________ ilang gi-ampo ang pag-ampo sa 
makasasala tungod kay ila ng gisaligaan ang saad ni kristo nga kinabuhing walay katapusan.
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d. Bag-o ka mogiya sa usa ka tawo sa pag-aampo, ipasabot ngadto kanila nga ang pag-ampo 
dili makadala kanila ngadto sa langit, mao lamang ang _________________ kang kristo 
lang gayud ang bugtong makadala kanila sa langit. Kini nga pag-ammpo mao ang paagi 
sa pagsulti sa Dios nga silsa nagasalig na sa bugtong niyan Anak nga Jesu-Kristo.

5. _________________ imong kinabuhi o imong kasingkasing kay Jesus.

a. Dili kini ang gitudlo sa Biblia.

b. Ang isyu sa kaluwasan, dili kung unsa ang atong nahatag sa Dios, ang importante unsa 
ang _________________ ihatag o gihatag kanato. “Ang pagpamatuod mao kini: Ang Dios 
naghatag kanato sa kinabuhing walay kataposan ug anaa kini sa Iyang Anak” (1 Juan 5:11).

c. Kung atong ihatag saa Ginoo ang atong kinabuhi o kasing-kasing aron malangit, mahimo 
kitang pinaka _________________ tungod kay ang atong kinabuhi natapos sa lubnganan. 
Nagkinahanglan kita ug kinabuhi nga mopadayon human sa lubnganan o kamatayon sa 
pisikaal. Kinahanglan natoo ang walay kataapusan nga kinabuhi nga atong madawat 
pinaagi sa pagsalig lamang kay Jesus (Juan 11:25-26).

d. Kining imbitassyon sa kaluwasan naka palibog sa _________________ nga naghunahuna 
sa literal o kinaugalingon lamang ngaga pagsabot.

6. _________________ si Jesus saa imong kasing-kasing.

a. Wala gayud sa _________________ o ang mga apostoles naag-sulti sa mga dili Kristohanon 
nga hangyoon si kristo ngadto sa ilang kasing-kasing aron ilang madawat ang walay 
katapusang kinabuhi.

b. Sa dihang ang tawo nagsalig kang Kristo lamang para sa kinabuhing walay katapusan, 
si Kristo moabot ug magkinaabuhi sa sulod niya ingon nga _________________ (Juan 
1:12; Romans 8:9; Galatians 2:20; Ephesians 1:13-14; Colossians 1:27), busa dili na 
kinahanglan nga hangyoon pa si kristo nga mosulod ngadto sa iyang kasing-kasing.

c. Ang uban mogamit ug Pinadayag 3:20 sa pag-imbitar sa dili magtutuo sa pag-abli sa 
pultahan sa ilang kasing-kasing. Pero sa unod niini nga mga pulong atong makaplagan nga 
ang Dios nakigsulti ngadto sa mga magtuutuo nga nagkinahanglan ug _________________ 
uban kang Kristo (Pinadayag 3:14-22).

– Ang Pulong kasing-kasing wala nagahisgotan sa (Pinadayag 3:14-22).
–  Ang Pulong “Simbahan” kanunay ginagamit sa (1:4, 11, 20; 2:1, 7-8, 11-12, 17-18, 23, 

29; 3:1, 6-7, 13-14, 22; 22:16).
– Si Jesus nagatindog sa gawas sa “simbahan” sa Laodicea nga nagtubo sa malig-on o 

tunga sa kasingkasing sa ilang pag-alagad kang Kristo tungod sa kakugi ug paglimbong 
(Pinadayag 3:14-18). Gihisgutan ni Kristo “Pagpanton” (paideuō) kanila (Pinadayag 
3:19a). Ang pulong nga “pagbadlong” sa literal nagpasabut nga “mga anak pagbansay”  
ug busa usa ka kalihokan sa Dios padulong sa Iyang ________________________ 
(cf. Hebreo 12:5-11).

– Gitawag usab sila ni Jesus sa paghinulsol (3:19b). Pagkahuman Niingon Siya sa 
bersikulo 20, “Ania, nagatindog ako sa pultahan ug pagtuktok. Kung adunay 
makadungog sa Akong tingog ug moabli sa pultahan, moadto ako sa [eiserchomai] 
sa [pros] kaniya ug mikaon uban kaniya, ug siya uban kanako.” Ang Greek nga 
berbo (eiserchomai) giubanan ang pasiuna nga gihubad nga “to” (pros) nagpasabut 
nga “moabut o moadto sa usa ka tawo.” Ang bersikulo naghisgot bahin sa pagsulod sa 
usa ka bilding padulong sa usa ka tawo, dili pagsulod sa usa ka _________________. 
Si Jesus nagsulti nga Siya moabut sa simbahan sa tawo nga maghinulsol (namati 
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sa Iyang tingog ug moabli sa pultahan sa simbahan) ug mokaon sa panihapon uban 
kaniya.si adunay suod nga _________________ uban niya.

d. Ngano man nga ang mga kristohanon motaan-aw sa libro sa Pinadayag nga gisulat 
ngadto sa mga Kristohanon aaron pagtabang kanila paara sa umaabot ug daghan na 
nga mga bersikulo sa pagsangyaw sa maayyong balita sa _________________ kung as 
gisulat aron pagsulti sa mga dili Kristohanon unsaon pag-adto sa langit (Juan 20:31)?

e. Kini nga imbitasyon o paagpangabig makalibog sa mga anak nga naga-hunahuna o 
adunay literal nga pagsabot ug nga dali raa malibog sa iyang gisangyawan pinaagi sa 
pag pangutana ug _________________ Jesus sa literal nga pagdala ug pinuy-anan sa 
ilang organo o parti sa lawas kung asa nagalatay ang dugo o kasinkasing.

f. Kini nga imbitasyon nagahatag usab sa mga tawo ug sayup nga paagbati sa _______________. 
Sila tinuoray nga nag hangyo kay Jesus nga mosulod sa ilang kasingkasing, apan wala 
sila’y kasiguruhan sa Balaang Espiritu nga aduna sila’y kinabuhi dayon tungod lamang 
kay wala nila nabuhat ang usa lamang ka gikinahanglan nga mao ang _________________ 
diha kang Kristo (1 Juan 5:9-13).

7. _________________ si Jesus ang Ginoo.

a. Usa ka pasahi nga nagahiuyon niining possible nga imbitasyon makita sa Roma 10:9-10: 
“Maluwas ka kon ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, ug kinasingksing motuo 
ka nga gibanhaw Siya sa Dios. Gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita 
sa kinasingkasing gayud ug naluwas kitaa kaay gipahayag maan natto kini. Tungod 
kaay uban sa kasingkasing ang usa misalign ngadtto sa pagkamaatarrung, ug uban 
saa baba o sa pagpamulong ang paghinulsol nagbunga ug kaluwasan.” Apan kini 
nga mga bersikulo nagasulti mahitungod sa paglikaay o kaluwasan gikan sa Dios nga 
_________________ kapungot nga gipakita o gipahimutang diha sa mga makasasala 
(Roma 1:16-32; Roma 5:9-10). Aron mahilikay sa kapungot sa Dios niining mga panahona 
nagalangkob kini ug pagsalig kang Kristo nga nagaresulta ug ___________________ 
(Roma 10:9b, 10a, cf. 1-20-5:9a) uban sa pagpahayag nga si Kristo ang Ginoo “nagatawag 
sa Ginoo” (10:13) nagaresulta sa _________________ Kristohanong Pagkinabuhi (Roma 
10:9a, 10b, cf. 9b, 8:39). Kini nga han-ay gipahayag ug gipamatud-an sa Roma 10:14-15a 
sa dihang ang pulong o aksiyon niining mgga bersikulo gipahayag gipadala . . . pagwali, . . . 
pagtalinghug ug pagsalig . . . tawag kaniya. “Atong maakita nga ang pagtawag sa ngalan 
sa Ginoo mahuman o mahimo ______________________ sa pagtoo kang Kristo ug kini 
usa ka butang nga buhata sa mga Kristohanon human sila maluwas aron makadawt 
ug langitnon nga ggiyaa o tabang, aron maangkon an g madinaugon nga Kristohanong 
kinabuhi” (Roma 5:9-8:39 cf. Buhat 9:21, 1 Corinto 1:2).

b. ____________________ nagalangkob ug pagbuhat ug kusog ug possible nga pag-biaybiay 
(cf. Mateo 10:32).

c. Kung ang mga bakak nga mga propeta (Mateo 7:15) mobarug sa atubangan ni Kristo 
sa Adlaw sa Paghukom (Mateo 7:21-23), isugid nila ang _________________ ni Jesus 
ug maghangyo sa mga maayong buhat nga gihimo nila sa ngalan ni Jesus alang sa 
Iyang himaya (“Ginoo, Ginoo, wala ba kami nanagna sa Imong ngalan, naghingilin 
mga demonyo sa Imong ngalan, ug nagbuhat daghang mga katingalahan sa Imong 
ngalan?”) Ingon basihan sa pagsulod nila sa gingharian sa langit (Mateo 7:22). Apan 
si Jesus magaingon kanila, “Wala ako makaila kanimo; pahawa gikan Kanako, ikaw 
nga nagabuhat sa kalapasan” (Mateo 7:23). Ngano nga gisulti Niya kini? Tungod kay 
napakyas sila sa pagbuhat sa “kabubut-on sa Amahan sa langit” ingon nga kini kalabut sa 
pagsulod sa gingharian sa langit (Mateo 7:21b). Si Jesus miingon, “Ug kini ang kabubut-
on sa nagpadala Kanako, nga ang matag-usa nga nakakita sa Anak ug motoo Kaniya 
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adunay kinabuhing dayon; ug pagabangon ko siya sa katapusan nga adlaw” (Juan 
6:40; cf. 3:5, 15-16). Hangtud ang usa ka tawo naa’y tama nga kaangtanan kang Jesus 
pinaagi sa pagsalig Kaniya alang sa kinabuhing walay katapusan, ang tanan nga ilang 
maayong mga buhat ug mga pulong, lakip ang pagkumpisal nga si Jesus ang Ginoo, 
“_________________” atubangan sa usa ka balaang Diyos (Mateo 7:23; cf. Isaias 64:6).

d. Ang Biblia nagahatag ug mga kamatuoran o mga sulundon sa _________________ mga 
Kristohanon nga nagadumili sa pagpadayag kang Kristo dili sa kadaghanan o sa kahadlok 
sa mga pag-biaybiay (Juan 7:13; 9:22; 12:42; 19:38).

8. _________________ o pagsunod kang Jesus.

a. Ang uban naggamit sa Juan 10:27-28 aron panalipdan kini nga imbitasyon alang sa 
kaluwasan: “Ang akong mga karnero nakadungog sa Akong tingog, ug akoIlha sila, ug 
sila nagasunod Kanako. Gihatagan ko sila sa kinabuhing dayon, ug dili sila mawala. 
Diliadunay mokuha kanila gikan sa Akong kamot.” Apan sa kini nga tudling ang pulong 
nga “pagsunod” usa ka dagway sasinultihan nga nagtumong sa _________________. Sa 
konteksto, gihisgutan ni Jesus ang pagkawalay pagtuo sa Iyang mga Judeo mamiminaw, 
nga nangutana kung Siya ang Mesiyas (10:24). Si Jesus mitubag kanila, “Giingon ko na 
kamo, ug kamoayaw pagsalig. Ang mga buhat nga akong gibuhat sa ngalan sa akong 
Amahan, kini nagpanghimatuud Kanako. Apan dili nimomotuo tungod kay dili kamo 
sa Akong mga karnero, sama sa giingon ko kanimo” (10:25-26). Mga tawo nga dili 
Iyaang mga karnero dili motuo (10:26). Unsa man ang buhaton sa Iyang mga karnero? 
Nagtoo sila nga Siya ang Cristo—ang Usanga naghatag kinabuhi nga dayon sa mga nagtuo 
Kaniya; nakadungog sila sa Iyang tingog ug misanong sa hugot nga pagtuo samaang mga 
karnero nagsunod sa usa ka magbalantay. Sila si _________________ Kaniya.

b. Sa tibuuk nga Ebanghelyo ni Juan, ang mga numero sa pagsulti gigamit sa paghulagway 
sa _________________ nga hugot nga pagtuo:pagdawat (1:12), nagtan-aw (3:14-15), 
nangayo (4:10), nag-inom (4:14), pagpamati (5:24; 10:16, 27), pag-abot(6:35, 37), pagkaon 
sa tinapay (6:54), pagsulod (10:9), ug pagsunod (10:27).

c. Ang pagsunod kang Kristo pinaagi sa pagkamasulundon kinahanglanon aron mahimo 
ka usa ka _________________ ni Kristo ( Marcos 1:17-18; Lucas 5:10-11; 9:23), dili tag-
iya ni Cristo. Pananglitan, kung imong susihon ang tanan nga upat ka mga ebanghelyo, 
kininahimong tin-aw nga ang mga disipulo nga gitawag ni Jesus sa pagsunod Kaniya sa 
Marcos 1:14-18 mituo kang Kristo sulod sa mga usa ka tuig (Juan 1:35–4:35).

9. _________________ ang imong kinabuhi kang Kristo.

a. Si Hesus wala gidapit sa mga dili Kristiyanos sa pagtugyan sa ilang kinabuhi ngadto 
Kaniya aron makuha ang libre nga regalo nga walay katapusan kinabuhi. Daghang mga 
tawo ang misaad sa pag-alagad sa Diyos sa paglaom nga ang ilang pasalig makaaghat 
sa Diyos nga kuhaon sila sa langit.

b. Ang pagsaad nga itugyan ang imong kinabuhi kang Cristo mahimo’g mahimong usa ka 
hinungdan sa pagkapangdol, aron maluwas kaang Linaw sa Kalayo kinahanglan usa nga 
motuo kang Kristo lamang, dili si Kristo dugang sa imong pasalig (Mga Buhat 16:31). 
Ang paghimo og mga saad usa ka porma sa _________________—kaluwasan ug kini lahi 
sa paagi sa Dios sa pagluwas (Tito 3:5).

c. Kini nga cliché mahimong usa ka angay nga hagit alang sa _________________ sa 
pagsunodang Kristo ug pag-alagadug mag-antus alang Kaniya ingon Iyang disipulo 
(Mateo 16:24-27; Lucas 9:23).
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10. _________________ kay Jesus ingon imong Ginoo ug Agalon.

a. Ang pagpasakop sa Pagkamando ni Kristo wala magdala bisan kinsa sa Langit tungod 
kay wala gyud kini makuha pagluwas nga pagtuo—_________________ diha lamang 
kang Jesus alang sa kinabuhing dayon. 

b. b. Ang termino nga “Ginoo” sa ngalan nga “Ginoong Jesu-Cristo” (Buhat 16:31) nagtumong 
sa _________________ ni Kristo ug talagsaon nga papel sa atong kaluwasan, dili ang 
Iyang pagpugong sa matag bahin sa kinabuhi sa usa ka tawo. Si Kristo lamang ang adunay        
ang abilidad ug awtoridad sa pagsilot sa mga nakasala o gipasaylo nga mga makasasala.

c. Ang pagpasakop sa Pagkamando ni Kristo usa ka hagit nga gihatag ni Jesus sa mga 
tawo _________________ nga sila naluwas, kinsa unya adunay supernatural nga mga 
kapanguhaan aron mahimo silang mosurender sa pagdumala ni Kristo ingon usa ka bahin 
sa ang proseso sa kinabuhi sa us aka tinun-an (Lucas 14:25-35; cf. Colosas 3:23-24). 

Panapos: Wala kami gisugyot nga wala’y natawo pag-usab kung kini nga mga clichés nahilakip 
sa usa ka presentasyon sa ebanghelyo. Ang ebanghelista nga si Larry Moyer nag-ingon, “Ang 
Dios mahimo pa nga mogamit sa usa ka baliko nga pana aron maigo.” Mahimo gihapon nga 
gamiton sa Diyos ang dili tin-aw nga mga presentasyon sa ebanghelyo aron matabangan ang 
mga tawo nga moduol kang Kristo pinaagi sa pagsalig Kaniya. Apan ngano nga mogamit ang 
usa ka dili klaro nga pulong o kliseo nga labi pa nga buhaton ang sa usa _________________ ka 
nawala nga tawo kaysa sa pagpatin-aw unsa ang kinahanglan niyang buhaton aron maangkon ang 
kinabuhi nga dayon? Dili ba mas maayo nga gamiton ang labi ka klaro nga pasundayagposible 
aron ang dili luwas nga tawo adunay labing kaayo nga oportunidad sa pagtubag sa ebanghelyo 
sa paagi nga gusto sa Dios nga siya mosanong? Himuon naton nga maathag ang ebanghelyo 
pinaagi sa paggamit sa mga pulong nga labing gigamit sa Dios—“_________________” ug 
“_________________”—sa pag-imbita sa mga dili mga Kristiyano sa pagtubag sa ebanghelyo!

E. Ang imong buluhaton niini nga Semana mao ang Paglakaw ug isugilon sa 5 ka tao nga 
wala pa makaila kang Jesus ang imong sugilanon, ug ipaambit kanila ang plano sa Dios sa 
Kaluwasan ginamit ang atong “Leksiyon 1—Ang Plano sa Kaluwasan” imong giya. Sa pagkakaron 
nahimong simply ang pagbansay sa imong sugilanon sa kinabuhi diha kang Cristo, giunsa ang 
imong pagkahinagbo kang Jesus, ugang dagan sa imong kinabuhi diha kang Jesus. Ug imo 
usab nga mainampuong gipangayo ang Balaang Espiritu sa pagpakita niining 5 ka tao gikan sa 
imong listahan sa Pamilya ug mga higala, nga gusto niya nga imong suginlan sa imong estorya 
sa kinabuhi niini nga semana.

Ug karon panahon alang sa paglakaw diha sa pagtuo, saligi ang Dios nga magtandog sa 
kinabuhi sa uban pinaagi kanimo (Roma 10:14-15, 17). Sa imong pagbuhat niini nga mga 
tahas, hinumdomi ang pipila ka mga sugyot:

1. Pag-ampo—Sugdi pinaagi sa pagpangayo sa Dios sa opportunidad nga makapaambit ka 
sa 5 nimo kahigala, ug sa membro sa imong Pamilya niini nga semana. Sugod sa pag-ampo 
sa usag-usa kanila, nga positibo sila nga modawat sa Maayong Balita sa Dios alang kanila.

2. Tuohi—Hinumdomi nga si Cristo misaad nga ang Balaang Espiritu maglihok bisan saw 
ala pa kita milakaw, busa laumi nga ang imong Higala ug Pamilya mahimong positibo sa 
Sugilanon nga imong ipaambit kanila (Juan 16:7-11).

3. Pangutana—Bisan tingali imong Higala ug Pamilya wala magpakita ug interes sa pag-
angkon kang Jesus sa ilang kinabuhi, pagutan-a sila kung pwede ba ikaw makapaambit 
kanila sa Leksiyon nga imong gibansay. Ug gamita kini nga opportunidad sa pagsaysay sa 
“Leksiyon 1—Plano sa Kaluwasan” ngadto kanila. Tingali makita nila ang impotansiya niini 
sa pagsaysay sa lain nga paagi ug mahimo silang positibo sa pagdawat niini.
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I. A. Sala
Paglapas

B. Kamatayon
Pagkahimulag
Oo
Impiyerno
Usa
Dili Maayo

II. Nahigugma
Higala
Nakasala
Dios

A. Nagpakamatay
Nabanhaw
Namatay
Nabanhaw
Dili
Dili
Pagsalig
Dili

B. Ang Ebanghilyo ni Juan (Juan 20:31)
99
Dili
Dili
Mantsa
Tanan

Paniguroha sa pagpangutana: “Kung mamatay 
ka karon, asa ka moadto?” sa dili pa nimo dapiton 
ang imong disipolo sa pag-ampo aron mapasiguro 
kung iya bang nasabtan ang Ebanghelyo, ug misalig 
ba siya kang Cristo.

Gamita ang 3 ka lingin: ug isentro sa una 
nga lingin nga naay “B” ug ingna, Ang ubang 
tao nagasalig sa ilang mga Binuhatan aron 
sila malangit.” Ug dayon ang sunod nga lignin 
nga nay “C+B” ug ingna “Ang ubang mga tao 
misalig kang Cristo ug sa maayong Binuhatan 
aron malangit. Ug ang sunod nga lingin nga 
nay ‘C’ug ingna”Ang ubang tao misalign kang 
Cristo lamang aron sila malangit. Asa ka niini? 
Kadtong mga tao nga misalig sa ilang binuhatan 
nga naga-ingon sa Dios, “Ang kamatayon sa 
imong anak dili na kinahanglanon. Wala na 
kinahanglana si Jesus aron mamatay alang sa 
akong mga sala kon makaadto man ko sa Langit 
pinaagi sa akong mga binuhatan. Kadtong misalig 
kang Cristo ug sa mga Binuhatan naga-ingon 
sa Dios, “Ang kamatayon sa imong anak maka-
dismaya, pananglitan: Gibayran ni Jesus ang 
pipila sa akong mga sala apan ako gihapon ang 
mobayad sa uban pa nakong mga sala. Sa laing 
pagkasulti wala ni Jesus mahimo ang trabaho 

nga sakto. Kadtong misalig kang Cristo lamang 
naga-ingon sa Dios “Ang kamatayon sa imong 
anak igo na.” Si Jesus wala miingon didto sa 
Krus nga tabangan ko ikaw nga malangit.” Wala, 
Siya miingon sa Juan 19:20, “Natapos Na.” Si 
Cristo wala magbutang alang sa pagbayad sa 
atong mga sala. Gibayran niya ang kompleto nga 
kantidad niini. Busa, makasalig ako nga diha 
kaniya lamang malangit ko, kay iyang gibayran 
ang akong pagsulod didto.

Paniguroha sa pagpangutana,  “Kung 
mamatay ka karon, asa ka moadto?” sa 
dili pa nimo dapiton ang imong disipolo sa pag-
ampo aron mapasiguro kung iya bang nasabtan 
ang Ebanghilyo, ug misalig ba siya kang Cristo.

Langit
Mituo ako kang Jesus
Hangtod sa kahangturan
Dili

Oo, Kung moingon sila ug “dili” ingna: Nagtuo 
ko nga miuyon ka nga ang kinabuhing walay 
katapusan dili matapos?! Kung misalig ka kang 
Jesus, aduna kay kinabuhing walay katapusan 
karon dayon. Aduna ba kiniy katapusan? Wala, 
busa kung makasala ka ugma, naa ba gihapon 
kanimo ang kinabuhing walay katapusan? Oo, 
mao kini ang Maayong Balita? Oo, ang Dios dili 
mobawi sa iyang gasa nga gihatag kanimo.”
Mga igsoon diha kang Cristo
Dili
Dili 

C. Juan 5:24 Kinabuhing dayon. Siya dili silotan 
kay nakalatas na man siya gikan sa kamatayon 
ngadto sa kinabuhi.

Juan 6:37-39 Si Jesus dili mosalikway sa tanang 
tao nga modulo kaniya diha sa pagtuo (B. 37). 
Si Jesus mianhi sa kalibutan alang sa pagbuhat 
sa kabubut-on sa iyang Amahan (B. 38). Ang 
kabubut-on sa Amahan mao nga si Jesus dili 
kawad-an bisag usa ka magtutuo (B. 39). Si 
bisan kinsa nga Cristuhanon kawad-an sa iyang 
kaluwasan, si Jesus napakyas sa pagtuman sa 
kabubut-on sa iyang Amahan. Ang Pagpabilin 
diha sa kaluwasan mao ang tarbaho ni Jesus sa 
pagtuman sa kabubut-on sa iyang Amahan, dili 
tarbaho sa Cristuhanon alang sa pagtuman sa 
kabubut-on sa Dios.

Leksiyon 1 Mga Tubag
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Juan 10:28-29 Si Jesus nagarantiya kanato 
nga si bisan kinsa nga mutuo kaniya “Dili 
malaglag” sa empyerno. Unsa ang tagal sa dili? 
Sa kahangturan, dili kini mahitabo nga adunay 
gitakda nga panahon nga adunay utlanan ang 
atong pagka dili malaglag sa empyerno. Kung ang 
usa ka Cristuhanon kawad-an sa iyang kaluwasan, 
mahimong bakakon si Jesus. Kung mosalig ka 
kang Jesus alang sa kinabuhing dayon, Ang Dios 
ug ang Anak sa Dios mogunit kanimo sa iyang 
mga kamot ug walay bisan kinsa nga kusgan nga 
makakuha kanimo gikan niini, lakip na ikaw 
(Salmo 8:3). Ang kasigurohan nga ikaw malangit 
dili sa imong paggunit sa Dios kondili sa iyang 
paggunit kanimo.

Efeso 1:13-14 Kon imong nadungog ug mituo 
ka sa Ebanghilyo, gisilyuhan ka sa Balaang 
Espiritu, ug luwas ka ug sigurado ka hangtod 
sa kahangturan.

1 Juan 5:13 Si Juan nagsulat sa mga magtutuo ni 
Jesus, ug gusto niya nga masayod sila nga aduna 
silay kinabuhing dayon. Ang basihanan nga aduna 
kay Kinabuhing Dayon mao ang pagtuo kang 
Jesus.

D.  Pag-ayo
Nawala
Konteksto
1. Mga Ganti
2. Pakig-uban
3. Disiplina
4. Dili gyud

E.  1. Pagpasalamat
2. Disiplina
3. Mga Ganti

IV. bag-ong paglalang, mga daan nga     
 butang, bag-o

Bag-ong Motibo: Buhi kita diha kang Cristo 
karon tungod sa iyang dako nga gugma kanato.

Bag-ong Hunahuna: Imbes magtan-aw sa mga 
tawo sa kalibutanong basihanan, motan-aw kita 
sa usag-usa nga gipakamatyan ni Jesus ug gusto 
niyang luwason.

Bag-ong Ministeryo: Aduna kitay bag-ong 
ministeryo sa pagsangyaw sa Ebanghilyo sa dili 
luwas aron sila usab mapasig-uli sa Dios.

Bag-ong Kaugalingon: Kita mga tigpamaba ni 
Cristo. Kita mga Balaang katawhan (Efeso 1:1), 

Nagalingkod uban ni Cristo nga Langitnon ug sa 
tanang gahom lakip ang si Satanas (Efeso 1:20-22; 
2:6). Kita mga Langitnong binuhat (Efeso 2:10; 
Mga Balaang Templo sa Dios (Efeso 2:21-22).

Caipas
Bato
Si Jesus nasayod sa mahimong kabahin 

ni Pedro sa pagkakita niya niini. Nga siya 
mahimong Pangulo sa mga Pangulo.

Mahimo

V. Hinulsoli imong mga sala ngadto sa   
 Dios

VIII. Sa sulod

A. Aron ipaambit ang maayong balita ni 
Jesus sa tanan nga nawala nga mga tawo 
ug maghimo mga tinun-an sa tanan nga 
mga nasud.

Lakaw, ayaw paanhia—Kita molakaw ngadto 
sa mga tawo nga dili pa lawas.

Sa tanan, dili lang sa pipila—Ipaambit sa 
tanan kay wala kita masayod, kinsa ang giandam 
sa Dios nga mutuo kang Jesus.

Paghimo ug mga tinun-an, dili lang mga 
meyembro sa simbahan—Bansaya ang tanan 
nga matutuo nga buhaton ang ilang nakat-
onan ug ipasa sa uban. (mahimo silang mga 
magtutudlo).

D. Klaro
     Dili Klaro

1. Dawat
a. Resulta
b. Persona

2. Talikod, Basol
a. Hunong
b. Hinulsol
c. Dios
d. wala 
e. Dios
    makasasala
f. nagasalig

3. nagbasol
b. pakigsandorot
c. Pagtuo

4. Pag-ampo, makasasala
a. Biblia
b. nag-ampo, tawo
c. kaniadto
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d. nagsalig
5. Hatag

b. Dios
c. nasubo
d. mga anak

6. pangutana
a. Hesus
b. resulta
c. pakigsandurot
Mga Mituo
Mga Bata
Tawo
Pakig-uban
d.Juan
e. hulagway
f. kasiguruhan
Pagtuo

7.  Pagsugid
a. Karon-adlaw

Pagkamatarong
Malampuson
Pagkahuman

b. Pagkumpisal
c. Pagkamando

Kalapasan
d. Sekreto

Mga Ganti
8.  Pagsunod

a. Pagtuo
Pagsalig

b. Pagtipig
c. Disipulo

9.  Mangako
b. Nagtrabaho
c. Mga Kristohanon

10. Pagsumite
a. Pagtuo
b. Diyos
c. Pagkahuman

Kalibog
Tumoo
Pagsalig
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BALIK LANTAW

A. Kumusta kamo tanan? (Paggahin ug panahon nga makadasig sa usag-usa ug makaampo.)

B. Panahon sa Pagsimba (Pagkanta ug mga duha ka Pagdayeg.)

C. Mga kaakuhan:
 ● Gibuhat mo ba ang atong mga leksiyon sa milabay nga semana?
 ● Kinsa ba ang imong suginlan sa kaluwasan? Kinsa ba ang mituo?
 ● Kanus-a ba nimo sila tudloan sa pagsugid sa uban mahitungod sa plano sa Dios sa 

kaluwasan? Imo bang gitudlo ang Leksiyon 1?
 ● Imo ba silang gibansay aron makatudlo sila sa uban? (2 Timoteo 2:2) Ila ba kining 

gibuhat? Ang ila ba nga gibansay nagatudlo pod sa uban?

D. Ang Panan-awon sa Dakong Sugo (Juan 14:12, 16-17; 16:7-8; Buhat 1:8).

Adunay kitay maayo nga rason nganong mahimo kitang maisugon kon manaksi kita sa mga 
tao mahitungod kang Cristo. Makahimo kita sa pagpanglakaw sa kasayuran nga wala kita 
mag-inusara, ug ang Espiritu sa Dios ania kanato, nagahatag kanato ________________ nga 
dili gikan sa atong kaugalingon. Makalakaw usab kita sa kasayuran nga ang Balaang Espiritu 
nagalihok sa tibuok palibot ug sa pag-andam sa mga Tao, pagtandog sa ilang kasingkasing. 
Ang Dios naga-andam niini nga mga katawhan ug sila mahimong positibo sa pagdawat sa 
Ebanghilyo nga imong gipa-ambit ngadto kanila. Ang Biblia nag- ingon kini sila “Mga Pinili” 
(Juan 13:18, Efeso 1:4-5), ang mga “Matarong ug Tao sa _____________________” (Mateo 
10:11-13; Lucas 10:6).

Tungod sa pagtrabaho sa Balaang Espiritu, makasayod kita nga kini nga mga Katawhan 
anaa lamang sa palibot ug sa atong Komunidad. Ang paagi nga sila makaplagan mao ang 
pagsangyaw ni bisan ________________. Sa atong pagahimuon kadtong mga katawhan nga 
gi-andam sa Dios modawat pinaagi sa ilang pagtuo.

Unsa pod alang niadtong dili dayon modawat? Manghinaot kita nga makahigayon kita sa 
pagpasabot kanila sa Ebanghilyo sa mas taas nga panahon aron ang uban kanila mahatagan ug 
opportunidad sa pagdawat kang Cristo. Apan dili nato makaya ang pagtutok sa atong panahon 
ngadto kanila ug gamay nalang ang atong ihatag nga panahon alang sa ________________ 
nga giandam sa Dios kanato. Ang kahigayunan mao ang pagpangita sa pipila ka tao ug 
pagpalig-on sa Relasiyon alang sa “pagpananom” ug sa paggahin sa ug oras alang kanila. 
Apan sa tanang mga Tao nga gi-andam sa Dios magpabilin diha sa punoan! Gani man, 
adunay kalainan sa mga disipolo ni Jesus (Juan 4:35-36). Ang mga disipolo nagapadayon 
sa “Pagpanangyaw” nga ganado, sa pagtuo nga ang mga tao dili pa andam. Siya miingon, 
“Tan-awa! Ang Alanihon ania na! Pag-ampo!”

LANTAW SA ITAAS

Ingon nga magtutuo, usahay dili nato mahatagan ug igo nga pagtagad ang 
tam-is nga pakig-relasiyon sa Dios. Alang sa bag-ong magtutuo, mahimo kining 
lisod nga kausaban sa kinabuhi. Tungod niini, siya dili dayon makatugkad or 
makasabot sa dako nga panalangin sa kagawasan sa pagpakighiusa sa Dios sa 
tanan nga takna, ug sa bisan asa man. Kung gusto nato nga ang bag-ong 
magtutuo magapadayon sa Espirituhanong pagtubo ug magmabungahon 
diha sa Dios, nan, kinahanglan nga mapuno siya sa pag-ampo. Ang 
Pag-ampo mao ang ___________________ sa Dios. Kung mag-ampo ka 

Leksiyon 2: ANG PAGSABOT SA PAG-AMPO



Lesson 2 Page 2

kinahanglan nga ____________________ ug makanunayon, sama kang Jesus sa iyang pagpakigsulti sa 
Dios, ug mao usab ang iyang gitudlo sa iyang mga tinun-an.

I. Nganong Kinahanglan kita mag-ampo?

A. Kay kini mando sa Dios:

“Ikaw _________________ nga mag-ampo” (Lucas 18:1).
“Pag-ampo sa _________________ hunong” (1 Tesalonica 5:17).

B. Imo kini nga kinahanglan:

1. “Itugyan kaniya ang tanan ninyong _________________ kay siya _________________ 
kaninyo” (1 Pedro 5:7).

2. Pangitaa ang paggiya sa Dios:

“Sangpita ako ug tubagon ko gayud ikaw; ipadayag ko kanimo ang kahibulungan ug 
katingalahang mga butang nga wala mo masayri” (Jeremias 33:3).

3. Madawat nato _________________ ug ang _________________ sa atong gikinahanglan 
(Hebreo 4:16).

K. Unsa nga mga butanga ang kinahanglan nimo Iampo?

“Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kondili __________________ sa Dios ang inyong 
__________________ uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ugang kalinaw 
sa Dios nga dili matugkad sa tawo, manalipod sa inyong kasingkasing ug hunahuna diha sa 
inyong pagkahiusa kang Cristo Jesus” (Filipos 4:6-7).

1. Unsa kaha nga mga butang ang gusto sa Dios nga akong kabalak-an?

2. Unsa nga butanga ang angay nakong kabalak-an nga gusto sa Dios akong Iampo?

3. Sa panahon sa kalisdanan, unsa ang akong kinaiya sa akong pag-ampo?

4. Unsa ang saad sa Dios alang sa mosunod niini nga giya?

II. Ang Unod sa Pag-ampo

Palihog bagisi ug tul-id nga linya ang mga bersikulo nga insaktong mosibo sa pag-ampo.

Unod:         Bersikolo:

Pagdayeg:  Daygon ang Dios sa iyang pagkasiya  Mateo 6:12a; 1 Juan 1:9

Katuyuan:   Itugyan ang imong kinabuhi sa kabubut- Mateo 6:11; Filipos 4:6-7
   on sa Dios alang kanimo 

Pagsangkap:  Pangayo sa Dios nga sangkapan ka   Mateo 6:9; Salmo 135:3
   Niya sa tanan nimong gikinahanglan

Katawhan:  Pangayoa sa Dios nga sangkapan niya Mateo 6:13; 1 Juan 4:4
   Ang uban     Efeso 6:10-17
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Pagpasaylo:  Pangayo ug pasaylo sa Dios sa imong  Mateo 6:12b, 1 Timoteo 2:1 
   Mga sala       

Panalipod:   Pangayo sa Dios sa Espirituhanong   Mateo 6:10; 26:39
   Panalipod

III. Tulo ka tubag sa pag-ampo:

A. ______ (Green nga siga), Ang Dios magtubag sa imong mga hangyo.

B. ______ (Pulo nga siga), Ang Dios dili motubag sa imong mga hangyo. Saligi nga ang Dios nasayod 
  sa pinaka-maayo alang kanimo, ug siya moingon “dili” kay gihigugma ka niya.

C. ______ (Yelo nga siga), Ang Dios dili dayon motubag. Kinahanglan ka magpailob.

IV. Mga kinaiya nga mahinungdanon sa pag-ampo

Bersikolo:       Kinaiya:

“Apan papangayoa siya uban sa pagtuo saw ala gayoy Pagtuo
Pagduhaduha.” (Santiago 1:6)

“Kon tipigan ko pa ang akong mga sala, dili unta   Paghinulsol sa mga sa Mamati 
kanako ang Ginoo.” (Salmo 66:18)

“Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha  Tama nga motibo
kay wala man kamo mangayo, ug sa dihang nangayo
kamo, wala kamo hatagi kay daotan man 
ang inyong tuyo.” (Santiago 4:2-4)

“Ug makasalig kita sa Dios nga bisag unsay   Tinguhaa ang kabubut-on sa 
atong pangayoon kaniya sumala sa iyang kabubut-on, Dios, dili ang imong kaugalingon
Dunggon gayod kita niya.” (1 Juan 5:14)   ang matuman

“Ang tao kinahanglan nga mag-ampo ug   Paglahutay
dili mawad-an sa paglaum.” (Lucas 18:1-7; 11:5-10)

V. Mga sugyot sa epektibo nga pa-ampo:

A. Naga-ampo kita sa Ngalan ni Jesus (Juan 14:13), kay diha lamang kang Jesus ang tao makaduol 
sa Dios (Juan 14:6). Kini naga kahulogan nga ikaw mag-ampo sama kang _____________ nga 
pag-ampo. Unsaon nato pagkahibalo sa pag-ampo ni Jesus? Lantawa sa iyang _____________ 
(Juan 15:7).

B. Naga-ampo kita nga adunay taas nga pagtahod, sa kasayuran sa iyang pagka-katingalahan nga 
nagabarog kita sa iyang presensiya. Ang atong mga pulong ipahinungod gayud _____________, 
dili kang bisan kinsa sa atong palibot (Mateo 6:5-9).

C. Sa kasagaran atong tapuson ang atong pag-ampo sa “_______________” nga nagakahulugan sa 
usa ka mando nga nagpamatuod (Mateo 6:13).

D. Ang pag-ampo daghan kaayo ug bahin:_______________, mga hangyo, pagpangaliyupo, ug 
paghinulsol (Mateo 6:9-13).

E. Naga-ampo kita sa natural _____________ nga linguahe (Mateo 6:7-8; 1 Corinto 14:15).
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F. Maka-ampo kita sa tanan nga takna sa kada adlaw sa bisan asa nga dapit sa ______________ 
butang (Salmo 55:17; Marcos 1:35; 6:46; Lucas 5:16; 6:12; Filipos 4:6-7; 1 Tes. 5:17).

“Panalangini ako O Dios (Mateo 7:7-11), ug hatagi ako ug dugang pang yuta (Colosas 3:3). Bantayi 
ako (Colosas 1:9-11) ug ilikay ako sa kadaot (2 Tesalonica 3:3), ug dili ako makatagamtam ug 
sa kasakit!” (1 Cronicas 4:10).

LANTAW SA UNAHAN

A. Pagbansay ug pagpaambit sa Leksiyon 2 sa usag-usa.

B. Paghimo ug mga panglantaw ug pag-ampo.

1. Pag-ampo—Pangayoa sa Dios nga hatagan ka ug opportunidad sa pagsugilon sa Maayong Balita 
ug sa pagbansay ug mga 5 katao, nga mahimo nimong suginlan usab sa Leksiyon 2. Isulat ilang 
mga pangalan ug pag-ampo sa Dios nga ang Balaang Espiritu mag-andam sa ilang mga kasing 
kasing niining mga tao nga naa sa imong listahan.

2. Tuohi—Hinumdomi nga si Cristo nagsaad kanato sa Balaang Espiritu nga magapamuhat bisan 
saw ala pa kita milakaw, busa laumi nga ang mga tao sa imong listahan positibo nga modawat 
sa imong gipaambit. (Juan 16:7-11).

3. Pangutana—Bisan kon ang mga tao sa imong listahan wala magpakita ug interes sa pagtubo 
sa ilang pagtuo sa sunod nga ang-ang. Pangutana kung mahimo ba nga makapaambit ka kanila 
sa mga Leksiyon. Gamita kini nga higayon aron masuginlan sila sa “Leksiyon 1—Ang Plano sa 
Kaluwasan,” O kaha “Leksiyon 2—Ang Pagsabot sa Pag-ampo” kung bag-o sila 
nga magtutuo. Tingali niini nga paagi mahimo silang intresado sa 
pagpaminaw sa mensahe nga imong gipaambit.

LEKSIYON SA BAUTISMO

I. Nganong Bautismohan ako?

A. Kay si Jesus _______________ niini (Mateo 28:19-20).
B. Kay mao kini ang unang lakang sa _______________ ug 

sa pagpaila kanila (Mateo 28:19).

II. Unsa ang Kahulogan sa Bautismo?

A. Kini nagapamatuod ug nagahulagway sa _______________ 
ug pagkabanhaw (1 Corinto 15:3-4).

B. Naga-pamatuod kini ug nagahulagway sa akong _______________ ingon nga Cristuhanon. 
(Roma 6:4). Ang Bautismo dili magpahimo kanimong magtutuo—kini nagapaila hinuon 
sa imong pagtuo. Ang Bautismo dili “makaluwas” kanimo, ang imong lamang pagtuo kang 
Cristo. Ang Bautismo daw sama sa singsing sa kasal nga nagapakita ug gawasnong kausaban 
nga gikan sa kasingkasing (Efeso 2:8-9).

C. Naga-pamatuod kini sa kaakuhan ingon nga _______________ ni Jesu-Cristo (Mateo 28:19).
D. Kini nagapahayag sa akong pagsabot nga _______________ Dios (Mateo 28:19).

Ang Dios usa lamang (Deuteronomio 6:4) apan diha sa tulo ka pagpadayag (Efeso 2:18; 
2 Corinto 13:14). Sa usa lamang ka Dios apan ang matag persona nagapadayag sa iyang 
kabahin sa atong kaluwasan gikan sa imperyo (Efeso 1:3-14):
1. Ang Dios Amahan __________________ atong Kaluwasan (Efeso 1:3-6).
2. Ang Dios Anak __________________ alang sa atong kaluwasan (Efeso 1:7-12). 
3. Ang Dios Espiritu __________________ ug __________________ alang sa atong 

kaluwasan (Efeso 1:13-14). 
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Kinahanglan ba 
nga mabautismohan 

ko sa tubig aron 
maluwas?

III. Ngano nga ang atong Bautismo pinaagi sa Pagtunlob?

A. Tungod si __________________ gibautismohan sama niini (Mateo 3:16).
B. Ang matag Bautismo diha sa _____________________ pinaagi sa tunlob. Pananglitan 

Buhat 8:38-39
C. Ang pulong Bautismo (baptizo) nagakahulugan “____________________ sa tubig.”
D. Pinakadayag nga paghulagway niini ang Kamatayon, paglubong, ug _________________!

Kamatayon—diha sa tubig (Roma 6:3)
Paglubong—pagtunlob (Roma 6:4a)
Pagkabanhaw—paghaw-as gikan sa tubig (Roma 6:4b)

IV. Kinsa ang Bautismohan ug si kinsa ang mobautismo?

A. Si bisan kinsa ________________ kang Jesu-Cristo kinahanglan Bautismohan (Buhat 2:41; 
8:6-13, 36-38; 10:47-48; 16:33; 18:8). Kini nagalangkob kang bisan kinsa nga wala pa 
mabautismohan bisan ang bag-o nga magtutuo, O si bisan kinsa nga nga wala pa kaayo 
masabtan ang kahulogan sa Bautismo.

B. Sa kasagaran ang bag-ong magtutuo Bautismohan sa tao nga nagadala kaniya sa 
___________________ (Buhat 8:36-38; 16:31-33).

C. Unsa pod ang mahitungod sa Bautismo sa Bata? Aron makahimo ug disipolo kinahanglan 
ang usa ka Tao ________________. Ang mga Bata dili pa igo nga makasabot sa iliang 
panginahanglan sa pagtuo kang Cristo. Busa mopaabot kita sa ilang paghamtong hangtod 
nga mahimo nila ang pagtuo ug makasabot sila sa matuod nga kahulogan Bautismo sa dili 
pa sila pagabautismohan.

V. Kanus-a ug Asa ako Bautismohan?

A. Sa takna sa imong ________________ kang Cristo (Buhat 2:41; 8:6-13, 36-38; 10:43-48; 
16:31-33; 18:8). Walay igong hinungdan ang paglangay. Ang pinakadugay nga nabautismohan 
sa Biblia ________ ka adlaw (Buhat 9). Sa takna nga nagtuo ka kang Cristo alang sa 
Kinabuhing walay katapusan, angay kanang magpabautismo.

B. Mahimo kang magpabautismo bisan asa ka makakita ug ________________ (Marcos 1:9; 
Buhat 2:41; 8:6-13, 36-38; 10:43-48; 16:31-33; 18:8).

Pahibalo: Adunay mga studyante sa Biblia nga nagatuo nga 
ang Bautismo sa tubig kinahanglanon aron maluwas. Nagabasi 
sila sa 6 ka klasi nga bersikolo alang niini nga argument nga 
ang Bautismo kinahanglanon aron ang tao Malangit. Apan 
kini nga hugonhugon naga kontra sa pagtulon-an sa Bag-ong 
Tugon nga ang Kaluwasan tungod sa Grasya pinaagi sa pagtuo 
kang Cristo lamang. Panaglitan, ang Bautismo kinahanglanon 
aron maangkon ang Kinabuhing Dayon, ngano nga si Jesus wala mosulti “Ang motuo kanako ug 
magpabautismo maluwas”sa Juan 6:47? Ngano si Lucas wala nagsulat “Pabautismo ug tuohi 
ang Ginoong Jesu-Cristo, ug ikaw maluwas” sa Buhat 16:31? Ngano nga wala si Pablo mosulti, 
“Tungod sa grasya maluwas kamo pinaagi sa Bautismo ug Pagtuo” sa Efeso 2:8? Dayag kaayo 
ang Dios dili buot nga atong tugotan ang 6 ka dili Klaro bersikolo nga molabaw ang kahulogan 
sa sobra ________ ka bersikolo nga nagatudlo nga ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo lamang. Mao 
nga kung ang 6 ka dili Klaro bersikolo wala naga-sentro sa Kaluwasan gikan sa Impiyerno, unsa 
ang sentro niini?

 ● Marcos 1:4: Ang Bautismo ni Juan magbubunyag ___________________ aron sila mosalig sa 
umaabot nga Mesiyas (Buhat 19:4).

 ● Marcos 16:16: Si Jesus naga sentro sa Bautismo sa ___________________ (b. 17-18) nga 
mahitabo sa takna nga ang tao motuo ni Cristo sa gasa sa Kaluwasan (Buhat 10:43-48; 11:15-
17; 19:2; 1 Corinto 12:13; Galacia 3:2, 26-27; Efeso 1:13-14).
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 ● Juan 3:5: Sa dihang naga sentro si Jesus sa “Pagkahimugso diha sa tubig” Nagasulti kini 
mahitungod sa ___________________ nga pagkatao nga mahitabo sa wala pa mahimugso sa 
Espirituhanon pinaagi sa pagtuo kang Cristo (Juan 3:6, 15-16).

 ● Buhat 2:38: Naga sulti sa Bautismo sa tubig ingon nga kondisyon sa ___________________ 
pagpasaylo niining mga Judio. Tungod kay sila nagtabang sa paglansang kang Cristo, kini nga 
mga Pelistihanon kinahanglan nga publikong magpamatuod sa ilang kaugalingon diha kaniya 
pinaagi sa Bautismo sa tubig aron sa pakighiusa kang Cristo ug Pagbaton sa Balaang Espiritu. 
Sa dihang nagmando si Pedro nga maghinulsol sila, iya silang gitawag sa “pagbag-o sa ilang 
hunahuna” (metaneo) ug pagsalig kang Cristo (Buhat 2:41, 44). Kung walay Bautismo sa tubig 
aduna gihapon silay maangkon nga kinabuhing walay katapusan, apan dili sila makalingkawas 
sa temporary nga hukom nga mahitabo niining makasasala nga Henerasyon sa paglansang sa 
Mesiyas (Buhat 2:40).

 ● Buhat 22:16: Naga hisgot usab ang Bautismo sa tubig ingon nga kahimtangan sa Panaghiusa 
nga pagpasaylo sama kang Pablo nga gani nahiapil na sa dalan paingon sa Damasco (gitawag 
siya ni Ananias “___________________,”9:17; 22:13; Galacia 1:11-12). Si Pablo nahiapil sa 
dalan paingon sa Damasco, apan nakaangkon sa kapasayloan sa paglutos kang Cristo (Buhat 
9:4) Sa iyang Bautismo tulo ka adlaw pinaagi ni Ananias (Buhat 22:16; 9:17). Ang mando sa 
sa pagbautismo alang sa pagpasaylo sa sala gimando sa mga Pelistihanonnga maisugong nag 
salikway kang Cristo ug gani dili nahisakop sa mga Hentil (Buhat 10:43-48). Busa, kini nga 
punto sa Buhat 2 ug 22 mahimong panalagsa ug dili kasagaran.

 ● 1 Pedro 3:21: Si pedro naga sentro sa Bautismo sa ___________________ sama nga ang 
Bautismo ni Noe nagahulagway (antitype) niini nga klasi sa Bautismo nga giingon sa Bersikolo 
21. Ang tubig wala nakaluwas kang Noe ug sa iyang pamilya. Ang Arka mao ang nagluwas kanila. 
Sama nga ang hukom sa Dios pinaagi sa tubig midagayday sa Arka ug dili kang Noe, busa ang 
hukom sa Dios midagayday ngadto kang Cristo ug dili kanato (B. 18). Sa ato pa, ingon nga si 
Noe ug ang iyang pamilya nakalingkawas sa lunop nga mao ang hukom sa Dios diha sa Arka, 
ug sama nga paagi sa mga Cristohanon makalingkawas sa hukom sa Dios pinaagi kang Cristo 
ug sa Bautismo sa Balaang Espiritu, sa takna nga sila mituo kang Jesus (Galacia 3:26-27). Ug 
sa pagkawas ni Noe sa Arka, siya misulod sa bag-ong kinabuhi—ang kalibotan nga gihugasan sa 
sala. Sa sama nga paagi, nga paagi ang Bautismo sa Balaang Espiritu nagpahimutang kanato sa 
bag-ong relasiyon diha kang Cristo aron kita makasinati sa bag-ong ___________________ nga 
kinabuhi (Roma 6:3-5). Ang Bautismo sa Balaang Espiritu dili lamang nagluwas kanato gikan 
sa impeyerno, apan nagluwas usab kanato gikan sa gahom sa sala. Si Pedro miingon nga kini 
nga Bautismo dili paghinlo sa lawas (“pagkuha sa tawhanong tagok”), apan kini Espirituhanong 
paghinlo (“Ang tubag sa maayong kabubut-on ngadto sa Dios”). Ang Bautismo sa Balaang Espiritu, 
naghatag kanato ug maayong kabubut-on sa atong kanhi nga kinabuhi ug sala, nga naghimo 
kanato nga madaugon karon ug sa gahom sa iyang pagkabanhaw.

Andam kaba mosunod sa Dios pinaagi sa Bautismo sa mga magtutuo (Mateo 28:19-20)?

Andam kaba sa pagsunod kang Jesus ug dili na mobalik pag-usab (Lucas 9:57-62)?

Kung dunay mga Tao nga magbiay biay kanimo, O maghulga kanimo, O kaha mopatay kanimo, 
andam kaba sa pagsunod kang Jesus (Mateo 10:16-39)?

Kung wala kapa mabautismohi, ang imong tig-disipolo makahimo sa pagtambag kanimo sa sunod 
nga ang skedyul sa Pagbautismo sa tubig nga pagabuhaton sa Simbahan. 
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BALIK LANTAW
D. gahom

kalinaw
kinsa
alanihon

LANTAW SA ITAAS
Pakigsulti
matinud-anon

I. A. kanunay
walay
B. 1. kabalaka

2. nag-atiman
3. kaluoy

grasya
C. pangayoa
  gikinahanglan

1. Wala

2. Ang tanan. Ang pulong “Pag-ampo” 
naga sentro sa pakigsulti sa Dios. Sultihi 
ang Dios unsa ang imong gikabalak-an. 
Ang pulong “Pagsangkap” o kaha mulo 
naga kahulogan sa pagsulti sa imong 
gikinahanglan. Pipila ka mga tao lamang 
ang nakasayod unsa ang tinuod nila nga 
panginahanglan, tungod sa naputos sa 
kabalaka. Ang pulong “Hangyo” nagasentro 
sa pagpangayo sa Dios unsa ang imong 
gusto.

3. Maayo nga Pamatasan. Ang Dios 
gusto sa imong mapasalamaton nga 
kasingkasing. Ngano? Kay tungod kung 
mosalig ka sa Dios sa pagtagbo sa imong 
gikinahanglan ug sa imong mga gusto 
bisan sa panahon sa mga kalisdanan , 
mahimo kang positibo sa pagdawat sa mga 
sitwasiyon ug makahimo ka sa pagtagad 
sa Dios sa insakto nga paagi.

4. Ang Kalinaw sa Dios manalipod 
sa imong kasingkasing ug hunahuna. 
Ang panultihon “Kalinaw sa Dios” sama 
sa usa ka lalom nga pahulay luyo sa bagyo 
sa Kinabuhi. Pananglitan, ang tubig sa 
ilalom sa dagat nagpabiling kalmado 
bisan sa takna sa bagyo. Ang panultihon 
“manalipod” nagahulagway sa Armadong 
Sundalo naga lakaw paadto ug pabalik 
atubangan sa ganghaan sa Siyudad, ug 
manalipod sa tanan nga lumulopyo sulod sa 
siyudad batok sa mga kaaway. Ang kalinaw 

sa Dios kanunay manalipod sa tanan nga 
mohatag ug panahon sa pagpakigsulti sa 
Dios mahitungod sa ilang mga kabalaka, 
ug mangayo kaniya sa ilang gikinahanglan 
ug mga gusto.

III. A. Oo
B. Dili
C. Hulat

V. A. Jesus
Pulong

B. Diyos
C. Amen
D. Pagdayeg
E. Masabtan
F. Tanang

LEKSIYON SA BAUTISMO SA TUBIG
I.  A.   mando

B. mga disipolo

II. A. Kamatayon
B. bag-ong kinabuhi
C. disipulo
D. kombinasyon

1. giplano
2. gihatag
3. gibuhat

gibantayan

III. A. Jesus
B. Biblia
C. itunlob
D. Pagkabanhaw

IV.  A. motuo
B. pagtuo
C. motuo

V. A. Motuo
 Tulo
B. Tubig

ANG BAUTISMO BA AKO SA TUBIG 
MAKALUWAS?

270
Giandam
Balaang Espiritu
Lawasnon
Igsoon
Pagpakigdait
Espiritu
Pagkabanhaw

Leksiyon 2 Mga Tubag 
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BALIK LANTAW

A. Kumusta kamo tanan? (Paggahin ug panahon sa pagdasig sa usag usa ug sa pag-ampo.)

B. Panahon sa Pagdayeg (Kanta o duha alang sa pagdayeg.)

C. Kaakohan
 ● Kumusta ang inyong pagtuman sa atong leksiyon niadtong nilabay nga semana mahitungod 

sa pag-ampo?
 ● Kinsa ang imong gisuginlan sa kaluwasan? Kinsa ang mituo? Kanus-a ba nimo sila 

tudloan sa pagsugid sa uban mahitungod sa plano sa Dios sa kaluwasan.
 ● Inyo ba silang gibansay aron sa pagtudlo sa uban? (2 Tim. 2:2) Sila ba nagahimo usab? 
 ● Ang mga Tao ba nga ilang gibansay nagatudlo pod sa uban?

D. Ang panan-awon sa Dakong Sugo? (Juan 15:7-8, 11, 16)

Ngano kaha nga daghan sa mga Cristohanon dili malipayon? Usa sa dako nga hinungdan niana 
mao nga gamay lamang ang ilang bunga, kay wala nagasangyaw sa Maayong Balita. Atong 
mabasa sa Juan 15:8 nga kabubut-on sa Dios nga kita “Mamunga ug Daghan”—“Niining 
nga paagi kapasidunggan ang Amahan, nga kamo mamunga ug daghan, ug kamo mahimo 
akong mga tinun-an.” Kung mapakyas kita sa ________________ ug paghatag ug himaya 
sa Dios, nasayod kita sa atong kasingkasing nga kini mababag kanato sa pagsinati sa tinuod 
nga kalipay.

Basaha ang Lucas 15:7 ug 10. Sumala pa niini nga bersikolo, unsa ang maghatag ug dako 
nga kalipay didto sa langit? Kung ang makasasala ________________ ug bag-ohon niya 
ang iyang hunahuna sa bisan unsa nga nagapugong sa imong pagsalig kang Cristo ug saligi 
siya sa imong kaluwasan. Unsa gani kamatuod ang Langit mao usab kini kanato. Busa usa 
ka dakong ________________ kung atong masaksihan nga ang Tao modulo kang Cristo.

Apan adunay paagi nga kita makapamunga ug daghan ug sination ang mas dako pa nga 
kalipay. Nasayod kaba kung unsa kini? Kung atong tigumon ang mga bag-ong magtutuo ug 
________________ sila.

Apan aduna pay paagi nga makapamunga pa kita ug mas daghan pa gayud ug sination pa
ang labaw nga kalipay. Nasayod kaba kung unsa kini? Kung ang atong nabansay dili lamang 
manaksi, apan magbansay sa ________________ nga makabansay usab sa ________________. 
Mao kini ang mando ni Pablo kang Timoteo sa 2 Timoteo 2:2; “Itugyan sa mga Tao nga 
kasaligan ang imong madungog nga akong giwali atubangan sa kadaghanan aron kini itudlo 
usab nila sa uban.” Gusto kaba nga magmalipayon? Busa ikaw magsangyaw ug magbansay 
sa mag ________________. 

LANTAW SA ITAAS

Aron ka masayod sa usa ka Tao sa iyang panginahanglan paggahin ug panahin kanila. Sa sama 
nga paagi, kung gusto nimo ang suod nga relasiyon sa Dios, kinahanglan ka “Sa matag adlaw nga 
kauban ang Dios.”

I. Ngano nga maggahin kita ug panahon sa Dios?

 ● Sa Pagsimba sa Dios
 ● Aron ang atong kinabuhi mahimong dayag diha sa Dios aron siya gawasnon sa pagpakigsulti 

kanato

Leksiyon 3: MATAG ADLAW NGA KAUBAN SA DIOS
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II. Unsa ang sagad nato nga buhaton sa atong panahon sa Dios?

 ●  Makigsulti kita sa Dios diha sa mga pag-ampo (Fil. 4:6-7).
 ●  Mamati kita sa Dios sa iyang pagpakigsulti kanato pinaagi sa 

pagtuon sa iyang mga pulong.

III. Unsa nga paagi ang Dios magkigsulti kanato pinaagi sa Biblia? 

A. “Ang _________________ gisulat uban sa lamdag gikan sa 
Dios ug mapuslanon kini alang sa _________________ ,
sa _________________ , sa _________________ , sa 
pagsaway _________________ unsaon sa pagkinabuhi 
nga _________________. Sa ingon, ang nag-alagad sa Dios 
masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang _________________
buhat” (2 Timoteo 3:16-17).

B. Mahimo nimo nga buhaton ang 2 Tim. 3:16-17 matag higayon nga magtuon ka sa Biblia. 
Hangyoa ang Balaang Espiritu:

1. Magtudlo kanimo—Pangayoa sa Dios nga ipakita kanimo ang _______________ nga 
gusto niya nga imong masabtan ug tuohan.

2. Magbanlong kanimo—Pangayoa sa Dios nga ipadayag kanimo ang mga sayop o 
_______________ nga tinuohan, binuhatan, hunahuna, pulong, kinaiya ug motibo sa 
imong kinabuhi.

3. Magsaway kanimo—Pangayoa sa Dios nga ipakita kanimo unsa ang mga kinahanglan 
nga imong ipuno sa imong kinabuhi o kaha ang imong tangtangon sa imong kinabuhi 
nga kinahanglan _______________ diha kaniya (tinohan, binuhatan, pulong, hunahuna, 
kinaiya, ug motibo).

4. Magbansay kanimo sa pagkamatarong—Pangayoa sa Dios nga ipakita kanimo 
unsa ang mga Bersikolo sa Biblia o espirituhanong kamatuoran nga gusto niya nga 
imong _______________ sa imong kinabuhi karon nga semana aron nga molambo ka 
sa _______________ kinaiya ug hilig.

IV. Unsa nga mga kinaiya nato sa atong panahon kauban sa Dios?

(Salmo 42:1-2)

(Salmo 119:18, 33-34,47)

V. Mga sanglitanan gikan sa Biblia

Sa dihang nagtuon kita sa nagkadaiya mga tawo sa Biblia, atong nadiskobrehan nga kon ang 
tawo magagahin ug panahon sa Dios, ang Dios magagamit kaniya giunsa niini nga mga tao sa 
Biblia ang paggahin sa ilang panahon kauban sa Dios?

Niini nga sanglitanan sa taas, unsa ang atong aplikasiyon sa imong kinabuhi nga imong mahimo 
sa paggahin ug panahon kauban sa Dios?

Bersikolo:  Tawo:  Takna: Lugar:  Buluhaton:
Genesis 19:27  Abraham buntag  kanhi nga dapit pagtabo sa Dios

Salmo 5:3

Daniel 6:10

Marcos 1:35
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VI. Mga gamit sa imong matag adlaw nga kauban sa Dios

Biblia: Biblia: Pagpili ug Biblia nga sayon nimong masabtan. Puede ka magsugod sa imong 
pagtuon sa bag-ong tugon. Makasugod ka sa Ebanghilyo ni Juan, sunod sa libro 
ni Pablo sa Roma.

Notebook:  Sa imong panahon kauban sa Dios ______________ ang imong nasabtan nga 
pagpakigsulti sa Dios gikan sa iyang mga pulong sa Biblia.

Lugar:  Pagpili ug dapit o lugar nga diin ka maka hinagbo sa Dios nga walay ______________.

Oras:  Pagpili ug oras sa matag adlaw nga makanunayon ang imong paghinagbo sa Dios.

Plano:  Dalaa ang imong Biblia, notebook, ug ballpen sa matag adlaw. Pakigsulti sa Dios 
nga matinud-anon pinaagi sa pag-ampo. Paminawa ang Dios samtang tudloan ka 
niya, badlungon, ug sawayon, ug bansayon sa pagkamatarong (sa ______________ 
pagkinabuhi).

VII. Sugdi ang imong panahon kauban sa Dios

A. Sugdi pinaagi sa pagdayeg ug mga pagpasalamat sa kayo sa Dios. “Sulod kamo sa iyang 
Templo ug pasalamati siya didto; Sulod kamo sa iyang Balaang puloy-anan ug dayga 
siya didto! Pasalamati ug dayga siya!” (Salmo 100:4).

B. Hinulsoli ang bisan ug nga sala nga magpakgang sa imong 
relasiyon sa Dios. “Apan kon _________________ nato sa Dios 
ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinud-anon sa 
iyang saad _________________ gayod sa tanan natong mga 
sala ug _________________ sa tanan natong mga kalapasan” 
(1 Juan 1:9).

C. Pangayoa sa Dios nga ablihan ang imong mga mata sa mga pagtulon-an 
sa Biblia. “Bukha ang akong mga _________________ aron Makita 
ko ang kahibulongang mga kamatuoran diha sa imong balaod” 
(Salmo 119:18).

D. Ug karon gamita ang giya nga imong nakat-onan sa 2 Timoteo 3:16-17 samtang 
magabasa ka sa Biblia, Pangayoa sa Dios nga:

1. Motudlo kanimo—ipakita niya kanimo ang importante nga leksiyon alang kanimo.

2. Mobadlong kanimo—ipakita niya kanimo ang bisan unsa nga sala, tinuohan, binuhatan, 
hunahuna, pulong, ug motibo.

3. Mosaway kanimo—ipakita niya kanimo ang unsa pagakuhaon ug idugang sa imong 
kinabuhi.

4. Pagbansay kanimo diha sa pagkamatarong—ipakita niya kanimo unsay giingon 
sa kasulatan o mga Espirituhanong kamatuoran nga gusto niya nga imon iaplikar sa 
imnog kinabuhi niini nga semana.

E. Ang Biblia misaad kong imo kining buhaton, “Ikaw masangkap pag-ayo ug maandam sa 
_________________ maayong buhat” (2 Timoteo 3:16-17).
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VIII. Paglahutay sa imong matag adlaw nga panahon kauban sa Dios.

Gusto ba nimo nga mohatag sa imong matag adlaw nga panahon? ____ Oo ____ Dili
Petsa:
Oras:
Lugar:
Plano:

      _____________________________ ________
      Perma    Petsa

LANTAW SA UNAHAN

A. Pagbansay sa pagpa-ambit sa Leksiyon 3 sa usag usa. Basaha ang Galacia 5:13-25 ug 
gamita ang giya ni Pablo—Unsa ang gitudlo sa Dios kanato niini nga mensahe? Unsa ang mga 
sala nga nga iyang gipadayag? Unsa ang mga ginatudlo kanato nga resulta niini nga mensahe? 
Ug sa pagbansay sa pagkamatarong, unsa pod ang kamatuoran O mga padayag sa mensahe nga 
gusto sa Dios nga atong iaplikar sa atong kinabuhi niini nga semana?

B. Mga tinguha ug Pag-ampo

1. Pag-ampo—Pangayo-a sa Dios kinsa angimong sugiran sa kaluwasan aron mahimong 
tinun-an. Ilista ang mga pangalan ug ampoi nga ang Balaang Espiritu mag-andam ug mga 
paagi sa kasing kasing sa mga tao nga naa sa imong listahan.

2. Tuohi—Hinumdomi nga si Cristo nagsaad nga ang Espiritu nagalihok bisan sa wala pa nimo 
naadto, busa laumi nga ang mga tao sa imong listahan nga mahimong positibo sa paggiya 
sa Dios (Juan 16:7-11).

3. Pangayoa—Bisan ang mga tao sa imong listahan wala kaayo nagpakita ug interes sa himo sa 
sunod nga lakang, pangutan-a sila kung mahimo ba nga magpaambit ka sa mga Leksiyon nga 
imong gitun-an. Gamita kini nga higayon sa pagtudlo sa “Leksiyon 1—Plano sa Kaluwasan.” 
Tingali andam sila niini nga higayon sa positibo nga pagdawat sa mensahe niini nga paagi

LEKSIYON SA PAGSABOT SA PAGDISIPOLO

Unsa ang pagdisipolo? Gihulagway ni Jesus ang proseso sa pagdisipolo sa Mateo 28:19-20: 
Si Cristo nagmando kanato sa “paghimo ug Disipolo.” Ang pulong dispolo nagakahulogan nga 
“magtutuon o studyante.” Matod pa sa bersikolo sa ibabaw, unsa ang tulo ka butang nga atong 
himuon sa paghimo ug “disipolo”?

1. ___________ . Ug sa atong paglakaw, unsa ang atong buhaton sumala 
sa kasulatan sa Marcos 16:15? _________________

Matod pa sa 1 Corinto 15:1-5, Unsa ang ebanghilyo? Kini mao 
nga si Cristo _________________ alang sa atong mga sala ug 
_________________ gikan sa mga patay. 

Unsa ang hikinahanglan sa Dios sa mga dili magtutuo kong 
ilang madungog ang Ebanghilyo sumala sa Roma 1:16? 
_________________ ug _________________ kang Cristo 
lamang alang sa gasa sa kaluwasan. Ang unang lakang sa 
pagdisipolo mao ang pagsangyaw sa ebanghilyo ni Cristo 
Jesus sa mga dili magtutuo ug sa pag-imbita kanila sa 
pagtuo kang Cristo alang sa gasa sa kaluwasan.
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2. __________ ang bag-ong magtutuo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Balaang 
Espiritu. Ang unang lakang sa pagdisipolo sa human siya nagatuo kang Cristo alang sa 
gasa sa kaluwasan mao ang Bautismo sa tubig. Ang Bautismo sa tubig magtabang sa bag-ong 
magtutuo sa proseso sa pagdisipolo, ug sa handom nga pagpailalom sa Pagmando ni Cristo.

3. __________ ang mga bag-ong magtutuo sa pagtuman sa _________________ nga gimando 
ni Cristo. Kini labaw pa kay sa kahibalo sa kinaadman. Mando kini sa kabubut-on. Ang pagtuman 
sa sugo ni Cristo proseso kini samtang may kinabuhi pa kita. Ang pangutana sa usa ka disipolo 
dili kung unsa ang akong buhaton? Apan kon unsa ang gusto ni Cristo nga akong buhaton? 
Kung sumadahon, ang usa ka disipolo bautismadong magtutuo nga matinud-
anong nagasunod sa sugo ni Cristo, ug nagatubo sa iyang relasiyon sa Dios.

Importante kaayo ang pagsabot sa pondado nga kalainan sa kaluwasan ug pagdisipolo. Sa tabang 
sa imong tigbansay/magtutudlo, susiha ang mga pulong sa ubos kong kini naga sentro bas a 
kaluwasan O pagdisipolo.

Pulong Kaluwasan Pagdisipolo
Gasa (Efeso 2:8-9)

Pagkamatinud-anon (Juan 8:31)

Dili mawala (Juan 10:28-29)

Bautismo sa Tubig (Mateo 28:19)

Pagtuo lamang (Efeso 2:8-9)

Pagtugyan sa imong Kinabuhi ngadto sa Dios (Lucas 9:24)

Kinabuhing walay katapusan (Juan 3:16)
Pagsubmitar sa pagdumala ni Kristo (mga Colosas 3:23-24)
Tibuok kinabuhi nga proseso (Pin. 2:10, 26)
Usa ka higayon lang (Juan 5:24; 6:35)

Pagtuo ug buhat (Santiago 2:14-26)

Ganti basi sa maayong buhat (Mateo 16:24-27; 
1 Corinto 3:8)
Base sa gibuhat ni Kristo ug dili sa atong binuhatan 
(Juan 19:30)

Mawala (Juan 15:1-8)

Ang Biblia nagtudlo nga ang pagka Cristuhanon naga basi gayud sa ___________________ kang 
Cristo. Ang pagkadisipolo naka basi sa pagtuo ug ___________________. Ang kaluwasan gasa. Ang 
pagkadisipolo gastos. Ang kaluwasan usa ka higayon lamang. Ang pagka-disipolo mapinadayonon 
nga Diosnong desisyon.

*ANG PUNDADO NGA LAKANG SA PAGDISIPOLO HUMAN ANG TAO MITUO NI CRISTO 
ALANG SA KINABUHING WALAY KATAPUSAN MAO ANG PAGPABILIN DIHA SA 
MGA PULONG NI CRISTO. (JUAN 8:31-32):

Sa kang Kinsa ni Jesus kini gisulti (31a)?
Unsa ang Kondisyon sa pagka disipolo ni Jesus? (31b-32)?

Ang pulong “Pabilin” sa pagpadayon, pinuy-anan. Aron mahimo kitang disipolo ni Jesus, kinahanglan 
magpabilin O himuon nga pinuy-anan ang iyang pulong ang Biblia. Pabilin diha sa iyang mga pulong 
matag-adlaw ug ikaw Espirituhanong magatubo. 
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Leksiyon 3 Mga Tubag
BALIK LANTAW
D. pagpamunga

maghinulsol
kalipay
bansayon
uban
uban
babansay

LANTAW SA ITAAS
III. A. kasulatan

pagtudlo
kamatuoran
pagbadlong
pagtudlo
matarong
maayong

B. 1. kamatuoran
2.  sala
3. matarong
4. iaplikar
 diosnong

IV. Salmo 42:1-2: Ingon nga nangandoy ang lagsaw 
sa mabugnawng kasapaan, nangandoy usab ako 
kanimo, O Dios. Giuhaw ako kanimo, O buhing 
Dios! Kanus-a ba ako makaduol ug makasimba 
kanimo?

Salmo 119:18: Bukha ang akong mga mata aron 
Makita ko ang kahibulongang mga kamatuoran 
diha sa imong mga balaod.

Salmo 119:33-34: Tudloi ako, O Ginoo, sa 
kahulogan sa imong mga mga balaod, ug tumanon 
ko kini kanunay.

Salmo 119:47: Gikalipay ko ang pagtuman sa 
imong mga sugo nga akong gihigugma.

V. Salmo 5:3: Si David, buntag, naga-ampo sa Dios

Daniel 6:10: Si Daniel, katulo sa kada adlaw, sa 
iyang kwarto, Naga-ampo ug nagdayeg sa Dios.

Marcos 1:35: Si Jesus, Kaadlawon, awa-aw nga 
dapit, naga-ampo sa Dios

VI. isulat
disturbo
diosnon

VII. B. isugid
mopasaylo
maghinlo
C.  mata
e.  tanang

LEKSIYON SA PAGSABOT SA PAGDISIPOLO
1. panlakaw

isangyaw ang ebanghilyo
namatay
nabanhaw
tuo 
salig

2. bautsimohan
3. tudloi 

tanan

Pulong Kaluwasan Pagdisipolo

Gasa (Efeso 2:8-9)

Pagkamatinud-anon 
(Juan 8:31)

Dili mawala 
(Juan 10:28-29)

Bautismo sa tubig 
(Mateo 28:19)

Pagtuo lamang 
(Efeso 2:8-9)

Pagtugyan sa imong 
kinabuhi ngadto sa 
Dios (Lucas 9:24)

Kinabuhing walay 
katapusan (Juan 3:16)

Pagsubmitar sa 
pagdumala ni Kristo 
(mga Colosas 3:23-24)

Tibuok kinabuhi nga 
proseso (Pin. 2:10, 26)

Usa ka higayon lang 
(Juan 5:24; 6:35)

Pagtuo ug Buhat 
(Santiago 2:14-26)

Ganti gibasi sa 
maayong buhat
(Mateo 16:24-27; 
1 Corinto 3:8)

Base sa gibuhat ni 
Kristo ug dili sa atong 
binuhatan (Juan 19:30)

Mawala (Juan 15:1-8)

pagtuo
buhat
mga magtutuo nga judio
pabilin diha sa pulong ni cristo
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BALIK LANTAW

A. Kumusta matag-usa kaninyo? (Paggahin ug panahon sa pagdasig sa usag-usa.)

B. Pagdayeg sa Dios (Kanta o Duha ka kanta)

C. Mga kaakuhan
 ● Nagbaton kaba ug panahon alang sa Dios? Kumusta ang imong kasinatian niini?
 ● Kumusta ang inyong pagtuman sa milabay nga leksiyon?
 ● Kinsa ang imong gisuginlan sa kaluwasan? kinsa ang mituo?
 ● Kanus-a ba nimo sila tudloan sa pagsugid sa uban mahitungod sa plano sa Dios sa 

kaluwsan, gitudlo ba nimo ang Leksiyon 3? 
 ● Gibansay ba nimo sila sa pagbansay sa uban? (2 Timoteo 2:2) Ila ba kining gibuhat? 

Ang mga tao ba nga imong gibansay, nagbansay usab sa uban?

D. Ang Panan-awon sa Dakong Sugo (Juan 15:1-8).

Niining bersikuloha, si Jesus nagtudlo ug unsa-on nga kita magapamunga aron pahatag ug 
himaya sa Dios nga Amahan ingon nga mga tinun-an o disipulo ni Jesus (Juan 15:12-14, 
16-17) ug sa _______________ mga nagtoo. Kadtong mitoo ni Jesus nga may kinabuhing 
dayon pinaagi sa pagsangyaw sa Iyang mga tinun-an. (Juan 4:36). Atong nakat-unan gikan ni 
Jesus nga Siya lamang ug wala nay laing gigikanan o tuboran _______________(Juan 15:1) 
ug atong madawat ang mga pagdasig gikan sa Iyang mga Pulong (Juan 15:2a). Ang pulong 
“putlon”Ang insaktong paghubad “pul-ongan.” Mao kini ang ginabuhat sa mga nagtanum 
ug kaparasan sa kanhiayng mga panahon nga ilang “pul-ungan” ang mga sanga nga dili 
mamunga, aron mamunga ug daghan. Niining maong kamatuoran sa Juan 13 ngadto sa 14, 
si Jesus nagdasig sa Iyang mga tinun-an uban ang saad mahitungod sa Langi tug ang pag- 
abot sa Balaang Espiritu-Santo sumala sa Juan 14.

Ang mga tinun-an ni Cristo andam na sa patigum uban sa Dios mo resulta ug bunga, bout sa 
Dios nga sila mamunga ug daghan. Busa sila _______________ siya (15:2b-3). Ang daghan 
sanga ug dahon makahatag ug babag sa paghatag ug bunga diha sa usa kla ubas, busa ang tig 
alima magpul-ong niini. Ang Dios magagamit sa iyang pulong aron paghinlo sa atong kinabuhi 
aron dili mahimong babag sa atong pagpamunga. Ang Dios gusto sa iynag mga tinun-an na 
magapamunga usab ug daghan pinaagi sa pagpabilin diha kay Kristo usab _______________ 
sugo ni Kristo (15:4-5, 10; cf. 1 Juan 3:24). Si Jesus nagapahimangno sa iyang mga tinun-an 
nga mosupak kaniya makasinati ug kapildihan ug pagkahiluyo diha kaniya (“gipul-ong ug 
gisalibay”), ang pagkawala sa ispirituhanon pagkadasig (“ug nalawos”), ug kini mosamot 
_______________ diha sa Ginoo (“ug kini tapokon ug isalibay didto sa kalayo, ug sunogon 
kini,” 15:6; cf. Deuteronomio 4:23-24; 1 Pedro 4:12-13) ug mawala ang walay kataposan 
ganti sa atubanga diha kay Kristo (1 Corinto 3:11-15; 2 Corinto 5:10). Aron mga tinun-an 
“makabunga ug daghan” pinaagi sa pagsalig diha kang Kristo sa iyang _______________ 
(15:7-8). Ang sekreto sa tubag sa pag-ampo mao ang pagpabilin diha kang Kristo ug sa iyang 
_______________ ang pagpabilin diha Kanimo (15:7).

LANTAW SA ITAAS

I. Ang Trinidad

“Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.”
 Mateo 28:19b

Leksiyon 4: ANG DIOS NGA NAGLUWAS KANATO
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Ang Biblia nagatudlo nga ang Dios usa ra (“Ang Ngalan” = Nag-inusara) apan sa walay katapusan 
nahimugso sa tulo ka Persona O Kaugalingon (“Aman... Anak... Balaang Espiritu”) nga gani 
managsama sa tanan nga paagi, apan manag kalahi sa ilang tahas ug yutan-on nga kahimtanga. 
Ang Dios usa ka lamang ka Dios (Deuteronomio 6:4) apan tulo ka Persona (Efeso 2:18; 2 Corinto 
13:14). Ang studyante sa Biblia naga sentro sa kamatuoran nga ang ___________________ o 
tulo sa Usa. Ang matag Diosnong Persona walay katapusan, Buot ipasabot ang Dios Amahan, 
wala naghimo sa Dios Anak, nga gani mao ang ginasulti sa uban nga mga kulto.

Ang daang testament maoy pasukaranan sa Trinidad. Sama pananglitan:

“Sa sinugdan gihimo sa Dios ang langit ug yuta.” Genesis 1:1

Ang hebrohanon na pulong “Dios” mao ang _______________ pungan Elohim na mao kini usa ka 
pulong sa berbo bara nga naga hisgot na siya usahan ug daghanan.

“Ug ang Dios naga ingon na himoon nato sumula sa atong dagway.” Genesis 1:26

Ang pulong “himoon ta” nagsugyot sa pagkadaghan. Ang pulong “kita” wala kini nagpasabot sa angel 
kay ang angel dili man hinimo. Ug lain pa nga pulong sa Dios na “kita” makaplagan usab diha sa 
Genesis 3:22; 11:7; Isaias 6:8.

Ang imong Magbubuhat mao ang imong bana, ang Dios hostisya ang iyang pangalan.

Ang pulong gihubad “Magbubuhat” (ō.śa.yiķ) dagahan sa Hebreo. Busa, adunay ikaduha na pulong 
na mao kana ang dagahan gamiton alang sa Dios.

“16 Duol kamo kanako, ug panimaw: wala ako nasulti sa tago sukad apa sinugdan; sa panahon 
sa nangagi kay ako anaa na ug karon ang Dios ug pinaagi sa iyang ispiritu nagpadala ka 
kanako. 17 Ingon ang Dios, nga imong maluluwas, ang usang balaan diha sa Israel: ako ang 
Ginoo nga imong Dios, nga nagatudlo kanimo nga matudlo sa pagsulti. Sa pagtudlo kanimo 
unsaon sa pagkinabuhi.” Isaias 48:16-17 

 
Diha sa bersikolo desisayes, ang Dios anak nagasulti. Ug iyahang ginatudlo ang Amahan nga mao 
ang Dios Amahan] ug ang ispiritu iyang gipadala. Ug ang sunod na bersikolo, ang anak klaro nga 
nagasulti usab siya Ginoo. Usalain bahin kaning bersikolo sa tulo ka _______________ persona 
nga dili malalis nga usa lamang ang Dios.

“8 Ug kaniya [ang Ginoo] naga ingon nga kini ang akong mga katawhan mga kaanakan na 
wala nagalimod ug siya nahimo nilang manluluwas. Sa ilang mag pag-antus, siya usab nag-
antus sa iyang presensya kanila nagaluwas; pinaagi iyang gugma ug kaluoy sila giluwas; 
ug sila giagak ug giatiman hangtod sa walay kataposan. 10 Apan sila nagapasinupakon ug 
nagapasubo sa ispiritu; ug siya mitalikod ug nakigbatok ingon nga kaaway, ug siya nakig-
away kanila.” Isaias 63:8-10

Kini nag bersikolo nahimo pasukaran na kong atong hunahunaon nga Dios, ang angel sa iyang 
atubangan ug ang balaang ispiritu gipadayag na tulo ka persona diha sa _______________.

Diha sa daang testament ang Dios nagasulti ingon ang _______________ (Deuteronomio 32:6; 
Isaias 63:16; Malakias 2:10), Anak (Salmo 2:6-7) 45:6-7; Pan. 30:1-4; Isaias 9:6), ug _____________ 
(Genesis 1:2; Salmo 139:7-12; Isaias 11:2-3; 61:1; 63:10; Zacarias 4:6).
Unsa ang imong nakat-onan mahitungod sa Dios Amahan, ug Dios Anak, Si Jesu-Cristo, niini nga 
mensahe?
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Mateo 3:16-17 

Juan 1:1-18

Juan 6:38-40

Colosas 1:12-20

Unsa ang imong nakat-onan mahitungod sa Balaang Espiritu Juan 14:16-17, 26; 16:13-14; Buhat 
5:3-4? Unsa ang imong nakat-onan mahitungod sa iyang ginahimo ug sa iyang relasyon sa Amahan 
ngadto sa Anak?

Unsa imong nakat-onan mahitungod sa Dios nga Amahan, ug sa Dios anak, ug sa Balaang Espiritu 
diha Efeso 1:3-14 nga mohaom sa kaluwasan sa gikan sa empeyerno.

Ang Biblia nagatudlo nga ang Dios nahigugma, magsangkap, ug magdisiplina kanato.

II. Ang Dios Gugma

“Nagpakita ako kanila gikan sa halayo. Mga Israelita, ________________ ko kamo kanunay 
busa gipadayon ko pagpaila kaninyo ang gugma kong walay paglubad.” 
          Jeremias 31:3

A. Sa unsa nga basihanan giluwas kita sa Dios?

____ tungod ba kay daotan ka? ____ tungod ba kay gihigugma nimo siya?

____ tungod ba kay maayo ka? ____ tungod sa _________________________

“Apan daku kaayo ang kaluoy sa ug gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani nga kaniadto 
patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadaotan, gibanhaw kita niya uban kang Cristo. 
Naluwas kamo tungod sa __________________ sa Dios.”
        Efeso 2:4-5

B. Giunsa sa Dios pagpadayag ang iyang gugma kanimo? Palihog sulat ug sanglitanan sa ubos.

1. Sa imong Kaugalingon nga sanglitanan:

2. (1 Juan 3:16; 4:9-12, 16)

C. Sa Lucas 15:11-32, si Jesus naghisgot mahitungod sa gugma sa Amahan ngadto sa iyang 
Anak. Unsaon nimo paghulagway ang kaparehas sa Amahan ug sa Dios?

III. Ang Panalipod sa Dios

“Apan kasaligan ang Ginoo. Lig-onon kamo niya ug ____________________ gikan sa daotan.”  
      2 Tesalonica 3:3

A. Sa Salmo 34:7 unsa ang saad sa Dios?

Israel (2 Hari 6:118; 2 Cro. 32:7-8) 

Ang tulo ka higala (Dan. 3)

Pedro (Buhat 12:1-19)
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B. Unsa ang pagpanalipod sa Dios kanimo sa 
panahon nga nag-atubang ka ug mga tentasiyon 
(1 Corinto 10:13)?

IV. Ang pagsangkap sa Dios

“Ug ang akong Dios magsangkap sa tanan 
ninyong gikinahanglan sumala sa naghingapin 
niyang bahandi diha ni Cristo Jesus.”  
     Filipo 4:19

A. Nganong ang mga anak sa Dios dili mabalaka? 
(Mateo 6:25-33)

B. Unsa nga gasa ang gihatag sa Dios sa iyang 
mga katawhan nga mopamatuod sa iyang 
pagpatagbo sa atong mga gikinahanglan? 
(Roma 8:32)

V. Ang Disiplina sa Dios

“Kay _____________________ sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma, ug kastigohon ang 
tanan niyang anak nga iyang giila.”  
           Hebreo 12:6

A. Unsa ang handom sa Dios sa iyang mga kaanakan? (Efeso 4:13)

B. Unsa ang paagi sa Dios sa iyang pagdisiplina sa iyang kaanakan?

1. Higala (Pan. 27:6,17)

2. Biblia (2 Timoteo 3:16)

3. Pagsulay (Hebreo 12:11; San. 1:2-4)

4. Pisikal _________________ (1 Corinto 11:29-30; Buhat 5:1-11)
5. Ang _________________ (Mateo 18:15-17; 1 Corinto 5:1-13; 1 Timoteo 5:19-21):

a. Ang kaso sa Taliwala _________________ sa mga magtutuo (Mateo 18:15-17)
1. Ang mga nasal-an nga magtutuo muadto sa mga magtutuo nga nakasala aron sa 

pagpasiguli taliwala nilang duha _________________  .     
2. Ug kung dili siya moangkon sa iyang sala, ang nasaton nagdala ug isa o duh aka 

tawo nga puro sa spiritu _________________ aron sa pagtabang sa pagsulbad 
sa problema (18:16; cf. Galacia 6:1). 

3. Ug kung ang nakasala magdumili sa pagpaubos diha sa probado nga paagi, busa 
ang nakasala ipadayag sa tibuok _________________ aron sa pagdesisiyon kung 
unsa gusto sa Iglesia (Mateo 18:17a).

4. Ug kung dili pa gayod siya maghinulsol sa iyang sala siya iipon sa namatay nga 
isip magtutuo ug papason ang iyang ngalan _________________ hangtod nga 
siya moangkon nga siya nakasala ug mobalik sa Dios. (Mateo 18:17b; cf. 1 Corinto 
5:1-13; 2 Corinto 2:6-7; Tito 3:9-11).

b. Ug king inkaso mahiapil ang simbahan _________________ ang isa ka magbubuhat 
maga _________________ sa makasasala nga magbubuhat siya iatubang sa tibuok 
grupo kay ang Dios maghimo sa seryoso nga pamaagi _________________ (1 Timoteo 
5:19-20; cf. Mateo 18:17).
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C. Unsa nga aspito sa Diosnong Amahan ang mas makahuloganon alang kanimo?

____ gugma ug kaluoy   ____ pagtagbo sa mga panginahanglan

____ disiplina    ____ pagpanalipod

LANTAW SA UNAHAN

A. Pagbansay sa pagpaambit sa Leksiyon 4 sa usag-usa.

B. Paghimo ug panglantaw ug pag-ampo

1. Pag-ampo—Pangayoa sa Dios kung si kinsa imong sultian sa kaluwasan ug kinsa ang imong 
pagatudloan. Isulat ang mga pangalan ug iampo sa Dios nga ang balaang ispiritu magalihok 
sa ilang kasingkasing.

2. Tuohi—Hinumdomi nga si Cristo nagsaad kanato sa iyang Balaang Espiritu nga magpamuhat 
bisan saw ala pa ikaw niadto, busa laoman nga ang mga tao nga naa sa imong listahan 
mahimong positibo sa pagtandog sa Dios (Juan 16:7-11).

3. Pangutana—Bisan kon ang mga tao sa imong listahan wala kaayo nagpakita interes sa 
pagpatubo sa ilang pagtuo. Pangutan-a sila kung mahimo kaba makapaambit sa mga Leksiyon 
nga imong ginatun-an. Gamita kini nga panahon sa pagpaambit sa “Leksiyon 1—Ang Plano 
sa Dios sa Kaluwasan.” Basin niini nga paagi mahimo silang positibo sa pagpaminaw sa 
maayong balita.
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D. bag-o
 kinabuhi
 pul-ong
 pagsunod
 disiplina
 pag-ampo
 pulong

LANTAW SA TAAS
I. Trinidad

daghanan
lahi
Trinidad
Amahan
Espiritu

Matthew 3:16-17: “Ug sa nabautismohan na si 
Jesus gilayon mihaw-as siya sa tubig. Ug ania 
karon, naukban kaniya ang mga langit, ud iyang 
nakita ang Espiritu sa Dios, nga mikunsad ingon 
sa salampati, ug mianha sa ibabaw niya. 17Ug 
ania karon usa ka tinog gikan sa mga langit, 
nga nagaingon: kini mao ang akong Anak nga 
hinigugma, nga kaniya ako adunay kalipay.”

Juan 1:1-18:  Ang Pulong, Jesu-Cristo(B. 
1, 14, 17) uban sa Dios Amahan gikan pa sa 
sinugdanan, buot ipasabot, siya separado 
nga nahiusa, ug sama sa Amahan (B. 1-2). 
Si Jesus mao ang magbubuhat nga Dios nga 
nagbuhat sa tanang butang (B. 1, 3). Si Jesus 
ang tinubdan sa Kinabuhing walay katapusan 
sa tanang motuo kaniya (B. 4, 7, 12). Ang Dios 
nahimong tao pinaagi kang Jesu-Cristo(B. 1, 
14) aron mapadayag unsay dagway sa Amahan 
(B. 18, Juan 12:44-45; 14:7-11).

Juan 6:38-40: Ang Dios Amahan nagpadala 
kang Jesus gikan sa langit ngadto sa yuta aron 
sa pagbuhat sa iyang kabubut-on nga si Jesus 
dili kawad-an bisan isa sa iyang mga magtutuo 
(B. 38-39). Mao kini ang kabubut-on sa Amahan 
nga ang tanan nga makakita ug motuo kang 
Jesus adunay kinabuhing walay katapusan ug 
mabanhaw sa umaabot (B. 40).

Colosas 1:12-20: Ang Dios Amahan “nagasusi” 
ug nagatugot sa mga magtutuo nga mahimong 
kabahin sa mapanunod nga katigayonan (B. 12; 
Col. 3:23-24). Ang Amahan naghaw-as kanato 
gikan sa gahom sa kangitngit aron mahimo 
kitang lumolopyo sa Gingharian sa iyang Anak 
(B. 13). Diha kang Jesus, aduna kapasayloan 

sa sala (B. 14). Si Jesus ang “Dagway” sa dili 
makita nga Dios kay siya Dios sa yutan-ong 
lawas (B. 15a Juan 1:1, 14, 18). Samtang si 
Jesus magpabiling Dios, siya nahimugso ingon 
nga tao ug magmamando sa tanang buhing 
butang. (Kinamagulangang anak, B. 15). Ngano? 
Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan. 
(B. 16). Si Jesus diha na sa wala pa buhata 
ang tanang butang ug diha kaniya ang tanan 
naghugpong.(B. 17). Si Jesus ang ulo sa Iglesia 
ug siya lamang ang makaangkon nga “Unang 
gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay.” (Ang 
uban gibanhaw ug namatay ra usab diha sa 
Biblia, apan si Jesus lamang nabanhaw ug wala 
namatay pag—usab). Kay siya lamang ang mag-
una sa tanang mga butang (B. 18). Si Cristo 
ang mag-una sa tanang mga butang kay mao 
ang pagbuot sa Dios nga ang Anak makabaton 
sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa pinaagi 
sa anak gipasig-uli sa Dios ngadto sa iyang 
kaugalingon ang tanang butang sa langit ug 
sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa dugo 
sa iyang Anak didto sa Krus.(B. 19-20), ang 
resulta niini sa mga magtotuo ni Jesus mapasig-
uli ngadto sa Dios ( Efe. 2:14-16) ug mao kini 
ang utlanan sa tunglo sa kabuhatan tali sa 
Amahan (Pin. 22:3).

Juan 14:16-17, 26: Mangayo ako sa Amahan 
ug hatagan kamo niyag laing Magtatabang 
a r o n  m a k i g - u b a n  k a n i n y o  h a n g t o d  s a 
kahangturan (B. 16-17). Ang Espiritu magtudlo 
ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga 
akong gisulti kaninyo (B. 26).

Juan 16:13-14: Ang Balaang Espiritu magtultol 
sa magtutuo sa tibuok kamatuoran ug mga butang 
nga umaabot.”(B. 13). Ug himayaon niya ako 
sa kay ang ania kanako iya mang dawaton ug 
isulti kaninyo (B. 14).

Buhat 5:3-4: Ang Balaang Espiritu—Dios, ingon 
nga ang pagpamakak sama usab sa pagpamakak 
ngadto sa Dios.

Efeso 1:3-14: Ang Dios Amahan nagpanalangin 
sa mga magtutuo sa tanang Espirituhanong gasa 
sa langit (B. 3). Sa wala pa buhata ang Kalibotan 
gipili na kita sa Dios diha kang Cristo aron 
mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang 
atubangan. (B. 4) Daan nang gitakda sa Dios 
nga himoon kitang iyang mga anak pinaagi kang 
Jesu-Cristo. Mao kini ang iyang kagustohan. 
Ang Amahan naghimo kanato nga gidawat kita 

Leksiyon 4 Mga Tubag
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pinaagi sa iyang hinigugmang Anak! Hinapos: 
Ang Dios Amahan nagplano sa atong Kaluwasan. 
Ang Dios Anak nagpanalangin kanato sa Paglukat 
kanato (Iya kitang gipalit gikan sa atong mga 
sala pinaagi sa pagbayad niini sa atong mga 
sala) Busa aduna kitay hingpit nga kapasayloan 
pinaagi sa pagtuo kang Cristo. (B. 7-8, Buhat 
10:43, Col. 2:13). Ang Dios nagpadayag sa iyang 
plano sa paglukat kanato pinaagi kang Cristo 
(B. 9-12). Hinapos: Ang Dios Anak nagsangkap 
sa atong kaluwasan. Ang Balaang Espiritu 
nagselyo sa tanan nga nakadungog ug mituo 
sa Ebanghilyo, naghimo kanato nga segurado 
sa walay katapusan. (B. 13-14). Hinapos: Ang 
Balaang Espiritu naghatag kanato sa kaluwasan.

II. Gugma
A. dakong gugma
 grasya
B. 2. Pinaagi sa Kamatayon ni Jesus, 

sa iyang mga pulong, ug ang gugma 
ngadto sa ubang magtutuo.

C. Sama sa Amahan, Ang Dios mahinatagon sa 
iyang anak (B. 12); Iyang gitugutan ang iyang 
mga Anak sa paghimo sa ilang desisyon ug 
magkinabuhi diha sa resulta niini. Nangadoy 
siya sa pagbalik sa iyang masinupakon 
nga Anak. (B. 20); Siya maghigugmaong 
nagdawat sa iyang masinupakon nga Anak 
(B. 20-22), Siya nagkombira sa pag-abot 
sa iyang Anak balik kaniya. (B. 22-24, 32); 
Iyang gihigugma ang mga masinugtanon 
ug masinupakon niyang anak.(B. 20-32); 
Iyang giimbitar ang mga masuk-anon ug 
garbuso nga mga Anak ug makaambit sa 
kalipay sa mahinulsulon nga makasasala (B. 
28); Ang masinugtanon niyang Anak adunay 
pakighiusa sa Dios Amahan ug sa kalipay sa 
pag-angkon sa tanan nga Bahandi.(B. 31).

III. Panalipdan
A. Salmo 34:7: Ang Angel sa Ginoo manalipod 

sa mga may pagtahod ug kahadlok sa Ginoo, 
ug luwason niya sila gikan sa katalagman.
2 Hari 6:15-18: Sa dihang gilibutan sa mga 
sundalong taga-Siria, Ang Dios nanalipod 
kang Ilias ug sa iyang ulipon pinaagi sa 
iyang Langitnong mga sundalo.
Daniel 3: Ang Dios nag-haw-as sa 3 ka 
batan-ong Hebruhanon gikan sa kalayo sa 
Hudno human sila mibalibad sa pagyukbo 
sa diosdios O rebolto. 
Buhat 12:1-19: Ang Dios nagpalingkawas 
kang Pedro gikan sa bilanggoan ug sa 
kamatayon pinaagi sa iyang Langitnong 

binuhat ug gidala si Pedro gawas sa peligro, 
samtang ang simbahan nag-ampo alang kaniya.

B. Ang Dios matinud-anon sa paghatag 
kanato ug kalig-on bisan sa mga 
tentasiyon, ug nagahatag ug pamaagi 
unsaon paglingkawas aron makalahutay 
kita luyo sa tentasiyon nga dili kita 
mabuntog.

IV. A. Kay ang kabalaka nagpakita man ug napasagdan 
nga priridad—Adunay mas importanteng butang 
nga atong hunhunaon kaysa Pisikal nga kinabuhi 
(B. 25); 
Kay ang kabalaka dili makatabang kanato sa 
pagpamalandong sa dako nga pagtagad sa Dios 
kanato sa pagsangkap sa atong mga gikinahanglan. 
Ang Dios nag-tagad kanato labaw pa sa mga 
langgam sa kahanginan nga iyang gipakaon u gang 
mga sagbot nga iyang gibistihan. (B. 26-29); 
Kay ang kabalaka dili makapadugang sa kinabuhi 
(B. 27); 
Kay ang kabalaka nagpakita sa kinaiya sa mga dili 
magtutuo sa Dios nga nasayod ng daan sa atong 
mga panginahanglan ug magpatagbo sa tanan nga 
panginahanglan kung ang prioridad muhaom sa 
iyaha. (B. 31-33).

B.  Ang Dios naghatag sa iyang gasa nga mao 
iyang Anak, sa panahon nga kita kaaway pa 
sa Dios, unsa pa kaha karon nga kita iya ng 
mga Anak?

V. Disiplinahon

A. Panaghiusa sa tanan nga ilang gituohan 
(“Pagtuo”) ug karon si Jesus, ang hamtong 
nga simbahan (“hingpit nga tao”), ug ang 
naga tubo sama kang Cristo.

B. 4. Kamatayon
 5. Simbahan

a. Matag-usa
1. Pinasahi
2. Hamtong
3. Simbahan
4. Pakigsandurot

b. Pangulo
Pagbadlong
Sala 
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C. Kumusta kamo? (Paggahin ug panahon sa pagdasig ug pag-ampo.)

D. Panahon sa Pagsimba (Kanta o Duha).

E. Mga kaakuhan:
 ● Nakagahin kaba ug panahon matag adlaw sa Dios? Kumusta?
 ● Kumusta imong pagtuman sa atong leksiyon sa milabay nga semana?
 ● Kinsa ang imong gisugiran sa kaluwasan? Kinsa ang mituo?
 ● Kanus a ba nimo sila tudloan sa pagsugid sa uban mahitungod saplano sa Dios sa 

kaluwasan? Imo bang gitudlo ang Leksiyon 4?
 ● Imo ba silang gibansay aron sa pagbansay sa uban? (2 Timoteo 2:2) ila ba usab kining 

gibuhat? Ang mga tao ba nga ilang gibansay nagbansay ba usab sa uban?

F. Ang Panan-awon sa Dakong Sugo (Santiago 1:22).

Ang Dios naghatag sa _________________ niyang kaanakan ug responsibilidad sa Dakong 
Sugo (Mat. 28:18-20). Ang tanang Cristohanon adunay kahimoan sa pagmamunga ug daghan 
para sa Dios. Ang tanan adunay kahimoan sa pagpanaksi ngadto sa uban ug sa pagbansay 
kanila. Ugaling, dili tanan ang nagabuhat niini. Dili tanan mabungahon “Magbubuhat” sa 
pulong. Kadaghanan “Tig paminaw lang.”

Sa imong pagbansay sa uban, pangitaa ang mga “magbubuhat.” Kini sila ang mabungahon 
diri nimo mahimong igahin ang imong kinabuhi. Ingon sa giingon ni Pablo sa 2 Timoteo 2:2, 
“Itugyan sa mga tawo nga kasaligan ang imong madungog nga akong giwali atubangan 
sa kadaghanan aron kini itudlo usab nila sa uban.” Busa kanunay tutoki kining mga 
_________________ nga tawo. 

Unsaon nimo pagkasayod kung kinsa ang “Magbubuhat?” Bansayon ang _________________.
Ang “Magbubuhat” dali maka himo niini. Ang kadtong “tig paminaw lang” mahimong 
_________________ (Juan 6:60-69). Mao kini ang maayo! Makahatag ka ug mas dako nga 
panahon sa mga “magbubuhat!”

LANTAW SA ITAAS

Kung mahimo kang Cristohanon, sakop ka na sa Pamilya sa Dios. Ang Dios ang imong Langitnong 
Amahan, ug ang tanan nga mga Cristohanon mahimong magsuon sa mao nga Pamilya. “Ang Diosnong 
pinuy-anan mao ang simbahan sa buhi nga Dios.” (1 Timoteo 3:15). Ang pinuy-anan wala nakabasi 
sa gusali, ug ang simbahan dili lang dapit sa Pagsimba, apan __________________ sa magtutuo.

I. Ato nga tubagon ang pipila ka mga pangutana mahitungod sa Simbahan:

A. Kinsa ang anaa sa Simbahan?

1. Ang Simbahan naglangkob sa tanan nga nagdawat sa mensahe sa Ebanghilyo pinaagi sa 
________________ kang Jesus (Buhat 2:41, 44, 47).

2. Imo bang nadawat ang Ebanghilyo pinaagi sa pagsalig lamang kang Jesus sa pagluwas 
kanimo gikan sa empeyerno ngadto sa kinabuhing dayon?

Leksiyon 5: ANG SIMBAHAN, KOMUNIDAD SA DIOS



Lesson 5 Page 2

B. Apan unsa ang atong buluhaton sa Simbahan?

Roma 12:5

Efeso 1:22-23

C. Unsa ang relasiyon ni Cristo sa Simbahan (Efeso 5:23)?

D. Unsa ang ginbuhaton sa Simbahan?

Ingon nga “Lawas ni Cristo” ang Simbahan namugna aron sa pagpadayon sa pagmantala 
sa Buluhaton ni Cristo dinhi sa kalibutan. Buhat 1:1 sa una kong sinulat gihisgutan ko ang 
tanang butang nga ______________ ug ______________ ni Jesus sukad sa pagsugod niya sa 
iyang bulohaton. Kung ang Ebanghilyo sa Lucas, nga mao ang sugilanon ni Jesus, sa iyang 
pagministeryo dinha sa kalibotan, ug mahitungod lamang sa iyang ginahimo ug gitudlo, ug 
dayon ang libro sa Buhat, sugilanon sa Simbahan, mao ang pagpadayon sa mga buluhaton 
ug pagtudlo ni Jesus pinaagi sa iyang ______________ , nga mao ang Simbahan. 

II. Ang duha ka Dagko nga pasidaan ngadto sa simbahan nga mao ang 5 ka tuyo:

A. Ang Dakong Sugo (Mateo 22:37-39).

1. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong Kasing kasing, sa tibuok mong 
kalag, ug sa tibuok mong hunahuna _______________.

2. Higugmaa ang imong isigkatawo, Kung sila magtutuo, _________________.

3. Higugmaa ang imong isgkatawo, kung sila dili magtutuo ________________.

B. Ang Dako nga Mando (Mateo 28:18-20).

1. Sa pagtudlo sa tanang magtutuo sa tanan nga sugo ni Cristo ______________.

2. Paglakaw ngadto sa tanang mga Nasod ______________ /______________.

III. Bansaya ug Hinumdomi: “Ang Dakong Pagtagad sa Dakong Sugo ug ang Dako nga   
 Mando makahimo kanato nga maayong sumusunod ni Cristo, ug maayong Simbahan!”

PAGBANSAY: Ang Lima nga Katuyoan sa Simbahan:

Basaha kini nga bersikolo aron atong makita unsaon sa simbahan pagtuman sa iyang katuyoan 
diri sa Kalibutan.

1. Pagsimba: “Nagpadayon sila sa pagtigom matag adlaw didto sa templo ug naghiusa 
sila pagpangaon uban sa malipayon ug mapainubsanong kasingkasing didto sa ilang 
mga balay. _______________ nila ang Dios ug gikahimut-an sila sa katawhan.” (Buhat 
2:46-47a; Salmo 149:1)

2. Pakighiusa: “Mainiton silang mipadayon sa ________________, ug sa pakigsalo sa 
pagpangaon ug sa mga pag-ampo.” (Buhat 2:42; Hebreo 10:24)

3. Pagdisipolo: “Mainiton silang mipadayon sa pagpamati sa mga ________________ sa 
mga apostoles.” (Buhat 2:42; Mateo 28:20)
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4. Ministeryo: “Ang tanan nga magtutuo nagpadayon sa ilang panagkauban u gang mga 
kabtangan sa matag usa kanila gipanagambitan sa tanan. Ug gipamaligya nila ang 
ilang mga katigayonan ug ang halin ilang giapod- apod ngadto sa tanan sumala sa 
________________ sa usag-usa. ”

5. Pagsangyaw/Paglakaw: “Daghan kanila ang mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. 
Mga 3,000 ka tawo ang nahidugang sa pundok..ug sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo 
ang ilang pundok ug mga tawo nga ________________.”

IV. Asa magtigom ang Simbahan?

A. Ang Simbahan mahimo magtigom bisan asa: Eskwelahan, theatro, Catedral, balay ug uban 
pa nga komportably.

B. Asa kasagaran magtigom ang Simbahan sa panahon sa Bag-ong tugon (Buhat 2:46; 5:42; 
16:40; 17:5-7; 20:20; Roma 16:5)?

C. Aduna kabay balay? Mahimo ba nga pagasugdan ang Simba didto?

V. Tulomanon ug Obligasiyon nato sa Simbahan:

A. Ang Tulomanon sa pagtuman sa—Bautismo sa Tubig

1. Si Jesus nagmando sa iyang mga sumusunod sa paghimo ug “mga disipolo” sa 
________________ kanila (Mateo 28:19).

2. Ang Bautismo naga padayag sa atong handom sa pagtuman kang Jesus ingon nga 
________________ (Mateo 28:19).

3. Ang Bautismo usa ka publikong pagpadayag nga aduna kitay ________________ kinabuhi 
diha kang Cristo (Roma 6:3).

4. Ang Bautismo naga pakita nga kita ________________, gilubong ug nabanhaw kauban 
ni Jesu-Cristo (Roma 6:4).

5. Ang Bautismo mao ang ________________ ug walay gahom sa pagpasaylo sa sala. 
Ang Kaluwasan tungod sa Grasya pinaagi sa pagtuo kang Cristo lamang (Efeso 2:8-9).

B. Ang Halandumon nga buluhaton—Ang Balaang Panihapon

1. Si Jesus mismo ang nagpasiugda niini, aron mahimong halandumon alang ________________, 
sa iyang kamatayon, ug pag-ula sa iyang dugo alang sa atong mga sala (Mateo 26:17-
19, 26-30). 

2. Sa matag ambit nato sa Balaang Panihapon sa Dios makatabang kanato sa paghunahuna 
ug pagpasalamat sa Dios sa iyang ________________ usab (Isaias 53:5).

3. Ang Balaang Panihapon sa Dios naga awhag usab kanato sa pagsusi sa atong kaugalingon 
kon duna bay mga sala nga kinahanglan pangayoan ug kapasayloan (1 Corinto 11:23-
29; 1 Juan 1:9).

C. Ang mga sakripisyo nga angay buhaton—Halad

1. Ang Halad usa ka ________________ nga atong mahimo alang sa Dios, ug kini usa 
ka paagi sa pagsimba sa Dios. Daghan kaayo ang Klase sa mga halad: Buhi nga halad 
tibuok nga pagkatawo, Halad sa Kinabuhi, Halad sa Panahon, Halad sa mga gasa, ug 
Halad nga Kwarta/salapi.

2. Ang Halad sa Kwarta/salapi mao ang ________________. Unsaon nako paghatag ug 
salapianon ngadto sa Dios?
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2 Corinto 8:1-5

 ● Hatag _________________ (B. 2-3)—kung unsa ang anaa kanimo, dili kung unsa 
ang wala kanimo!

 ● Hatag _________________ (B. 2-5)—sa pagsud-ong nga kini usa lamang ka prebilihiyo. 
Kini nagakahulogan nga ikaw nagahatag kay gusto nimo, dili tungod kay kinahanglan 
nimo maghatag!

 ● Ihatag nimo _________________ (B. 5)—Una sa Dios, ug ngadto sa uban.

1 Corinto 16: 1-3

 ● Hatag sa _________________ alang sa Tarbaho sa Dios sa _________________. 
Samtang daghan ang mga Cristohanon nga nagabuhat ug mga maayong butang, 
ang Biblia.

 ● Hatag _________________. Kini pagahimuon sa Domingo, ang matag usa maggahin 
ug kantidad nga salapi.

 ● Hatag sa igong _________________. “Sa iyang pagpanalangin kanimo.” Unsa ang 
buot ipasabot niini nga igong sukod? Ang Dios naghisgot niini sa daang tugon sa 
mga magtutuo nga maghatag ug ikapulo (10%) sa tanan nga kinitaan ngadto sa 
Dios, ug dugang pa ang mga pinasahe nga halad. Sa bag-ong tugon wala nagahisgot 
ug porsyento sa paghatag. Kadaghanan sa mga magtutuo makaangkon sa dakong 
kalipay sa paghatag, dili lamang sa diez, apan labaw pa diha, kay nakasinati sila 
sa Grasya sa Dios. Ila usab nakita nga ang paghatag sa ingon niini nga paagi 
nagapalig-on sa pagsalig ngadto sa Dios ug nagpalingkawas sa pagdumala sa salapi 
sa ilang kinabuhi! Sa paghatag, Si Cristo naghatag kanato ug abilidad sa pagbaton 
ug salapi, kung walay salapi _________________.

3. Asa nato gigahin ang paghatag sa buluhaton sa Dios dinhi sa Kalibutan?

Sa imong pagkamahinatagon karon, nagatigom ka ug bahandi alang sa imong 
_________________ ug sa _________________ (Mateo 6:19-20). Kasagaran dili kita 
magtagad sa pulong “Alang sa Kaugalingon.” Kini nagpatin-aw kanato nga adunay paagi 
nga mahimo “kining imo.” Ipadala dayon sa paggamit sa imong panahon, bahandi ug 
talent nga gikan sa Dios, ingon nga ikaw tinugyanan niini alang sa iyang Gingharian ug 
Himaya. Unsa ang problema sa bahandi dinhi sa yuta (B. 19)? Unsa ang sa langitnong 
bahandi? (B. 20)

Mahimo ba kining imong handom sa pagtigom ug bahandi sa dinhi sa kalibotan, ug 
sa sama nga paagi ang imong kasinkasing imong gigahin sa mga butang nga gusto sa 
Dios ug sa umaabot nga kinabuhi (Mateo 6:20-21,24)?

4. Lantawa sa Bag-ong tugon sa pagpakita sa mga nahiunang Cristohanon sa ilang paggamit 
sa ilang Salapi (Mateo 5:42; Lucas 6:38; Buhat 2:45; 6:1-3; 11:27-30; 2 Corinto 9:7).

5. Praktikal nga sugyot alang sa _________________ kwarta sa simbahan.

a. Paguswag sa simbahan _________________ (Proverbs 21:5; 27:23-24). Ug pag gahin 
sa _________________ galastuhanan. 

b. Magbugna ug maayong pamaagi alang sa paggasto _________________. 

sama pananglit:
1. Duha o sobra duha ang mokolekta sa mga halad para sa maayong pag-ihap sa 

salapi dili lang usa o duh aka tao ang maghimo niana. 
2. Ang dunay grupo nga responsibilad sa pag-ihap sa kwarta. 
3. Adunay laing grupo nga molista sa mga naihap nga kwarta.
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4. Duha o sobra ka mga opisyales nga modeposito sa kwarta didto sa bangko ug 
magkuha ug resibo kini pagahimoon sa treasurera sa simbahan.

Kini nga sestima mao ang maghatag ug sigurado ug han-ay nga pagtipig sa 
kwarta sa simbahan 

         
c. _________________ alang sa kaugmaon (Pan. 6:6-8; 13:11; 21:20).
d. _________________ sa paghatag.

VI. Ang Plastada sa Panguluhan sa Simbahan

Sa tabang sa imong tig-disipolo, sulati ang Pangulohang giya sa ubos pinaagi sa pagtan-aw sa 
Kasulatan: 
 
   Ang Bag-ong tugon nga Pangulohang Plastada

         (Efeeso 1:22; 4:15; 5:23; 
         Colosas 1:18)

 (Buhat 14:23; 1 Timoteo 3:1-7; 
 5:17-18; Tito 1:5-9; 1 Pedro 5:1-4)

(1 Timoteo 3:8-13; Buhat 6:1-7)        (1 Timoteo 3:11; Tito 2:3-5) 

 (Hebreo 13:17)

A. Ingon nga ang Dios nagtuboy sa ginikanan sa paggiya ug pag-amoma sa ilang mga kabataan 
ngadto sa pagkadionon (Efeso 6:1-4), sa samang paagi iyang gituboy ang mga kalalakihan nga 
hamtong sa Espirituhanon nga gitawag ug _______________________, sa paggiya ug sa pag-
amoma sa Pamilya sa Dios ngadto sa pagkahisama kay Cristo. Ang Pulong nga “Hamtong”, 
tiglantaw/Alagad ug mga Pastors” ug tingali ang berb nga matang mao ang kasagaran nga 
gigamit nga nag kambyohanay ug nagpamatuod sa susama nga simbahan sa Bag-ong Tugon 
(Buhat 20:17-18, 28; Tito 1:5-7; 1 Timoteo 5:17; 1 Pedro 5:1-2). Isulat ang Kwalipikasiyon sa 
Pangulo sa Simbahan (Tito 1:5-9; 1 Timoteo 3:1-7):

 Bag-o nga Simbahan    Karaan nga Simbahan
 Sa Creta—Tito 1:5-9     Sa Efeso—1 Timoteo 3:1-7
 Gituboy      Gipili
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B. Ang Lalaki ug Babae parehas ug bili alang sa Dios diha kang Cristo (Galacia 3:28), apan ang matag 
usa managkalahi ang bulohaton sa pagpatuman sa diha sa pamilya sa Dios, ang Simbahan. Ang 
imong bulohaton dili mao ikaw, apan kung kinsa ikaw sa mga kalihokan sa Diosnong Pamilya. 
Ang babae dili _________________ o magpasi-ugda sa Espirituhanong _________________ 
sa mga lalaki diha sa matag tigom sa Simbahan (1 Timoteo 2:12). Kini wala magpasabot nga 
ang babae dili na makatudlo sa mga lalaki sa laing pamaagi gawas sa Simbahan. (Pananglit: Sa 
Eskwelahan, secular o mga relihiyosong kalihokan, uban pa). Unsa ang duha ka rason nganong 
ang babae dili makahimo sa pagtudlo ug pagpasi-ugda sa Espirituhanong Utoridad ngadto sa 
mga kalalakihan diha sa panagtigom sa Simbahan (1 Timoteo 2:13-14)?
1. ____________________

2. ____________________

Ang Dios buot nga ang mga lalaki ang magdala ug magtudlo sa Lokal nga Simbahan. Ang 
babae nahaw-as sa tahas sa pagdumala ug pagtudlo diha sa lokal nga Simbahan tungod sa ilang 
pagpanganak ug pagtudlo ug sa pagdumala kanila (1 Timoteo 2:15). Kung ang iyang anak magpadayon 
sa Diosnong pagkinabuhi, siya luwas o nagmalampuson na. Ang usa sa mga Kwalipikasiyon sa 
usa Lider siya maayo nga _________________ ug bana. Apan nahinumdoman usab nato nga 
ang Empluwensiya sa Diosnong kababaihan nagtandog usab sa kasaysayan. Ang matag lider/
Pastor nasayod nga _________________ nga mga babaeng bulontaryo, sa sinugdanan, sa pag-
alagad sa Simbahan kaysa sa mga lalaki. Ang mga kababaihan dunay mahinungdanon nga tahas 
sa pagtudlo kay sila ang naga panudlo sa sunod nga mga henerasiyon sa Cristohanong Lider. 
Ang babaeng dili minyo o ang babaeng minyo nga walay anak makatudlo sa uban nga mga bata. 
Kung minyo usab, makahimo ug malampusong pag-atiman sa iyang bana. Kung dili minyo, 
makahimo sa pag-alagad sa Dios diha sa Lokal nga Simbahan, sa trabaho man o sa matag – 
adlaw nga pagkinauhi.

C. Ang Himsog nga _________________ nga Simbahan 
naga langkob sa Himsog nga _________________ .

1. Kung  ikaw minyo  nga  tawo,  ang  p inaka 
___________________ nga imong mahimo 
dinhi sa kalibutan mao ang imong Asawa. Unsa 
ang pinaka-gikinahanglan sa imong Asawa 
karon gikan kanimo? Siya nagkinahanglan 
sa _________________ gikan kanimo sama 
nga si Cristo nahigugma sa Simbahan 
(Efeso 5:25-32).

Unsa kini nga Klase sa Gugma (1 Pedro 3:7)?

a. Pag–gahin ug igo nga _________________ sa imong Asawa—“Pagpakighiusa kanila.”
b. Tun-i ang iyang mga panginahanglan ug unsaon kini paghatag—“Nga adunay pagsabot” 

sa ginagmay “Sumala sa kahibalo.”
c. Ipakita ang pagtahod kaniya sa pagpas-an sa mga responsibilidad ingon nga 

___________________ —“Paghatag ug dungog sama bisan sa pinakahuyang nga kolon.”
d. Ipakita kaniya ang imong pagpasidungog ug pagtahod—“Ingon nga tigpanunod sa grasya 

sa kinabuhi.”

2. Kung ikaw minyo nga babae, unsa ang panginahanglan sa imong bana gikan kanimo? Gusto 
niya nga masayod nga ___________________ ka kaniya ug andam mosunod pagdumala sa 
Dios pinaagi kanimo (Efeso 5:22-24, 33; 1 Pedro 3:1-6).
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Unsa kini nga klase nga pagtahod?

a. Bantayi ang imong pagpakigsulti _____________ kaniya.
b. Bantayi ang imong pagpakigsulti _______________ kaniya. Nganong kini adunay bili?

Una, kay tingali adunay daghang ______________ nga tambag gikan sa uban?
Ikaduha, mag ______________ ka kaniya.
Ikatulo, gidaot nimo siya sa imong ______________ mga mata. Sa matag reklamo nimo 
mahitungod sa bisan unsa mas magsamot kini, lakip ang imong bana. Apan kung maayo ang 
imong pakigsulti sa usa ka tawo, mas labaw nga maayo ka sa ilang pagtan-aw.
c. Bantayi unsaon nimo pag ___________________ kaniya sa imong handom sa pagsunod 

sa iyang pagdumala.

3. Kung ikaw usa ka Amahan, unsa ang mga dako kaayo nga panginahanglanon sa imong mga 
anak gikan kanimo? (Efeso 6:4). Sila nagkinahanglan sa ______________ ug ______________ 
mahitungod sa pagtan-aw sa Dios alang kanila. Ang atong mga Anak kinahanglan makadungog 
sa “Gihigugma taka” ug “Garbo taka kaayo.” Kinahanglan sila masayod nga bililhon sila 
ingon nga ______________ ug ang ilang mga ______________ adunay bili. Sa dihang si 
Jesus nagsugod sa iyang publikong ministeryo, ang Langitnong Amahan miingon sa iyang 
Anak sa daghan nga katawhan: “Kini mao ang pinangga kong Anak nga nakalipay kanako 
pag-ayo” (Mateo 3:17).

Unsaon nato pagpakigsulti sa atong mga Anak nga sila bilihon?

A ________________—Ang imong Anak kinahanglan masayod nga sila adunay tulobagon 
sa ilang mga binuhatan (Pan. 13:24).

B ________________— Ang imong Anak kinahanglan masayod nga aduna silay kaugmaon 
ug paglaom pinaagi kang Jesu-Cristo. Ingon nga Amahan, makahimo ka sa pagsulti ug mga 
panalangin ngadto sa imong mga Anak. Kinahanglan sila masayod nga ang Dios maggamit 
kanila sa katingalahang paagi (Genesis 27:38; 1 Cronicas 4:9-10; Jeremias 29:11).

C ________________ —Ang imong Anak kinahanglan masayod nga imo silang gihigugma 
ug naluoy ka kanila bisan taliwala sa kapakyasan (Lucas 15:20).

Hain man ang imong dako nga kalisdanan? Paghigugma sa imong Asawa?. . . Bana?. . . Anak? 
Dili kita pweding mahigugma sa Dios sa atong kaugalingong kusog. Sa wala pa si Pablo naghatag 
ug giya sa mahitungod sa Pamilya sa Efeso siya nagsulat: “Ayaw kamo paghuboghubog kay 
makadaot kini kaninyo. Tinguhaa hinuon nga mapuno kamo sa Espiritu” (Efeso 5:18). Ang 
pinakasentro niini nga bersikolo ang __________________. Ikaw ba minandoan sa ilimnon O 
sa Balaang Espiritu? Imbes nga sulayan nimo ug dikta imong kinabuhi, imong Asawa, O imong 
pamilya, sandig kanunay sa dikta sa Balaang Espiritu nga mag-awhag kanimo sa paghigugma sa 
uban sa Diosnong paagi. Ang Dios magmando lang kanimo sa mga butang nga imong mahimo—
Pagpapuno sa Balaang Espiritu.

D. Unsaon pagsulbad sa problema __________________ tali sa isig kamagtotoo sa Iglesia.

1. Mag-ampo sa __________________ una, mahitungod niana (Santiago 1:5) nga masulbad ang 
problema diha dayon! Nga atong makaplagan duha __________________ ang problema sa nga 
bahin. (Mateo 7:3-5, pangutananon nato ang atong kaugalingon, ako ba ang may problema?

Aduna kitay mga kaluyahon. Wala kanatoy hingpit hibaloon nato ang atong kaugalingon. 
“ako ba dili matinudanon, ako ba dili masuko, ako ba nagareklamo, ako ba walay pagtan-aw 
sa uban o dili mapasalamaton? Ang atong __________________ maoy babag aron dili kita 
makakita sa panginahanglan sa uban.
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Ang Dios motabang kanato. Ato lamang itugyan kaniya ang atong mga problema nga 
giatubang sa atong kinabuhi. Sa dihang nagampo kita sa Dios. Mahitungod niana nga 
problema nga giatubang, atong makaplagan nga ang problema nga atong giatubang nga 
__________________  matagbo sa laing bahin, Sama pananglitan. Motungha ang daghan 
nga kagubot diha sa Iglesia. Tungod kay kita nagahulat man ug kaayon gikan sa uban, 
nga dili nila ikahatag kanato. Nagahulat kita nga ang uban nga tawo maoy makahatag sa 
atong mga panginahanglan nga diin ang __________________ maoy makahatag niini.

2. Kung ang problema dili  masulbad pinaagi sa atong pag-ampo sa Dios. Nanadtoa  
__________________ sa maong tawo, nga maoy nakasala kanimo ug sulayi sa pakig-uli 
kaniya nga kamo lamang (Mateo 18:15) ayaw pagadto sa lain nga tawo ug magsigihon 
kaniya, kay gitawag kana ug __________________ ang pagtabi magaguba sa simbahan 
labaw sa tanan. Kay wala siyay labot sa problema ug dili makatabang sa pagsulbad niini. 
Ug kung sigi ug hisgutan ang problema tali sa ubang tawo gitawag kini sa bibliya ug 
__________________ (Panultihon 11:13; 16:28; 20:19)

Gamiton ang linain nga lugar alang sa pagminaway sa pribado nga paagi.
(sogyot gikan ni Gary Smalley’s pastor couples conference)

“Minahal kong mga igsoon, timan-I kini kinahanglan nga andam kamong tanan sa pagpamati 
apan dili madalion sa pagsulti o dali-dali nga masuko” (Santiago 1:19).

 ● Papilia kinsa ang una nga mosulti.
 ● Tugota nga maghawid siya ug panyo o tissue.
 ● Tuguti siya magsulti sa iyang kinahanglan o gibati sama pananglitan: kanus-a kini 

nanghitabo kanato ug nganong maglagot siya.
 ● Ug ang nagpaminaw iyang usbon unsay gisulti.
 ● Ug kung ang nagsulti nakapagawas na sa iyang gibati himoon dayon ang pagpinasaylo-

ay ug pag-pakig uli sa malumong pamaagi aron makab-ot ang kasulbaran sa problema 
ug uban sa ampo.

3. Kung ang panagbangi dili masulbad sa hilom nga paagi pagdala ug isa o duha ka hamtong 
nga ______________________ magtotoo aron sa pagtabang sa pagsulbad sa problema 
(Mateo 18:16; Galacia 6:1) ayaw pagadto sa ___________________ pagtabang pagsulbad 
sa problema taliwala sa mga magtotoo (1 Corinto 6:1-6).

4. Kung ang panagbangi dili gihapon masulbad diha lamang taliwala kanila ______________   
ang sayop (1 Corinto 6:7; Efeso 4:32; Colosas 3:12-14).

5. Kasagaran niaana ng kaso (1 Corinto 5:1-3) nagkinahanglan pagadalhon sa Iglesias a 
pagpahiluna niana nga kahimtang (Mateo 18:17).

6. Ug kung ang nakasala nga magtotoo magdumili sa pagpasig-uli ang Iglesia magaila kaniya 
nga dili magtotoo ug magkuha kaniya ______________________ gikan kaniya hangtod sa 
panahon nga siya moila sa iyang mga sayop ug panahon nga siya moila sa iyang mga sayop 
ug dili maayo nga panatasan. (Mateo 18:17; 1 Corinto 5:9-13; 2 Corinto 2:6-7; Titus 3:9-11).
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LANTAW SA UNAHAN

A. Pagbansay sa Leksiyon 5 sa usag-usa.

B. Paghimo ug Lakang ug Pag-ampo

1. Pag-ampo—Pangayo-a sa Dios kinsa ang imong sugiran sa kaluwasan aron mahimong 
tinun-an.Isulat ang ilang mga pangalan ug pag-ampo nga magalihok ug mag andam ang 
Balaang Espiritu sa kasingkasing sa mga tawo nga nasulat sa imong listahan.

2. Tuohi—Hinumdomi nga si Cristo nagsaad sa iyang Balaang Espiritu nga daan ng maglihok 
bisan saw ala pa kita moadto, busa laumi nga ang mga tawo sa imong listahan mahimong 
modawat sa paggiya sa Dios (Juan 16:7-11).

3. Pangayo—Bisan kon ang mga tawo sa imong listahan wala nagpakita ug interes sa paghimo 
sa sunod nga lakang sa ilang pagtuo, pangutan-a sila kung makapaambit kaba sa Leksiyon 
nga imong gitun-an karon. Gamita kini nga oportunidad sa pag sugilon sa “Leksiyon 1—Ang 
Plano sa Kaluwasn.” Tingali imong makita nga andam na sila sa pagdawat sa mensahe nga 
imong gipadayag.
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BALIK LANTAW
D. tanan

Pagmatinud-anon
Tanan
Pag-undang

LANTAW SA ITAAS
lawas

I. A.  Pagsalig

B. Rom. 12:5: Sama nga ang usa ka lawas nga 
lawas adunay daghang mga myembro (mga 
bukton, tiil, tiil, ug uban pa) nga adunay 
lainlaing mga gimbuhaton, mao nga ang 
lawas ni Kristo, ang Simbahan, adunay 
lainlaing mga indibidwal nga mga myembro 
(mga magtutuo) nga adunay lainlaing mga 
espirituhanon nga mga regalo sa pag-alagad 
sa Simbahan. 

 
 Mga Taga-Efeso 1:22-23: Ang mga 

Kristohanon mao ang lawas ni Kristo, ang 
Simbahan. Ang pulong nga “Simbahan” 
nagkahulugan nga “Mga tinawag.” Pinaagi 
sa pagtoo ang mga Kristohanon gitawag 
gikan sa kalibutan ngadto sa usa ka relasyon 
uban ni Jesus Cristo.

D. gihimo, gitudlo, lawas

II. A.  1. pagsimba
   2.  panaghiusa 
   3.  ministeryo

 B.  1.  pagdisipolo
   2.  pagsangyaw/ paglakaw

III. A. gidayeg
 B. pakighiusa 
 C. pagtudlo
 D. gikinahanglan
  E. naluwas

IV. B. Templo, Balay, Dapit abotan

V. A. 1.  pagbautismo
   2. disipolo
   3.  bag-ong
   4.  namatay
   5.  saksi
 B. 1. Kaniya
   2. grasya
 C.  1.  gasa

   2. prebilihiyo
    madagayaon
    malipayon
    kabubut-on
    lokal, kalibotan
    kanunaya
    igong sukod
    kanato
   3. kaugalingon
    langit
    temporaryo
    permaninte
    dili
    
4. Mat. 5:42: Kon may mohangyo kanimo ug usa  

ka butang, ihatag kini kaniya ug ayaw balibari  
ang buot mohulam kanimo. Kini mahimo pinaagi 
sa utang o kaha gasa (Exodo 22:25; Lev. 25:37; 
Deut. 23:19). Kini wala nagpasabot nga ihatag 
nato ang tanan nga atong salapi ni bisan kinsa 
ug sa mga grupo nga nanginahanglan ug tabang 
gikan nato. (Pan. 11:15; 17:18; 22:26).

 Lucas 6:38: Kadtong nagatuman sa mando ni 
Jesus sa paghatag makadawat usab ug susama 
nga kantidad ug sobra pa.

 Buhat 2:45: Ug gipamaligya nila ang ilang mga 
katigayonan u gang halin ilang giapod–apod 
ngadto sa tanan sumala sa gikinahanglan sa 
usag-usa.

 Acts 6:1-3: Ang mga unang Simbahan nag-
asangkap sa makanunayong paghatag sa mga 
biyuda nga walay pamilya o kakuhaan ug 
suporta. (San. 1:26-27; 2:14; 1 Timoteo 5:3-15).

 Buhat 11:27-30: Ang simbahan sa Jerusalem 
nagpadala ug hinabang sa simbahan sa Antioquia 
tungod sa dakong kagutom.

 2 Corinto 9:7: Ang magtutuo naghatag sumala 
sa ilang gusto (“Sumala sa iya kasingkasing”) 
nga malipayon.

5. Pagdumala
a. Pagahin

Pagplano
b. Paghatag husay
c. Pagluwas
d. Pagtudlo

VI. Jesu-Cristo
 Mga Hamtong

Leksiyon 5 Mga Tubag
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 Diakono, Diakonesa
 Kongregasiyon

A. Mga Hamtong

Tito 1: 5-9: “Walay Buling”—Ang pangulo 
sa Simbahan kinahanglan dili salawayon. 
Kinahanglan usa ray iyang asawa ug ang iyang 
mga anak magtutuo, dili mapatuyangon ug 
dili masupilon. Kay gitugyanan man siya sa 
pagpangulo sa buluhaton sa Dios kinahanglan 
dili siya salawayon, dili garboso, dili dali 
nga masuko, dili palahubog, dili bangis 
ug dili hakog. Kinahanglan hinuon nga 
maabiabihon siya, mahigugmaon sa maayo, 
ligdong, matarong, balaan ug mapinugnganon 
sa kaugalingon. Kinahanglan nga magpabilin 
siyang lig-on diha sa kasaligan nga pagtulon-
an nga gitudlo kaniya aron makadasig siya 
sa uban ug makabadlong sa sayop niadtong 
mosupak niini.
1 Timoteo 3:1-7:  “Walay Buling”—
Tinuod kining maong panultihon: Ang 
nagtinguha nga mahimong pangulo 
sa simbahan, nagtinguha ug maayong 
buhat. Busa kinahanglang dili masaway 
ang pangulo sa simbahan, usa ray asawa, 
maugdang, mapugnganon sa kaugalingon, 
mahigugmaon sa kalinaw, maabiabihon, 
ug maantigong motudlo. Kinahanglang dili 
siya palahubog ug dili palaaway kondili 
malumo ug makigdaiton. Kinahanglan dili 
siya nawong ug kwarta. Kinahanglang maayo 
siyang modumala sa iyang kaugalingong 
panimalay ug makapanton sa iyang mga 
anak aron sila magmasinugtanon ug 
magmatinahuron kaniy. Kay kon ang usa 
ka tawo dili maantigong modumala sa 
iyang kaugalingong panimalay, unsaon 
man niya pagdumala sa simbahan sa Dios? 
Kinahanglan nga siya dili bag-o pa lang 
nakabig kay tingali unyag magmapagarbohon 
siya pag-ayo ug tungod niini silotan siya 
ingon sa nahitabo sa yawa. Kinahanglan 
nga tinahod usab siya sa mga dili sakop 
sa simbahan aron dili siya kaulawan ug 
mahulog sa lit-ag sa yawa.

B. pagtudlo
 utoridad

1. Sa han-ay sa Kabuhatan—Gibuhat 
sa Dios si Eba aron mahimong katabang 
kang Adan. Dili si Adan ang katabang 
ni Eba. Ang Babae wala gimugna aron 

mangulo ug magtudlo sa lalaki diha 
sa lokal nga simbahan.

2. Ang sala—Ang Babae mas delikado 
kay dali sila matintal sa pagdala sa 
uban ngadto sa pagpakasala.
tawo
labaw

C. lokal, pamilya
1. Ministeryo, Gugma

a. Panahon
c. Pangulohan 

2. pagtahod
a. ngadto
b. mahitungod
 daotan
 pakig-abin
 kaugalingon
c. ipakita

3. pagbansay
pagtudlo
tawo
pagbuhat
tulobagon
Pagpanalangin
Kalooy
Kontrol

D. Kagubot
1. Dios

Imong
Kaluyahon
Kinahanglan
Dios

2. Diretso
Pagtabi-tabi
Sala

3. Hamtong
Dili Magtutuo

4. Pagdawat
5. Simbahan
6. Pakigsandurot
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BALIK LANTAW 

A. Unsa ang gibuhat sa matag usa kaninyo? (Maggahin ug panahon aron magdasig sa usag usa  
ug mag-ampo).

B. Panahon sa pagsimba (Pag-awit sa usa ka awit o duha sa pagdayeg ug pagsimba).

C. Pag-tulubagon
 ● Adunay ka ba adlaw-adlaw nga panahon uban sa Dios? Sa unsang paagi kini moadto?
 ● Giunsa nimo pagtuman ang leksyon sa miaging semana?
 ● Kinsa ang imong gipaambit sa ebanghelyo? Kinsa ang mituo?
 ● Kanus-a nimo gibansay sila sa pagpaambit sa ebanghelyo? Gitudloan mo ba sila sa 5 

ka leksyon?
 ● Gibansay ba nimo sila aron mabansay ang uban? (2 Timoteo 2:2) Nahimo nila kini? Mao 

ba ang mga tawo nga ilang gibansay, gibansay ang uban?

D. Nindot nga Komisyon sa Panan-awon (Mateo 10:24-25; Juan 1:14).

Nakat-onan naton nga ang usa ka disipulo mahimong sama sa iyang magtutudlo ug agalon, 
si Jesus Christ (Mateo 10:24-25). Sa ingon, ang katuyoan sa pagkadisipulo mao ang paghimo 
kanato nga labi ka sama kang Jesus nga “puno sa ________________ ug ________________” 
(Juan 1:14). Siya adunay usa ka hingpit nga balanse tali niining duha nga mga hiyas. Ang 
________________ nag-ingon adunay usa ka husto nga paagi, usa ka labing maayo nga paagi. 
________________ naghatag kanamo nga pagdasig nga makaabut didto. Ingon mga tawo nga 
kita labi nga mahisalaag sa usa ka bahin o sa lain nga grasya ug kamatuoran. Ang grasya nga 
wala’y kamatuoran gihangyo nga labhan. Gitawag kini nga ________________. Wala’y kabalak-
an. . . wala’y tama o sayup. . . walay sangputanan alang sa atong mga lihok. Bisan unsa moadto, 
nga miresulta sa mga kinabuhi nga wala’y direksyon. Wala’y kita mahibal-an nga sigurado kung 
diin ang pagtugot. Kung wala’y kamatuoran dili na kinahanglan ang grasya. Aron ang grasya 
mahimong tinuod kinahanglan kini ibase sa kamatuoran. Sa laing bahin, ang kamatuoran nga 
wala’y grasya dili gyud maagwanta nga ________________. Ang kamatuuran nga wala’y grasya 
naghatag kanato sa kini nga sakit nga dili kita makasukod sa sukaranan sa pagkabalaan sa 
Dios. Kung wala’y grasya sa kamatuoran maghukum kanatong tanan nga mag-antos hangtod 
sa impyerno.

Si Kristo adunay hingpit nga kaarang nga isulti kanato ang makalilisang nga kamatuoran bahin 
sa _____________, samtang gipugngan kita pinaagi sa Iyang grasya. Tungod kay Siya puno sa 
kamatuoran Siya ang hingpit nga sakripisyo aron pagbayad sa silot alang sa tanan natong kasal-
anan. Tungod kay Siya puno sa grasya, mahimo kang moduol Kaniya sama ra usab ka, nga dili 
una limpyohan ang imong kinabuhi. Ug tungod kay Siya puno sa kamatuuran, mahimo ka nga 
moabut sa hingpit nga pagsalig nga nahibal-an nga Iyang ipadayon ang Iyang ________________ 
aron mapasaylo kanimo ug hatagan ka sa kinabuhing dayon sa higayon nga motoo ka Kaniya. 
Si Jesus misaad, “Ang motoo Kanako adunay kinabuhing dayon” (Juan 6:47b).

Kana ang grasya ug kana ang kamatuoran. Si Jesus puno sa duha. Busa, kita magtinguha nga 
mahimong ________________ ug magmatinud-anon sa usag usa. Gitawag kita sa pagpasaylo 
sa uban sama sa pagpasaylo ni Kristo kanato (Mga Taga-Efeso 4:32). Adunay usa ka tawo sa 
imong kinabuhi nga dili lang kinahanglan sa kamatuoran, apan ang grasya? Adunay nahitabo 
tali kanimo ug sa imong relasyon. Kinahanglan nga madungog gikan kanimo nga ang nangagi 
nawala na. Gipalagpot kini. Kana ang gahum sa grasya.
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LANTAW SA TAAS

I. Tanan kita nakigbisog sa _________________ 

A. Naulaw batok sa pagkasad-an

Sa wala pa kita makig-away sa kaulaw kinahanglan naton mahibal-an kung unsa ang kaulaw dili 
ug unsa kini. Daghang mga tawo ang naglibog sa kaulaw sa pagkasad-an. Ang pagkakasala mao 
ang kombiksyon nga atong nasinati sa paglapas sa sumbanan sa pagkabalaan sa Dios. Sa laktod, 
ang pagkasad-an nag-ingon, “Ako adunay ________________  nga sayup.” Pananglitan, kung ang 
usa ka tawo mangibog, nagdumot, namakak, kaulag, pagbuno, pagpangawat, o nakapanapaw, 
siya adunay usa ka pagbati sa pagkasad-an tungod sa pagbuhat nga sayup (cf. Salmo 32:1-5; 
Roma 3:1-20; Santiago 2:10). Gitudloan kita sa Bibliya nga ang sala ug ang kasaypanan nga 
pagkasayup mahimo’g magdala sa dili-luwas nga tawo nga motuo o mosalig kang Kristo lamang 
ingon iyang iyang Manluluwas, nga miresulta sa paghinlo ug pagpasaylo (cf. Juan 16:8-11; Buhat 
10:43; Roma 3:20; Galacia 3:22-24). Gigamit sa Dios ang atong kasaypanan sa    
 nga gikinahanglan nato

Ang Hebreong pulong alang sa “kaulaw” (cf. Genesis 2:25) mao ang שּוּב (bosh), nga nagpasabut 
nga mahulog sa ________________, aron maulaw o 
pakaulawan. Ang pulong nga Greek alang sa “kaulaw” 
(Hebreohanon 12:2) mao ang αἰσχύνης (aischynēs) nga 
nagtumong usab sa kaulawan. Sumala sa pipila ka mga 
teologo ug sikolohista, ang kaulaw usa ka pagbati (o pagtuo) 
nga kami daotan, depekto, sayup, ug wala’y pulos. Ang 
pagkamaayo nag-ingon, “Nakasala ako,” apan ang kaulaw 
nag-ingon, “Ako si ________________ nga sayup.” 1 Imbis 
nga mag-focus sa kung unsa ang nahimo sa usa ka tawo 
(nakasala), ang kaulaw nagtuon kung kinsa ang tawo. Kini nag-ingon nga ang punoan nga 
bahin sa atong pagkamaayo kita dili maayo, pagkamaayo, ug dili madawat. Ang usa ka tagsulat 
nag-ingon, “Ang kaulaw usa ka kusog nga pagbati sa pagkatalagsaon ug walay paglaum nga 
lahi ug dili kaayo sa ubang mga tawo.” 2 Si Satanas naggamit sa kaulaw sa ________________ 
kanato ug gipahimulag kita gikan sa Dios ug sa usag usa.

Ipakita nako ang kalainan sa kalapasan ug kaulaw. Kung ako moingon,    
“Dili ko maayo ang pagsinggit sa akong mga anak kung nag-abusar sila,” kana ang pagkasad-
an. Apan kung ako moingon, “Ako ________________ usa ka dili maayo nga amahan,” kana 
ang kaulaw.

Kita mahimong mobati nga sad-an ug kaulaw sa samang higayon. Apan ang kaulaw labi pa nga 
________________. Kita mahimong mobati nga kaulaw ingon sangputanan sa atong kaugalingon 
nga mga aksyon ug mga lihok sa uban. Adunay duha nga mga matang sa kaulaw: tinuod nga 
kaulaw ug dili tinuod nga kaulaw.

________________ ang kaulaw mao kana nga pagbati sa kaulaw o kaulaw sa dihang kita nakasala. 
Kini ang nasinati ni Adan ug Eva sa dihang sila misupak sa Dios sa tanaman sa Eden (Genesis 
3:7-8, 10).

Ang ________________ ang kaulaw mao ang parehas nga pagbati sa kaulaw o kaulaw bahin 
sa atong pagkatawo, dili sa atong mga binuhatan. Tinuod nga makasinati kita og kaulaw kung 
wala kita nahimo nga daotan, apan tungod sa mga aksyon sa uban kita naulaw. Ang sayup nga 

1 Michael John Cusick, Surfing for God (Nashville: Thomas Nelson, 2012), p. 67. 
2 Sandra D. Wilson, Released from Shame: Revised Edition (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2002), p. 23. 
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kaulaw nag-ingon, “tungod sa gibuhat kanimo, ikawmao karon ang,” o “nahinabo kini kanimo 
tungod kay daotan ka.” 3  Sama pananglit, ang usa ka bata nga giabusuhan sa sekso mahimo’g 
ipanghimatuud ang nahimo kaniya ug tapuson, “Ako daotan tungod kay kana ang nahitabo 
kanako.” o “Tungod kay daotan ako nga gibuhat kanako.”

B. Ang kaulaw dili bahin sa orihinal nga laraw sa Diyos (Genesis 2:25).

Sa dihang gilalang sa Dios ang una nga lalaki ug babaye, 
si Adan ug Eva, ug naghiusa sila ingon bana ug asawa, 
gisultihan kita sa Bibliya nga “silang duha hubo, ang lalaki 
ug iyang asawa, ug dili ________________” (Genesis 
2:25; cf Marcos 10:6-9). Sa wala pa makasala si Adan ug 
Eva, wala sila makasinati og kaulaw. Busa, ang kaulaw dili 
bahin sa orihinal nga laraw sa Diyos alang sa tawo. Ang 
“hubo” ug “dili maulaw” nagsugyot og usa ka butang nga 
labaw pa sa dili pagsul-ob ug sinina. Kini nga mga pulong 
naghulagway sa relasyon ni Adan ug Eba sa Diyos ug sa 
usag usa. Nakahimo sila nga hingpit nga bukas sa Ginoo ug sa matag usa nga wala’y pagtago 
o pagtago sa ilang tinuod nga kaugalingon. Si Adan ug Eva hingpit nga nailhan sa Dios ug sa 
usag usa ug okay lang sila niini. Tungod niini nakasinati sila nga wala ipakita sa Dios kauban 
sa usag usa. Nahibal-an nila nga sila hingpit nga gidawat ug gihigugma ________________ sa 
Dios. 4 Wala’y tokahadlok ug wala’y butang nga matago gikan sa Ginoo.

Sa wala pa ang Pagkapukan, wala sila makasinati sa bisan unsang pagkahunahuna sa kaugalingon 
kalabut sa pagkatalagsaon sa ilang pagkatawo ingon lalaki ug babaye. Pananglitan, tingali wala 
magduha-duha si Adan sa iyang pagkalalaki o ang iyang kaarang sa pagpaila kay Eva isip usa ka 
tawo. Wala siya nabalaka bahin sa iyang mga biseklita nga igo nga igo o usa ka maayong igong 
gugma alang kang Eva. Ni gihunahuna ni Eva kung ang iyang kaanyag ba igo aron makapadani 
kang Adan o kung ang iyang mga ideya sama ka hinungdan sa iya. Uban sa usa ka dili matino 
nga kasiguruhan, silang duha nahibalo nga sila ug unsa ang ilang gitanyag sa usag usa labi pa 
sa igo nga igo—kini “maayo ang ________________” (Genesis 1:31). 5

C. Ang Sinugdanan sa Pakaulaw (Genesis 3:1-10).

Sa pagsupak ni Adan ug Eva sa Diyos pinaagi sa pagkaon sa bunga gikan sa kahoy sa kahibalo 
sa maayo ug daotan (Genesis 2:16-17; 3:1-6), nakasinati sila sa kaulaw sa unang higayon. Ang 
hingpit nga pagka-inosente ug kahamugaway nga kaniadto ilang kauban sa Dios ug sa usag usa 
nawala karon. “Unya nabuka ang mga mata nilang duha, ug nahibal-an nila nga sila hubo; 
ug gitahi nila ang mga dahon sa igos ug gihimo nila ang ilang kaugalingon nga mga tabon” 
(Genesis 3:7). Karon nahunahuna na nila ang kaugalingon ug naulaw sa ilang pagkahubo sa 
usag usa, busa gisulayan nila ang pagtangtang sa ilang kaulaw pinaagi sa pagtabon sa ilang 
kaugalingon sa mga dahon sa igos. Mibiya sila gikan sa usag usa sa ________________ ug 
nagtago sa ilang tinuud nga kaugalingon.

Kung giuna nila ang ilang kaugalingon nga mga tinguha nga unahon ang kabubut-on sa Diyos 
alang sa ilang kinabuhi, mahimo nila nga nahibal-an nga mahimo usab nila nga ibutang ang 
ilang kaugalingon nga interes sa unahan sa uban. Masaligan bala ni Adan si Eva pagkatapos nga 
ginlapas niya ang pagsalig sang Dios? Masaligan bala ni Eva si Adan pagkatapos niya himuon ang 
amo nga butang? Sa higayon nga transparent ug bulnerable sa usag usa, si Adan ug Eva karon 

3 https://www.ibelieve.com/faith/the-important-difference-between-guilt-and-shame.html 
4 Cusick, Surfing for God, p. 68. 
5 Ibid., p. 69. 
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________________ ang ilang pisikal nga pagkahubo ug ang pagkahubo sa ilang ________________ 
nga adunay dahon sa igos. Sa baylo nga magsalig sa matag usa, nahadlok sila nga masakitan sa 
usag usa, busa gipili nila nga mapanalipdan ang ilang kaugalingon pinaagi sa pagtago sa ilalum 
sa tabon sa mga dahon sa igos.

Apan ang ilang kasal-anan ug kaulaw nakaapekto usab sa ilang ________________ sa Dios. 
“Ug nadungog nila ang tingog sa Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman sa kabugnaw sa 
adlaw, ug si Adan ug ang iyang asawa nagtago sa ilang kaugalingon gikan sa presensya sa 
Ginoong Dios taliwala sa mga kahoy sa tanaman” (Genesis 3:8). Imbis nga bukas ug mahuyang 
sa atubangan sa Dios, sila karon ang ________________ sa ilang kaugalingon gikan sa Iyang 
presensya sa Iyang paggukod kanila. Ang Dios gipresentar sa kini nga bersikulo nga nagsunod sa 
Iyang nahulog nga mga anak pinaagi sa paglakaw sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw nga ingon 
kini usa ka butang nga kanunay Niyang gihimo aron makonektar kanila. Tingali maghunahuna 
kita nga ang Dios mianhi sa kanila aron silotan ug pakaulawan si Adan ug Eva tungod sa mga 
sayup nga ilang nahimo, apan nakamatikod nga ang Diyos wala magtinguha nga pakaulawan 
ang Iyang nahulog nga mga anak. Nagtinguha siya sa ________________ kanila. Ang Dios 
gipresentar sa kini nga bersikulo nga nagsunod sa Iyang nahulog nga mga anak pinaagi sa 
paglakaw sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw nga ingon kini usa ka butang nga kanunay Niyang 
gihimo aron makonektar kanila. Tingali maghunahuna kita nga ang Dios mianhi sa kanila aron 
silotan ug pakaulawan si Adan ug Eva tungod sa mga sayup nga ilang nahimo, apan nakamatikod 
nga ang Diyos wala magtinguha nga pakaulawan ang Iyang nahulog nga mga anak. Nagtinguha 
siya sa ________________ kanila. “Unya ang Ginoong Dios mitawag kang Adan ug miingon 
kaniya, ‘Asa ka?’ ” (Genesis 3:9). Ngano nga ang usa ka nahibal-an nga Dios mangutana kang 
Adan usa ka pangutana nga nahibal-an na niya ang tubag? Tungod kay gusto sa Ginoo ang usa 
ka ________________ gikan ni Adan. “Asa ka may kaangtanan Kanako?” Nangutana ang Dios. 
Nahibal-an sa Dios kung diin si Adan, apan nahibal-an ni Adan kung diin siya adunay kalabutan 
sa Ginoo? Nahibalo ba kita kung diin kita adunay kalabutan sa Dios?

Sa dihang gisultihan ni Adan ang Dios, “nahadlok ako tungod kay hubo ako” (3:10). Nagsabat 
ang Dios, “kinsa nag-ingon sa imo nga hubo ka? Nangaon ka ba gikan sa kahoy nga gisugo ko 
kanimo nga dili ka mokaon” (3:11)? Ang ________________ wala pa nagsulti kang Adan ug Eva 
nga sila hubo. Kini ang natural nga sangputanan sa ilang kasal-anan. Gipadayag usab ni Satanas 
ang atong kaulaw kanato sa dihang kita makasala (tinuod nga kaulaw) o dili makasala (sayup 
nga kaulaw). Ang iyang mga akusasyon batok sa mga magtutuo naghimo og kaulaw sa ilang 
kinabuhi. Ang Yawa naggamit sa kaulaw sa mga ________________ nga mga Kristohanon gikan 
sa Dios ug sa usag usa. Sama sa usa ka nagangulub nga leon nga nakatuon sa mga nag-inusara 
ug huyang, gipunting ni Satanas ang mga tumutuo nga nag-inusara ug huyang (cf. 1 Pedro 5:8).

Mahimo ba nga sila si Adan ug Eba ________________ Ang Dios mao gihapon ang parehas 
nga mahigugmaon ug maloloy-on nga Dios nga Siya kanunay nga nauna sa ilang pagsupak? O 
motuo ba sila sa bakak sa halas nga nagpasabut nga ang Diyos dili gyud kasaligan (cf. Genesis 
3:1-5)? Ang Ginoo wala mobiya kang Adan ug Eva sa dihang sila nakasala ug naulaw.    
Gibiyaan Niya sila aron ibalik sila sa panag-uban sa Iyang kaugalingon.

Apan imbis nga mosalig sa Ginoo, si Adan ug Eva mao karon ang ________________ Kaniya. 
“Mao nga miingon siya, ‘Nadungog ko ang imong tingog sa tanaman, ug nahadlok ako tungod 
kay hubo ako; ug akong gitago ang akong kaugalingon’” (Genesis 3:10). Ang ilang sala ug 
kaulaw karon nahimo nga usa ka ________________ sa Iyang mahigugmaon ug maloloy-on nga 
paggukod kanila. Dili lamang nahibal-an ang ilang kaugalingon nga pagkahubo sa atubangan sa 
usa’g usa, sila karon nahunahuna sa kaugalingon nga pagkahubo sa atubangan sa Dios. Pinaagi 
sa pagtabon sa ilang mga kaugalingon sa mga dahon sa igos ug pagtago sa ilang mga kaugalingon 
sa mga kahoy sa tanaman, sila Adan ug Eva ________________ sa ilang kaugalingon gikan sa 
pagdawat sa gugma, grasya, ug kalooy sa Dios nga libre niyang gitanyag sa kanila. Ang ilang 
pagtuo sa Diyos karon nausab sa ________________. Ikasubo nga ang ilang kaulaw nagpalayo 
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kanila gikan sa Ginoo imbis nga moduol sila Kaniya. Ug ang kaulaw mahimo usab nga buhaton 
sa sama kanato karon.

 
D. Mga Dahon sa Modernong Adlaw 6

Sama kang Adan ug Eba, gisulayan usab nato __________________ 
nga ipanghimatuud ang among kaulaw gikan sa Ginoo nga adunay 
mga dahon karon. Mahimo naton nga itago sa likod ang mahal 
nga mga awto, motorsiklo, o balay. Ang pila sa aton mahimo nga 
magdangup sa luyo sang aton malapad nga ihibalo sa teolohiko, 
ministro, o posisyon sa pagpanguna. Mahimo nato itago ang 
atong pagkapuliki, libangan, pagpakatawa, pagtamay, palakasan, 
o mabangis nga mga pakig-upod. Ang uban mahimo nga mosulay 
sa pagtabon sa ilang kaulaw  sa mga paningkamot ug ritwal sa 
ritwal. Bisan unsa nga dahon nga atong gipili nga itago sa luyo, 
supak kita sa laraw sa Dios alang kanato pinaagi sa pagdumili sa 
pagpresentar sa atong __________________ nga kaugalingon ngadto Kaniya ug sa usag usa. 
Wala kini magdala ngadto sa kadagaya sa kinabuhi nga gitumong sa Diyos nga atong masinati. 
Unsa nga dahon sa igos ang imong gitago? __________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

E. Makauulaw nga mga konsepto sa Diyos

Sukad pa sa Pagkapukan ni Adan ug Eva, ang mga tawo nakigbisug sa kaulaw. Maingon nga 
ang kaulaw ni Adan ug Eba nagpatuyang sa ilang panan-aw sa Diyos (Genesis 3:1-10), daghang 
mga tawo karon ang adunay daghang mga nahibal-an nga gipahiuyon bahin sa Diyos. Kini 
nga mga sayop nga pagsabut bahin sa Dios kanunay naggikan sa atong _________________ 
nga gigikanan. Naghunahuna kami nga ang Diyos mahisama sa among mga ginikanan o mga 
numero sa awtoridad gikan sa among pagkabata (cf. Salmo 50:21). Susihon ang mga musunud 
nga gibiaybiay nga mga konsepto sa Dios nga magamit kanimo. 7

_____  Ang “mabangis ug dili hitupngan nga Dios” mao ang labing grabe nga pagtuis sa kinaiya 
sa Dios ug nga nakit-an sa mga nakadawat sa mabangis ug wala damha nga pag-abuso 
sa bata pa kanunay sa ang mga kamot sa ilang mga amahan, ama-ama, o mga numero 
sa amahan. Kung usa ka sa mga bugas nga magtotoo nga nakasinati grabe nga pisikal o 
sekswal nga pag-abuso sa usa ka bata, kini tingali ang paagi sa imong nakita. Ang Dios 
ug ikaw nakasabut nga nakigbisog sa _________________ imong Amahan sa langit.

_____  Ang “Ang gipangayo ug dili mapinasayloon nga Dios” kanunay ang panan-aw nga naa 
sa mga hamtong nga Kristiyano ang mga ginikanan lig-on ug perpekto. Bisan kung unsa 
ka lisud ang imong pagsulay, dili ka  gyud makasukod sa mga gipangayo sa kini nga hiwi 
nga diyos nga wala magpasaylo o makalimot sa imong mga sala. Kung ikaw mapakyas, 
pagbantay! Ang iyang mabangis nga kilid gipakita. Morag nalipay siya sa pagpadala sa 
katalagman sa pinansyal o pisikal nga sakit aron ipasabut ang Iyang pagkawalay paglihok 
sa imong espirituhanon nga mga kapakyasan. Masabtan ra kini lisud alang kanimo sa 
_________________ Kaniya ug masinati ang Iyang pasaylo ug gugma.

_____   Ang “mapili ug dili patas nga Dios” usa ka hiwi nga pagtan-aw sa Dios nga nakit-
an taliwala sa mga Kristohanong hamtong nga nakasinati sa espirituhanon nga pag-

6 Ibid., p. 71 
7 Adapted from Wilson’s, Released from Shame, pp. 142-143. 
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abuso sa mga  awtoridad sa ginikanan sa bata pa. Kini mahimo nga ang Dios kanimo 
pagsimba kung gibati nimo nga gipadayag ni Hesus ang Iyang Kaugalingon sa ubang mga 
Kristohanon nga, sa baylo adunay mas lawom nga relasyon uban Kaniya kaysa kanimo. 
Tingali nakigbisog ka sa usa ka lahi ug _________________—kaysa Kristiyano.

_____   Ang “halayo ug dili magamit nga Dios” mahimong mag-atiman sa Iyang mga magsisimba, 
apan Siya atua sa bisan diin nga nagpadagan sa uniberso ug dili mahimong maapil 
sa ilang kinabuhi. Kung ang imong mga ginikanan sa pisikal o emosyonal nga wala 
makuha pinaagi sa dugay nga pagkawala, tingali tungod sa kamatayon, diborsyo, sakit, 
katungdanan sa militar, pagtrabaho sa gawas sa nasud, o pagpasagad, mahimo nimong 
masinati ang Dios ingon sa kahangturan nga _________________ ug wala magamit.

_____  Ang “buotan apan naglibog nga Dios” usa ka makagumon ug walay gahum nga diyos 
nga gilibug sa tanan nga kagubot sa kalibutan. Kung ikaw adunay mga ginikanan nga 
nasobrahan sa dili makontrol nga kagubot sa ang ilang mga kinabuhi ug pamilya, mahimo 
nimong adunay kini nga pagtan-aw sa Dios.

F. Makauulaw nga mga pamilya sa simbahan

Sayon alang sa mga Kristohanon nga nagdako sa mga pamilya nga gipakaulawan ang nagpangita 
mga pamilya nga gipakaulawan. Sa mga pamilyang gibase sa kaulaw, ang mga gilauman sa mga 
bata dili katugma sa kamatuoran bahin sa paglambo sa bata ug pagkadili hingpit nga pagkasama 
sa tawo. Ingon man usab, ang mga gilauman sa mga simbahan nga nakabase sa kaulaw dili 
katumbas sa kamatuoran bahin sa espirituhanong pagtubo ug pagkadili hingpit sa tawo. Kini usab 
nga mga simbahan _________________ ang kamatuoran bahin sa Diyos. Wala silay konsepto 
sa _________________ sa Diyos nga dili angay o makuha.

Gipahinumdoman kita ni propetang Isaias bahin kang Jesus nga Mesiyas, “Usa ka gibun-og nga 
tangbo dili Siya mobali, ug ang panigarilyo nga pabula dili niya mapalong” (Isaias 42:3). Gikutlo 
ni Jesus kini nga bersikulo pagkahuman giayo niya ang daghang mga tawo nga nagsunod Kaniya 
(Mateo 12:20). Ang Mesiyas wala maghimo pag-ayo sa mga nasakitan na ni gipatay ang gamay 
nga _________________ usa ka masulub-on nga kasingkasing nga naangkon. Miabut Siya tupad 
kanila aron palig-onon sila uban ang Iyang presensya imbis nga lakang sila aron mouswag ang 
Iyang kaugalingong mga plano. Gusto Niyang ibalik ang atong gugma ug gugma alang Kaniya. 
Dili sama sa mga lider sa relihiyon sa Iyang panahon, si Jesus adunay _________________ 
alang sa mahuyang ug mahuyang. Gipasabut niya ang kalumo ug pagkamapaubsanon sa mga 
gikulbaan ug wala’y mahimo (Mateo 9:36) ingon man usab sa gikapoy ug nabug-atan (Mateo 
11:28). Gigamit Niya ang Iyang gahum sa gahum sa pag-ayo, dili aron pagsilot o pakaulawan. 
Gigamit ni Jesus ang kadaghanan sa Iyang pagpangalagad nga nakigbugno sa sakit ug kaulaw, 
wala mangutana “Ngano?” O gihukman nga “Kinsa ang nakasala?”

Ang mga kaulawan nga gipasuko nagdugang sa kaulaw sa mga nabuak ug nabuak pinaagi sa 
kabangis ug pagpangayo. Apan ang mga simbahan nga nakabase sa grasya nagbanaag sa kalooy ug 
grasya ni Jesus nga nakasabut ug nakigsalo sa mga nasamdan ug nagsakit (Hebreo 4:15). Gigamit 
ni Kristo ang mga simbahan nga nakabase sa grasya sa _________________ nga nakapasakit ug 
mahuyang ang mga tawo aron mahimo niya kini ibutang sa usa ka halapad nga lugar. Ana siya 
sa atong kiliran. Siya dili batok kanato (cf. Salmo 118:5-9; Roma 8:31-39). Gikumpara ni Sandra 
D. Wilson ang mga pamilyang simbahan nga gipakaulawan sa mga pamilya nga gipasukad sa 
grasya sa kini nga mahunahunaon nga tsart sa ubos: 8

8 Ibid, p. 151.
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Makauulaw nga Pamilya sa Simbahan Pamilya nga nakabase sa grasya

Nasuko sa relihiyoso nga nakabase sa kaulaw; 
ang pagtuman sa mga lagda sa hinimo sa tawo 
aron “husto.”

Nasukad sa relasyon nga gipasukad sa grasya; 
pagsalig sa pagkamatay ug pagkabanhaw ni Kristo 
aron “tama.”

Ang Diyos nakasinati ingon usa ka kinahanglan 
nga Magbalantay nga nagmaneho sa iyang mga 
karnero.

Ang Diyos nakasinati nga usa ka masinabtanon nga 
Magbalantay nga nangulo sa iyang mga karnero.

Gilauman nga ako sa hingpit (o hapit hingpit) 
nagbag-o sa higayon nga ako misalig kang Kristo.

Gipaabut ko nga magpadayon sa pagpakahilum 
pinaagi sa pagbag-o sa akong hunahuna samtang 
ako buhi.

Tungod kay ako hingpit nga mausab (hingpit) ako 
usa ka lahi ug dili kaayo-labi kay sa Kristiyano 
tungod kay dili ako hingpit.

Tungod kay ako anaa sa usa ka tibuok nga kinabuhi 
nga proseso nga mahimong mausab sama ni Jesus, 
ang akong mga pagkadili hingpit wala makurat 
kanako, mga miyembro sa simbahan o Diyos.

Ang mga miyembro nga adunay klaro nga mga 
problema usa ka kaulaw sa simbahan. Sanglit 
ang tinuod nga mga Kristohanon wala’y seryoso 
nga mga problema, wala’y mga probisyon nga 
gihimo aron matabangan.

Ang mga miyembro nga adunay klaro nga mga 
problema gilauman sukad kaniadto ug karon nga 
mga sangputanan sa sala sa kinabuhi sa mga 
Kristohanon mahimo’g makahatag mga grabe nga 
problema. Adunay mga programa nga ibutang 
aron mahatagan ang angay nga tabang.

Ang mga gagmay nga grupo sa mga pagtuon 
sa Bibliya mao ang mga peligro nga mga lugar 
tungod kay ang usa ka tawo mahimo’g makit-
an nga makita sa luyo sa akong maskara nga 
kahingpitan ug nahibalo nga ako adunay mga 
problema.

Ang mga gagmay nga grupo nga mga pagtuon sa 
Bibliya luwas nga mga lugar aron magpraktis nga 
dili maskara ug mahiuban sa uban nga nagbuhat 
sa ingon. Maayo nga moadto kung diin dili nako 
kinahanglan itago ang akong mga problema.

Ang gibug-aton mao ang pagtan-aw sa relihiyon 
pinaagi sa pagsul-ob sa husto nga sinina ug pagdala 
sa husto nga paghubad sa Bibliya.

Ang gibug-aton mao ang pagpauswag sa usa ka 
lawom nga relasyon sa gugma ug pagsalig sa 
pagkamasulundon uban ni Jesukristo.

Ang gibug-aton sa pasundayag. Ang gibug-aton mao ang pagsimba sa Dios.

Ang gibug-aton sa pagpadayag ug pagbadlong 
sa mga makasasala.

Ang gibug-aton mao ang pagpahiuli sa naghinulsol 
nga mga makasasala.

Ang pagtambong sa mga kalihokan sa simbahan 
gigamit isip panguna nga timailhan sa tinuud 
nga pagka-espirituhanon sa usa ka tawo.

Ang pag-ila nga ang tinuod nga sprituality makita 
sa kinatibuk-an nga pagkinabuhi ug nailhan 
lamang sa Diyos.

Unsa ang imong nahibal-an bahin sa kalainan tali sa kaulaw ug grasya sa Diyos sa tsart sa     
ibabaw?

Ang imong simbahan ba labing kaamgid sa usa ka kaulaw nga gipasukad sa pamilyang simbahan 
o usa ka pamilya nga gibase sa grasya?

Ipasabut:

II. Ang pagpakigbugno sa kaulaw sa grasya ug kamatuoran

Ang tagsulat sa libro sa Mga Hebreohanon nagsulat sa mga Kristohanon nga gipugos sa pagbalik 
sa Hudaismo ug mihunong sa ilang Kristohanong pagtuo. Gikumpara niya ang pagpuyo sa 
Kristuhanon nga kinabuhi sa dagan sa layo nga lumba. Gihagit niya sila nga “modagan uban 
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ang paglahutay sa lumba nga gibutang sa atong atubangan” (12:1b). Gisugo niya sila sa 
pagdagan sa kini nga lumba nga malampuson pinaagi sa “pagtan-aw kang Jesus, ang tagsulat 
ug tagtapos sa among pagtuo, kinsa alang sa kalipay nga gibutang sa Iyang Kaniya nag-antus 
sa krus, _________________ ang kaulaw, ug milingkod sa tuo nga trono sa trono sa Diyos” 
(12:2). Hinumdumi nga si Jesus nakalahutay sa krus pinaagi sa “pagtamay sa kaulaw.” Ang 
pulong nga “pagtamay” naggikan sa usa ka magkasagol nga pulong nga Greek, kataphronéō, nga 
nagpasabut nga “batok, down” (kata) ug “sa paghunahuna” (phronéō). Sa literal kini nagpasabut 
“Sa paghunahuna kontra” o “paghunahuna gamay.” Si Jesus nakalahutay sa kaulaw o pagpaubos 
sa krus ug sa mga kasal-anan nga Iyang gipas-an pinaagi sa “pagtamay sa kaulaw” nga kauban 
nila. Gipanghimaraut niya ang kaulaw sa kaulaw tungod kay dili Iya ug kini _________________ 
sa orihinal nga laraw sa Dios alang sa katawhan (Genesis 2:25). Giunsa naton pakig-away ang 
kaulaw aron mahuman naton ang atong lumba (ang Kristohanong kinabuhi) nga malampuson 
alang sa Ginoo?

A. _________________ Ang grasya ug kamatuoran ni Jesus pinaagi sa pagsalig Kaniya 
nga tangtangon ang tanan nimong kasal-anan ug kaulaw. Tungod kay wala mahanaw ni 
Adan ug Eva ang ilang pagbati sa kahadlok ug kaulaw pinaagi sa pagtabon sa ilang kaugalingon 
sa mga dahon sa igos, ang Diyos maloloy-on nga naghatag sa husto nga tabon. Siya “nagbuhat 
sa mga tunika sa panit” sa pagkamatay sa usa ka hayop nga _________________ (Genesis 
3:21). Ang dugo kinahanglan ibubo. Hunahunaa kung unsa ang gibati ni Adan nga makita ang 
usa sa mga hayop nga iyang gipunting ug giatiman nga gipatay sa iyang asoy! Wala pa mailhan 
si Adan ug Eva nga namatay. Kini mao ang negosyo nga _________________ ug kini ang paagi 
sa Diyos sa pag-atubang sa sala ug kaulaw sa tibuuk nga mga katuigan. Pinaagi sa paghatag 
og tabon nga panit sa mga hayop, ang Dios naghatag pasaylo pinaagi sa “pagpaagas sa dugo” 
(Mga Hebreohanon 9:22). Ang Dios sa ulahi naghatag pasaylo pinaagi sa sistema sa sakripisyo 
sa Daang Tugon.

Kadtong mga hayop mao ang mga landong sa “Kordero sa 
Dios,” Jesus Christ, kinsa “puno sa grasya ug kamatuoran” 
(Juan 1:14, 29). Sama sa una nga hayop nga gisakripisyo alang 
kang Adan ug Eva, si Jesus Cristo dili usab walay sala ug 
wala si _________________ tungod kay Siya ug Dios (Juan 
1:1, 14, 17; 2 Mga Taga-Corinto 5:21; Hebreohanon 4:15; 
1 Pedro 3:18). Ug sama sa una nga ihalad nga hayop, si Jesus 
natawo aron mamatay alang sa mga sala sa uban (Juan 1:29; 
Roma 5:8; 1 Juan 4:9), nga “bisan kinsa nga motuo Kaniya 
dili maulawan” (Roma 10:11; cf. Roma 4:5; Juan 3:16). Kung 
mitoo ka kang Hesus, nasakpan ka sa Iyang pagkamatarong 
ug katahum aron wala’y makita ang Diyos kanimo nga angayan nga panghimaraut o kaulawan 
(cf. Roma 4:5; 8:1a, 31-39; 2 Mga Taga-Corinto 5:21). Ang Bibliya nag-ingon, “Kaniadto, 
bisan sa wala pa Niya buhata ang kalibutan, gipili kita sa Dios nga mahimong Iya mismo 
pinaagi sa kung unsa ang buhaton ni Cristo alang kanato; Nakahukom siya nga buhaton 
kita nga balaan sa Iyang mga mata, nga wala’y usa nga sayup—kita nga nagatindog sa 
Iyang atubangan gitabunan sa Iyang gugma.” Efeso 1:4 [TLB] Ang tanan naton nga kasal-
anan giwagtang nga dili kita maabot hangtod sa sidlakan nga gikan sa kasadpan (Mga Salmo 
103:12). Gipagawas sila gikan sa among pagtan-aw sa lawom nga bahin sa dagat (Miqueas 
7:19). Wala, bisan pa ang atong pagkasad-an ug kaulaw, mahimo’g _________________ kanato 
gikan sa gugma sa Dios (Roma 8:35-39)!

Sama kang Adan ug Eba, ang atong tawhanon nga paningkamot o buhat dili makawagtang sa 
atong kasal-anan ug kaulaw (Isaias 64:6; Roma 4:5; Mga Taga-Efeso 2:8-9). Ang relihiyon 
dili makawagtang sa atong kasal-anan, pagkasad-an, ug kaulaw. Si Jesucristo lamang ang 
makawagtang sa atong kasal-anan, pagkasad-an, ug kaulaw (Juan 14:6; Buhat 4:12; Tito 3:4-7). 
Adunay ba maulaw sa imong kagahapon nga nagtuo ka nga si Jesus wala mapasaylo ug gikuha? 
_______________________
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Ipasabut:

B. _________________ mas duol kang Jesus nga puno sa grasya ug kamatuoran. Mangita 
kay Hesus imbis sa imong kaulaw magpuyo sa Kristuhanon nga kinabuhi. Si Jesus nagtamay o 
wala magtagad sa kaulaw nga nahilambigit sa Iyang mga pag-antus ug sa atong kasal-anan (Mga 
Hebreohanon 12:2). Pangitaa si Jesus, dili ang imong (5) _________________, aron modagan 
ang lumba nga gibutang sa imong atubangan. Wala itugot ni Kristo ang kaulaw nga magpugong 
Kaniya gikan sa pagtapos sa Iyang lumba nga malampuson ug dili usab naton tugotan ang atong 
makauulaw nga nangagi o ang gipakaulawan nga nakabase sa bakak nga gituohan naton nga 
magpadayon kita sa pagtapos sa lumba nga gibutang sa atong atubangan.

Naglangkit kini sa _________________ diin nahibal-an naton nga dili magtagad sa tingog 
sa kaulaw sa atong Kristuhanon nga kinabuhi nga nanlimbasog sa pagdaug kanato gikan sa 
pagtapos sa karera nga gitawag kita ni Kristo nga modagan. Kinahanglan naton pamatian ang 
tingog sa kamatuoran nga makita sa Pulong ni Kristo nga nagpahigawas kanato gikan sa sala ug 
kaulaw (Juan 8:31-32). Kung ang kaulaw mosulay sa pagpahadlok kanamo, hatagi kini gamay. 
Ang Bibliya nag-ingon, “Ayaw kahadlok, kay dili ka maulaw; ni maulawan ka, kay ikaw dili 
pagapakaulawan; kay hikalimtan mo ang kaulaw sa imong pagkabatan-on, ug dili na nimo 
mahinumduman ang pakaulaw sa imong pagkabalo” (Isaias 54:4). Gikuha ni Kristo ang tanan 
naton nga kaulaw sa krus aron kita makalimtan nga kini kaniadto, ug nakatuon Kaniya.

Apan kini dali nga isulti kaysa nahuman, dili ba? Pangitaa si Jesus ug tan-awa kung giunsa 
niya gipakita ang grasya ug kamatuoran sa mga tawo. Ang pila sa aton mahimo nga kaangay ni 
Nicodemus sa Juan 3 nga isa ka mapahitas-on ug relihiyoso nga lider sa relihiyon sa Israel. Sama 
ni Nicodemus, mahimo’g pagsulay naton ang pagtambal sa atong pagkaluya ug kaulaw uban ang 
_________________ ug wala gani kini nahibal-an. Mahimong makita naton ang Dios ingon usa 
ka pagka-perpekto nga pagka-Diyos nga kinahanglan naton mapalipay sa atong relihiyoso nga 
nahimo. Bisan pa, bisan unsa pa ka pagsulay kita, dili kita makasabut sa Iyang mga sukdanan nga 
hinungdan nga kita adunay dugang nga kaulaw. Ug busa nagtrabaho kami labi pa, naningkamot 
sa pagpahimuot Kaniya. Ug lisud alang kanato nga makasinati sa Iyang _________________ 
ug pagpasaylo.

Gisultihan kami nga si Nicodemus miadto kang Jesus sa gabii (3:2a). 
Tingali gihisgotan kini ni Juan tungod kay ang gabii nagsimbolo sa 
kangitngit ug kaulaw nga naglibot sa kalag ni Nicodemus. Si Nicodemus 
adunay dakong pagtahod kay Jesus ug giila ang Iyang pangalagad nga 
gipanalanginan sa Dios (3:2b). Apan nahibal-an ni Jesus kung ngano nga 
naa si Nicodemus ug busa gikumpirma Siya Kaniya sa kamatuoran. “Sa 
pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kung ang 
usa matawo pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios” (3:3). 
Naghisgot si Kristo bahin sa espirituhanon nga _________________ 
nga usa ka butang nga gibuhat sa Diyos. Naghunahuna si Nicodemus 
nga makaabut siya sa langit pinaagi sa iyang relihiyoso nga posisyon ug 
pamatasan. Apan gikonektar siya ni Kristo sa kamatuoran nga gikuha 
ang dahon sa igos nga gitago ni Nicodemus. Wala’y bisan unsang kadaghan sa relihiyon o 
pagkadiyos nga makawagtang sa atong kaulaw ug makaadto sa langit.

Karon si Nicodemus andam nga atubangon uban si Jesus (_________________:3-15). Tungod 
kay dili kita makaadto sa Diyos pinaagi sa atong relihiyon, ang Diyos nanaog gikan sa langit 
pinaagi ni Jesus aron hatagan kita grasya (3:13). Ug ingon nga gibayaw ni Moises ang halas nga 
tumbaga sa kamingawan aron ang mga dili masinupakon nga mga Israel makahimo sa pagtan-aw 
sa usa ka tawo ug maluwas gikan sa pisikal nga kamatayon (3:14), busa si Jesus pagabayawon 
sa krus aron nga bisan kinsa nga motan-aw ug “motuo sa Dili siya mamatay apan makabaton 
sa kinabuhing dayon” (3:15). Ang kamatuoran ni Kristo nagsakup kanato sa atong mga sala ug 
kaulaw nga problema, ug ang Iyang grasya naghatag sa _________________ sa atong problema. 
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Busa timan-i nga sa usa ka mapahitas-on nga relihiyoso nga tawo nga nahigmata sa kaulaw, 
gikonektar siya ni Kristo sa kamatuoran ug dayon uban ang grasya nga mapalayo siya gikan sa 
iyang mga lagda sa usa ka relasyon sa buhi nga Diyos.

Apan ang uban kanato mahimo’g sama sa babayeng Samarianhon 
nga nakahimamat ni Jesus sa usa ka atabay sa tubig sa Juan 
4. Sama sa kini nga babaye, mahimo’g pagsulay naton ang 
pagtambal sa atong pagkaluya ug kaulaw sa mga relasyon sa 
_________________. Makita naton ang Dios nga isa ka malayo 
kag wala nagakaangay nga tawo nga wala’y labot sa aton. Mao 
nga gisulayan namon ang pag-ayo sa among kamingaw ug kasakit 
uban ang romantiko o sekswal nga relasyon nga nagpadako lang sa 
among kaulaw. Kini nga mga relasyon mahimo’g kauban sa tinuod 
o hinanduraw nga mga tawo. Pinaagi sa paghanduraw gipasabut 
nako ang pornograpiya sa online nga nagdaot sa mga kinabuhi. 
Giunsa ni Jesus pagtubag sa pagpasakit ug kaulaw sa mga tawo nga naadik sa pakighilawas?

Nagsugod siya sa _________________. Sa Iyang pag-agi latas sa nasud sa Samaria gisugat ni 
Jesus ang usa ka masakit nga babaye sa usa ka atabay sa tubig. Sa Juan 3, gibuhat ni Jesus ang 
kadaghanan sa pagsulti sa Iyang pagpakigsulti kang Nicodemus ug nakigsulti. Apan sa Juan 4, 
Siya labi nga namati sa babaye sa atabay ug mao ang _________________. Sa Juan 3, tulo ra 
ka mga bersikulo ang nagtala kung unsa ang giingon ni Nicodemus. Apan sa Juan 4, ang mga 
bersikulo _________________ nagtala sa giingon sa babayeng Samarianhon kang Jesus. Ang 
Diyos parehong nagsulti ug namati. Sa usa ka masakit nga tawo, si Jesus namati labi pa sa 
Iyang gibuhat sa usa ka mapahitas-on nga tawo. Gipadako niya ang grasya sa una nga masakit 
nga babaye sa atabay pinaagi sa paghalad sa libre nga regalo nga kinabuhing dayon (4:10-14), 
apan wala niya masabti Siya nga nagtumong sa pisikal nga tubig (4:15). Wala niya mahibal-i 
ang iyang kinahanglan alang sa kinabuhi nga dayon, mao nga gikompronta siya ni Jesus sa 
_________________ bahin sa iyang lima ka miaging mga kaminyoon ug ang katinuud nga siya 
karon nagpuyo uban sa usa ka lalaki nga dili iyang bana (4:16-18). Kini ang labing sensitibo 
nga lugar sa iyang kinabuhi. . . ang lugar diin iyang nasinati ang labing nasakitan ug kaulaw 
. . . ang lugar diin siya adunay labing taas ug mabaga nga mga bongbong sa pagpanalipod sa 
kaugalingon. Apan si Jesus maloloy-ong nagsulti sa kamatuoran kaniya sa paagi nga naghatag 
kadungganan.

Giunsa naton nahibal-an kini? Tungod kay human sa iyang pagpakigsulti kang Jesus, mibalik siya 
sa iyang baryo ug giingnan ang mga tawo, “Umari ka, tan-awa ang usa ka Tawo nga nagsulti 
kanako sa tanan nga mga butang nga akong gibuhat. Mahimo ba kini ang Cristo?” (4:29). 
Paimbitahan ba niya ang mga tawo nga makigkita kang Jesus kung gipakaulawan ba niya siya 
o gibunalan siya? Wala. Nahibal-an ni Jesus ang tanan bahin sa makauulaw nga mga butang 
nga iyang nahimo, bisan pa niana gihigugma gihapon niya siya. Wala pa gayuy mitagad kaniya 
sa ingon nga _________________. Si Jesus nakigsulti kaniya sa usa ka paagi nga nakahatag ug 
pagkaayo ug paglaum sa iyang kasingkasing. Siya nakigsulti kaniya sa paagi nga gitangtang ang 
iyang kaulaw ug gipuno siya sa Iyang gugma. Ug gusto Niyang buhaton ang sama kanimo ug 
kanako. Andam ka ba nga imbitaron si Hesus nga moadto sa ngitngit ug nasamdan nga mga bahin 
sa imong kalag aron modan-ag sa Iyang kahayag sa gugma ug pag-ayo sa imong pagkasamad? 

Ipasabut:

C. _________________ sa Diyos sa pag-ampo ug isul-ob ang tibuuk nga taming sa Dios 
(Mga Taga-Efeso 6:10-18).

Kita anaa sa usa ka gubat uban ni Satanas ug sa iyang mga demonyo nga kasundalohan (Mga Taga-
Efeso 6:12). Si Satanas gusto nga tukuron malig-on nga mga salipdanan sa _________________ 
sa atong mga hunahuna aron padayon kita nga naulipon sa sala ug kaulaw. Kanunay niya kini 
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buhaton pinaagi sa pagbutang usa ka bakak sa atong hunahuna sa diha nga kita nasakitan 
sa hilabihan. Pananglitan, kung ikaw nag-sex. Pag-abuso sa tinuud mahimo ka nga motuo sa 
bakak nga nag-ingon, “Ako daotan o wala'y bili.” Tanan kita adunay sakit mga panumduman. 
Sa mosunud nga tsart 9, hangyoa ang Dios nga tabangan ka nga mailhan ang napulo ka labing 
grabe nga higayon sa imong kinabuhi ug bakak nga gilakip sa matag usa (Salmo 139:23-24).

Pag-ila sa Labing Daotan nga mga Panahon ug Mga Sinultian nga Nag-uban

Ang Akong Napulo ka Daotan nga mga Butang Pagbakak

Panig-ingnan 1: Sa sayis anyos pa ako, giabusohan 
ako sa akong uyoan.

Ako daotan tungod sa nahitabo kanako.

Panig-ingnan 2: Gibulag sa akong mga ginikanan. Walay usa nga nahigugma kanako sama sa ako.

Kung nahangpan naton ang espirituhanon 
nga inaway nga aton naagyan, handa kita 

mahibal-an ang mga hinagiban nga gihatag 
sa Dios kanato aron makig-away sa kini nga 
gira. Sa Mga Taga-Efeso 6:10-18, gitudlo 

ni apostol Pablo ang mga Kristohanon sa 
lungsod sa Efeso aron mag-ampo ug isul-ob 
ang tibuuk nga taming sa Dios nga  pagbarug 
sa mga pag-atake ni Satanas ug sa iyang 
demonyo kasundalohan. Ang matag piraso 

sa taming agtumong sa paagi kami ___________________  
(cf. 2 Mga Taga-Corinto 10:3-5).

Si Satanas ug ang iyang mga demonyo nga kasundalohan 
labi ka layo kusgan ug maalamon aron kita makabuntog sa atong kaugalingon. Kinahanglan 

9 Adapted with permission from Conquer Series Study Guide Volume 2 (2017), pp. 26-27.
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naton gahum, kusog, ug hinagiban sa Ginoo aron mapildi sila (6:10). Ang amon panguna nga 
responsibilidad amo ang “barug” (6:11, 13-14) ug “isul-ob” o “isul-ob. . . ang tibuok hinagiban 
sa Dios” (6:11, 13, 17). Kapakyasan ang pagsul-ob sa tanan nga hinagiban sa Dios nagpahinabo 
nga dali kita maatake sa espirituhanong pag-atake ug _________________. Paul gihubit ang 
armadura nga gisul-ob sa Romanong mga infantrymen sa pagkasunud-sunod nila.

“Ang bakus sa kamatuoran” (6:14b). Ang una nga butang nga isul-ob sa usa ka sundalo sa 
iyang taas nga kamiseta nga usa ka “bakus” (6:14b) aron iuli ang iyang taming ug magputos alang 
sa iyang espada sa lugar. Ang “kamatuoran” nagtumong sa Diyos gipadayag ang kamatuuran ug 
ang kamatuuran sa magtotoo. Kini mao ang _________________ sa espirituhanon kadaugan. 
Dili naton mabuntog ang amahan sa bakak (Juan 8:44) gawas sa kamatuoran sa Pulong sa Diyos 
(Juan 8:31-32). Ang mga bakak sa kaaway ang ugat sa among kaulaw. Aron mabuntog kini 
nga mga bakak, kinahanglan naton makuha ang Pulong sa Dios sa among kalag. Ang wala nga 
bahin sa atong utok naghunahuna lamang sa mga pulong ug mga imahe linya (ex. pagsag-ulo sa 
Kasulatan). Aron mapilde ang mga bakak ni Satanas, kinahanglan usab naton nga i-download 
ang Pulong sa Dios ang _________________ nga bahin sa atong utok diin nagakahitabo ang 
gubat alang sa atong mga hunahuna. Mahimo kita maka-access sa tuo nga bahin sa atong utok 
kung magbasa kita sa Kasulatan pinaagi sa paghimo sa mosunud: 10

1. _________________ ang mga Kasulatan. Pananglitan, pag-ampo sa usa sa mga Salmo 
balik sa Ginoo. Ibutang ang imong ngalan sa bersikulo aron mahimo kini nga imong 
kaugalingon. Sa dihang ang Salmista nag-ampo, “Kuhaa gikan kanako ang dalan ni 
namakak, ug ihatag kanako ang Imong balaod nga madinalag-on” (Salmo 119: 29), isulat 
ang imong ngalan puli sa personal nga pamulong nga “ako” samtang imong giampo kini 
nga bersikulo balik sa Ginoo.

2. Ang tuo nga kilid sa atong utok naggamit sa _________________ dili mga pulong. 
Pagpangita usa ka litrato nga kauban sa imong Kasulatan. Ibutang kini diin makita 
nimo kini kada adlaw. 

“Usa ka tamud sa pagkamatarung” (6:14c). Ang ikaduha nga piraso sa armadura nga 
gisul-ob sa usa ka sundalo mao ang “ang  tabon sa dughan” nga nagtakup kaniya gikan sa iyang 
liog hangtod sa iyang mga paa, ug sagad nga gama sa tumbaga o kadena nga mail. Ang taming 
nga nanalipod sa iyang hinungdanon nga mga organo, labi na ang iyang kasingkasing. Ang 
“pagkamatarong” nagtumong sa duha nga gipahayag nga matarong sa atubangan sa Dios sa 
higayon sa pagtuo kang Kristo (Roma 4:5)  ug sa matarung nga pagpuyo human kita maluwas 
(Roma 6:11-14). Nahibal-an nga kita nasakup ni Kristo ang pagkamatarong sa panahon sa atong 
kaluwasan makapanalipod kanato gikan sa mga sumbong ni Satanas ug motukmod ipadayon 
naton ang pagkamatarong sa atong pagtugyan sa Balaang Espiritu (Roma 8:1, 4-5). Ang taming 
sa ang pagkamatarong kinahanglan buhaton ang una sa pagsunod sa kamatuoran ingon usa 
ka _________________. Ang Dios gusto kanimo ugmaron ang usa ka pamaagi sa pagkabuhi. 
Ang usa ka himan aron matabangan ka sa paghimo niini mao ang pagpangutana sa imong 
kaugalingon, “Nakasinati ba ako adunay bisan kinsa nga direkta o dili direkta niining semanaha?” 
Ang _________________ gipasukad sa mga bakak ug paglimbong sa kaaway. Kung daghan 
ang nagkadaghan sa atong pagkamatinud-anon, labi ka daling maulaw. Kini nga piraso sa ang 
armadura ang imong pangunang depensa batok sa kaulaw.

“Mga tiil sa panapton uban sa pag-andam sa ebanghelyo sa kalinaw” (6:15). Pagkahuman 
gisul-ob sa sundalo ang sandalyas ang iyang “mga tiil” (6:15) nga gisuksok og hait nga mga lansang 
aron mahatagan siya labi ka maayong tiil labi na sa madulas ang gi-away. “Ang pagpangandam 
sa ebanghelyo sa kalinaw” nagtumong sa usa ka Kristohanon nga andam aron ipaambit ang 
maayong balita ni Hesus nga nagdala sa kalinaw sa Diyos (Roma 5:1) ug sa usag usa (Mga Taga-

10 Adapted with permission from Conquer Series Study Guide Volume 2 (2017), p. 33. 
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Efeso 2:14-18). Kung ang _________________ naghari sa Dios sa imong kasingkasing, dili ka 
mahimo nga gilimbongan ni Satanas imong gibati o iyang bakak. Mahimo ka nga makabarug 
bisan unsa kabangis ang gubat sa kaulaw mahimo. Usa ka himan nga gamiton alang sa niini 
nga taming gipasukad sa Roma 16:20: “Ug ang Dios sa kalinaw magadugmok si Satanas 
sa ilawom sa imong tiil dali. Ang grasya sa atong Ginoong Jesu-Cristo mag-uban 
kanimo. Amen.” Kuhaa oras aron mahibal-an ang lawom nga mga pakigbisog sa imong kinabuhi. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Unya kuhaa ang imong sapatos o sandalyas ug isulat ang bakak nga gigikanan sa kini nga mga 
pakigbisog sa ubos sa imong sapatos. Hunahunaa sa imong hunahuna ang Diyos sa kalinaw 
nga nagdugmok kang Satanas ug sa iyang mga bakak sa ilalum nimo mga tiil samtang imong 
gitumban ang mga bakak sa tibuok adlaw.

“Ang taming sa hugot nga pagtuo” (6:16). Ang ikaupat nga piraso sa armadura mao ang 
“kalasag” (6:16) nga hinimo sa kahoy ug rektanggulo (mga 2.5 ka tiil ang gilapdon ug 4 ka tiil ang 
gitas-on), gitabunan sa retardant nga nagdilaab sa panit. Usa ka Romano gigamit kini sa sundalo 
aron  mapanalipdan ang iyang tibuok lawas. Sa wala pa ang gubat nga naglambigit sa nagdilaab 
nga mga udyong gikan sa ilang Ang mga kaaway, gibuhian sa mga sundalo ang mga taming sa 
panit aron mapuo ang nagdilaab nga mga udyong. Usa sa mga paagi mahimo naton madihog 
ang atong hugot nga pagtuo ug mapugngan kini gikan sa pagkahimong lig-on ug kurbado, ang 
pagsimba sa Dios Kung ikaw nag-inusara, _________________ nga kusog ngadto kang Jesus. 
Samtang imong gisimba ug gidayeg ang Ginoo, ang tubig sa Balaan  Ang Espiritu mahimo ibubo 
sa ibabaw nimo ug “mapalong ang tanan nga nagdilaab nga pana sa usa nga daotan.” 
Ang labing una nga prayoridad (“sa ibabaw tanan”) ihatag sa kini nga piraso sa taming. 
Ang “hugot nga pagtuo” nga naghatag niini nga labi ka pagpanalipud nagtumong sa pagsalig 
sa _________________ sa Dios sa kainit sa gubat. Gusto ni Satanas nga kita magduhaduha sa 
pagsalig sa Pulong sa Diyos (cf. Genesis 3:1-5). Pananglitan, ang Diyos misaad nga mag-una 
kanato ug nga mag-uban kanato, dili mobiya kanato ni mobiya kanato (Deuteronomio 31:8). 
Gusto ni Satanas nga magduhaduha kini nga saad nga magahadlok kanato ug mawad-an sa 
kadasig. Kung ikaw giatake gikan sa kaaway ug gitintal sa paghatag og kaulaw, pag-awit sa 
Ginoo ug _________________ kusog ang Iyang mga saad.

“Helmet sa kaluwasan” (6:17a). Pagkahuman sa taming, gidala sa sundalo ang “helmet” 
(6:17a) ngadto pagpanalipod sa iyang ulo. Kini nga “kaluwasan” nagtumong sa tulo nga mga 
matang sa kaluwasan: ang atong miaging pagluwas gikan sa _________________ sa sala (Mga 
Taga-Efeso 2:8-9), ang atong karon nga kaluwasan gikan sa _________________ sa sala (Santiago 
1:14-22), ug ang atong umaabot nga kaluwasan gikan sa _________________ sa sala (1 Juan 
3:2-3). Si Satanas gusto nga ibutang ang pagduhaduha sa nangagi, karon, ug sa umaabot nga 
kaluwasan sa usa ka magtutuo aron labi siya nga apektado tentasyon ug kapildihan. Apan gusto 
sa Diyos nga mapanalipdan ang atong hunahuna gikan sa pagduha-duha sa Iyang mga saad 
nga maluwas kami gikan sa silot sa sala sa impyerno, gikan sa gahum sa sala karon, ug gikan 
sa presensya sa sala sa sa umaabot. Kung mas lig-on kita sa kaluwasan nga garantiya sa Diyos, 
labi ka magsalig nga maangkon sa gi-away. Ang punto sa kini nga piraso sa armadura mao nga 
kita nakig-away sa kadaugan, dili alang sa kadaugan. Aron mapildi si Satanas, kinahanglan nga 
makita naton siya ug makigsulti kaniya sa espiritu. Aron mahimo kini, kinahanglan makuha 
naton ang Pulong sa Dios sa atong wala ug tuo nga utok. _________________ Nakakuha sa 
kasulatan Ang Pulong sa Dios naa sa wala nga utok aron ang among tuo nga utok adunay usa ka 
butang nga mahimoon. Nahimo ni Jesus tan-awa ug atubangon si Satanas didto sa kamingawan 
tungod kay ang Pulong sa Dios anaa Kaniya (Mateo 4:1-11).

“Ang espada sa Espiritu” (6:17b). Ang katapusang bahin sa armadura nga gisul-ob sa 
sundalo mao ang “espada” (6:17b) nga mubo ug duha ang sulud, gigamit aron putlon ug 
gibato sa kamot nga kamot nga pakiggubat. Kini ang ang nakapasakit nga hinagiban sa lista 
sa armadura ni Pablo. “Ang pulong sa Dios” nagtumong sa _________________ “Pulong” 
(rhema) sa Dios kaysa sa sinulat nga pulong. Pananglitan, gisulti ni Jesus ang Pulong sa Diyos 
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ang yawa sa dihang gitintal niya si Jesus nga makasala, ug ang yawa napildi (cf. Mateo 4:1-11). 
Mao kini  “Ang espada sa Espiritu” diin ang Balaang Espiritu naghatag kanato sa Kasulatan 
aron makigsulti sa yawa kung kanus-a giatake niya kita sa natad sa panggubatan, aron nga ang 
yawa mag—_________________ gikan kanato (cf. Mateo 10:19-20; Santiago 4:7). Ang Balaang 
Espiritu mao ang atong Magtudlo ug Siya mogiya kanato sa tanan nga kamatuoran adlaw-adlaw 
(Juan 16:13). Pagkat-on sa pagsalig kaniya ug pagpamati sa Iyang tingog. Ang kamatuoran nga 
kini nga espada “duha ang sulab” mao mahinungdanon Ang usa ka sulab nagrepresentar sa 
_________________ nga nagsulti kanimo ug sa lain nga suliran nagrepresentar _________________ 
nga nagsulti sa Pulong sa Dios sa kaaway sa diha nga siya misulay sa pag-atake kanimo.
Samtang gusto ni Satanas nga magtukod mga malig-on nga mga bakak sa among hunahuna, gusto 
ni Ginoong Jesus nga tukuron malig-on nga mga salipdanan sa _________________ sa atong mga 
hunahuna nga magpahigawas kanato gikan sa mga bakak nga nag-ulipon kanato sala ug kaulaw 
(Juan 8:31-32). Sa mosunud nga tsart 11,  sunod sa labing daotan nga mga higayon nga na nimo     
gipaila, hangyoa ang Balaang Espiritu nga matabangan ka sa pag-ila sa kamatuoran nga gusto 
Nimo nga magamit nimo kana nga masakit moment sa lugar sa bakak nga imong naila. Isulat 
ang bersikulo sa Bibliya ug ang kamatuoran bahin sa imong kaugalingon nga kini nakigsulti. 
Pagkasulat isulat kung unsa ang giingon sa bersikulo bahin sa imong _________________. 
Paggugol ug oras niining semanaha nga nagsulti sa kini nga mga kamatuoran kung nakit-an 
nimo ang imong kaugalingon nga naghunahuna o nagsulti sa angay niini namakak.

Labing Daotan nga 
Panahon

Mga Bersikulo sa 
Bibliya

Kamatuoran Padulngan

Panig-ingnan 1: Sa sayis 
anyos pa ako, giabusohan 
ako sa akong uyoan.

“Usab, ang gingharian 
sa langit sama sa usa 
k a  m a g p a p a t i g a y o n 
nga nangitag matahum 
nga mga perlas, nga, sa 
pagkakaplag niya usa 
ka perlas nga may bili, 
milakaw ug gibaligya ang 
tanan nga iya ug gipalit 
kini.” Mateo 13:45-46; cf. 
Ako Cor. 6:19-20

Bililhon ko kang Jesus 
t u n g o d  s a  n a h i t a b o 
Kaniya.

Tungod kay ang akong 
bili gibase sa kung unsa 
ang nahimo ni Jesus 
ug dili kung unsa ang 
gibuhat sa akon, dili na 
ako kinahanglan nga 
sulayan nga pamatud-an 
ang akong bili pinaagi sa 
akong gibuhat.

Panig-ingnan 2: Gibulag 
sa akong mga ginikanan.

“Kung biyaan ako sa akong 
amahan ug inahan, ang 
Ginoo ang mag-atiman 
kanako.” Salmo 27:10

Gihigugma ug gimahal 
ko sa Magbubuhat sa 
kalibutan.

Bisan kung ang akong mga 
ginikanan dili nahigugma 
kanako, gihigugma ako 
sa Dios ug gihigugma 
ko ,  ug  busa  d i l i  na 
ako kinahanglan nga 
maninguha nga makuha 
ang gugma ug pag-uyon 
sa tanan.

11 Adapted from Conquer Series Study Guide Volume 2 (2017), pp. 51-52.
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Unsa ang labing nakat-onan nimo bahin sa Dios ug sa imong kaugalingon sa dihang gihimo 
nimo kini nga ehersisyo?

D. _________________ Ang walay katapusan nga panan-aw ni Jesus. Gihunahuna ni Jesus 
ang gamay nga kaulaw nga Iyang pagaantuson sa krus tungod kay gamay ra ang sangputanan kon 
itandi sa labi ka “hingpit nga kalipay nga gibutangsa Iyang atubangan” kung Siya molingkod 
“sa tuo nga kamot sa trono sa Dios” (Mga Hebreohanon 12:2). Giantos ni Kristo ang kasakit 
ug kaulaw sa krus tungod sa _________________ nga nagpaabut Kaniya sasa pikas bahin kung 
Siya molingkod sa Iyang walay katapusang trono sunod sa Iyang langitnong Amahan (cf. Hebreo 
1:8-9).

Ang Bibliya nagsaad nga usa ka maayo nga _________________ sa mga magtutuo nga naghupot 
sa ilang Kristuhanon nga pagtuo. “Busa ayaw isalikway ang imong pagsalig, nga adunay dako 
nga balus” (Hebreohanon 10:35; 11:6). Kini nga dako nga ganti naglakip sa _________________ 
kauban ni Kristo sa umaabut nga Gingharian sa kalibutan kung kita magpabilin nga matinud-
anon ngadto Kaniya hangtod sa katapusan sa atong mga kinabuhi dinhi sa yuta (Hebreo 1:5-13; 
3:1, 14; 4:1, 11;9:15; cf. Lucas 22:28-30; 2 Timoteo 2:12; Pinadayag 2:25-27; 3:21).

Sama ni Jesus, gitamay usab ni Moises ang kaulaw nga mahimo’g mag-uban sa  _________________ 
sa Diyos pinaagi sa pagtan-aw sa iyang kaugmaon sa umaabut. “Tungod sa pagtoo si Moises, sa 
pagkatigulang na, midumili nga tawgon ang anak nga lalaki sa anak nga babaye ni Paraon, 
gipili nga mag-antos sa kagubot uban sa mga tawo sa Dios kay sa pagkalipay sa lumalabay 
nga mga kalipayan sa sala, nga gitamod ang pagsaway ni Kristo nga labi pa ka adunahan 
kay sa mga bahandi sa Egipto; kay naghulat siya sa ganti” (Mga Hebreohanon 11:24-26). 
Pinaagi sa pagtoo si Moises gitamay ang kaulaw (“pagpasa sa kalipayan sa sala”) sa pagmando 
sa Egypt aron mapugngan niya ang iyang kaugmaon ganti sa pagmando uban ni Kristo.
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Aron makuha ang ganti nga maggahom uban ni Kristo, kinahanglan magpuyo kita sa 
_________________ alang Kaniya hangtod sa katapusan sa ang atong Kristuhanon nabuhi. 
Aron mahimo kini, hinungdan nga bansay-bansayon ang atong hunahuna aron mahanduraw 
ang atong kaugalingon nga nahabilin matinud-anon kang Kristo ug nakadawat sa Iyang ganti 
sa Paghukum sa Paghukom sa diha nga si Jesus nag-ingon kanato, “Maayong pagkabuhat, 
maayo ug matinud-anon nga sulugoon; nagmatinumanon ka sa pipila ka butang, himuon ko 
ikaw nga magmando daghang butang. Sumulod ka sa kalipay sa imong ginoo” (Mateo 25:21). 
Sama sa usa ka atleta nga nagtan-aw sa iyang kaugalingon nga nagdaug sa usa ka lumba, nga 
gihanduraw ang atong kaugalingon nga nagpabiling matinud-anon kang Cristo ug nakadawat 
sa ganti gikan Kaniya sa tinuud magbuhat og mga _________________ nga mga agianan sa 
neurologial sa atong utok. Ug atong utok pagtubag sa parehas nga paagi sa mga pag-eensayo 
sa kaisipan sa usa ka buluhaton ug sa tinuud nga paghimo sa buluhaton.

Imbis nga magpunting sa atong nangaging kaulaw o kaulaw nga mahimo’g mag-uban sa pagsunod 
kang Kristo, ipunting _________________ kinsa nakalahutay sa krus, nagtamay sa kaulaw nga 
angay namon, ug milingkod sa    tuo nga trono sa trono sa Dios aron kita molingkod uban 
Kaniya sa umaabut nga Gingharian dinhi sa yuta kung kita agpabilin nga matinud-anon ngadto 
Kaniya. Kung daghan ang atong pagtan-aw kang Jesus karon, dili kaayo ang tinuud nga tinuud 
nga _________________ kasinatian sa diha nga kita mobarug sa Iyang atubangan sa Judiyong 
Paghukum ni Kristo pagkahuman sa Iyang pag-abut alang kanato. “Ug Karon, mga anak, 
magpabilin diha Kaniya, aron nga sa pagpakita niya, kita adunay pagsalig ug dili naulaw 
sa Iyang atubangan sa Iyang pag-abut” (1 Juan 2:28).

LANTAW SA UNAHAN

A. Pagpraktis sa pagpaambit sa Leksyon 6 sa usag usa.

B. Paghimo mga Tumong ug Pag-ampo.

1. Pag-ampo—Hangyoa ang Dios kung kinsa ang gusto Niya nga imong ipaambit ang ebanghelyo 
ug kung kinsa ang gusto Niya ikaw sa pagbansay. Isulat ang ilang mga ngalan ug pag-ampo 
alang sa Balaang Espiritu aron maandam ang agianan ug pagtrabaho ang mga kasingkasing 
sa mga naa sa imong mga lista.

2. Tuo—Hinumdumi nga si Kristo misaad kanato nga ang Iyang Espiritu naa na sa trabaho 
bisan sa wala pa kita makuha didto, mao nga mapaabut ang mga tawo sa imong mga lista 
nga mahimong motubag sa panguna sa Dios (Juan 16:7-11).

3. Pangutana—Bisan kung ang mga tawo sa imong mga lista dili una nga nagpahayag interes 
sa pagkuha sa sunod nga lakang sa hugot nga pagtuo, pangutan-a sila kung mahimo nimong 
ipaambit kanila ang leksyon nga imong gisugdan karon. Unya gamita kini nga higayon nga 
moagi sa “Leksyon 1—Plano sa Kaluwasan.” Tingali mahibal-an nimo nga sila na andam sa 
pagtubag sa higayon nga sila nakadungog sa mensahe nga gipresentar sa lainlaing paagi.
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NAGTAN-AW SA LUYO
D. grasya

kamatuoran
kamatuoran
grasya
pagtugot
higpit
sa atong kaugalingon
misaad
mapuanguron

NAGHANGAD
I. Makaulaw
A. Nahuman

Pagduhaduha
Disgrasya
Am
Pagahukman sa silot
Mobati
Am
Relasyon
Tinuod
Bakak
Daotan

B. Naulaw
Pagkataliwalaon
Sayo kaayo

C. Pagtago
Gitabunan
Mga kalag
Pagpaduol
Gitago
Iuli
Pagkumpisal
Dios
Pagbulag
Tumoo
Nagpangita
Kahadlok
Balabag
Gikuha
Kahadlok

D. Pagtago
Relihiyosong mga
Tinuod

E. Pamilya
Pagsalig
Pagpaduol
Dili kaayo
Malayo
F. Distort
Paglaum
Kalooy
Pag-ayo

II. Pagdaot
Sukwahi

A. Dakpon
Dili maayo
Seryoso
Sala
Pagbulag

B. Motubo
Makaulaw
Pagkadisipulo
Relihiyon
Ang gugma
Pagkatawo
Grasya
Solusyon
Romantiko
Grasya
Pagkamaluluy-on
Walo
Kamatuoran
Dignidad

C. Lakaw
Namakak
Hunahunaa
Pilde
Pinasukad
Kanang

1. Pag-ampo
2. Mga imahe

Pagkinabuhi
Makaulaw
Kalinaw
Pag-awit
Mga saad
Pagsulti
Pagsilot
Gahum
Presensya
Gikan sa
Pagsag-ulo
Gisulti
Mokalagiw
Dios
Ikaw
Kamatuoran
Padulngan

D. Kuhaa
Kalipay
Pagganti
Paghukum
Pagkamatinud-anon
Pagmatinud-anon
Bag-o nga
Jesus
Makaulaw

Leksiyon 6 Mga Tubag
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Lesson 1: PLAN OF SALVATION

BALIK LANTAW

A. Kumusta kamo? (Paggahin ug panahon sa pagdasig sa usag-usa ug sa pag-ampo.)

B. Panahon sa Pagsimba (Kanta o Duha sa pagdayeg).

C. Tulobagon
 ● Naggahin kaba ug panahon matag adlaw sa Dios? Kumusta ang imong kasinatian?
 ● Kumusta ang imong pagtuman sa milabay nga leksiyon?
 ● Kinsa ang imong gisuginlan sa kaluwasan? kinsa ang mituo?
 ● Kanus a nimo sila gitun an sa pagsangyaw sa kaluwasan? Imo bang gitudlo ang Leksiyon 5?
 ● Gibansay ba nimo sila sa pagbansay sa uban? (2 Timoteo 2:2) ila ba usab kini nga 

gibuhat? Ang mga tawo ba nga ilang gibansay nagbansay usab sa uban?

D. Ang Panan-awon sa Dako nga Sugo (Mateo 13:18-23; Lucas 8:11-15).

Samtang ikaw magpadayon sa pagkamatinud-anon sa pagpanaksi ug sa pagbansay sa 
uban, imong madiskobrihan ang kamatuoran u gang gahom ni Jesus diha sa sambingay 
sa magpupugas. Ang uban sa imong gisangyawan dili makadawat o ________________ sa 
Ebanghilyo (Mateo 13:19; Lucas 8:12). Ang uban motuo sa Ebanghilyo apan wala naghimo 
ug kasabotan sa pagsunod kang Cristo ug sa ________________ matintal tungod sa mga 
hagit. (Mateo 13:20-21; Lucas 8:13). Sila “nakadungog” sa pulong sama sa atong nahisgutan 
niadtong milabayng semana. Dili sila andam sa pagsunod kang Jesus bisan gani sa dako 
ang kantidad. Ang ikatulo nga klase sa tawo imong mailhan mao kadtong mituo kang Jesus 
ug mosunod kaniya, apan wala sila nagapamunga tungod kay sila ________________ sa 
daghang mga butang (Mateo 13:22; Lucas 8:14).

Gani kini makapasubo. Kung kini mao ang klase nga tubag atong madawat gikan sa daghan 
nga mga tawo, nganong mopadayon pa kita? Si Jesus nagsulti ngano? Siya nag–ingon nga 
dili kita mawad-an ug paglaom tungod kay sa ngadto ngadto makaabot kita sa ika-upat nga 
klase nga tawo, ang magtutuo nga nagapamungag ________________. (Mateo 13:23; Lucas 
8:15). Gawas kon andam kita sa paglahutay niadtong mga tawo nga kanunay magsalikway 
sa mensahe, ug kadtong kanunay magpadistorbo, dili nato masinati ang tiunay nga kalipay 
sa pagpangita sa mga mabungahon!

Ug bantayi nga si Jesus nagsulti nga ang uban mamunga ug mas daghan pa ug gatosan (Mateo 
13:23). Usa sa panalangin nga atong madawat sa makanunayong pagbansay sa mga tawo ug sa 
paghimo kanilang tolubagon ug imong makita ang katingalahang pagpamunga sa matag-usa. 
Sila mahimong mas epektibo sa pagsangyaw ug paghimog mga kasimbahanan ug mga bag-
ong grupo. Atong kini silang tawagon nga mga pinasahi ug epektibo nga magbubuhat “Sobra 
ka paspas.” Ang usa ka paagi nga makita nimo kining mga tao nga “Sobra ka madasigon” 
mao ang pagbansay sa ________________ Diin nakadawat sa kaluwasan Gikan sa mga 
magbubuhat sa pulong, imong masayran nga sila magpadayag ug gasa sa pagpamunga. Ug 
samtang kining mga “Sobra ka madasigon” magatrabaho uban kanato, atong makita ang 
pagkamahinungdanon paglihok nga mahitabo sa atong ________________ usab. Apan ang 
tibuok proseso magsugod diha matinud-anong pagpamugas sa semilya—sa pagpanaksi ug 
sa pagbansay sa uban.

Leksiyon 7: ANG KABUBUT-ON SA DIOS SA IMONG KINABUHI
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LANTAW SA ITAAS

I. Gusto sa Dios nga ikaw magatubo 

Karon nga ikaw anak sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Jesus lamang, ingon nga 
sumusunod ni Cristo, mahimo kang padayon nga magatubo sa imong relasiyon 
diha kaniya. Ato kining ginahimo pinaagi sa paggahin ug panahon sa Dios 
sa matag adlaw, pagkat-on gikan sa Biblia ug __________________ sa 
tandog sa Balaang Espiritu. Magatubo usab kita pinaagi sa makanunayong 
pagtigom kauban sa mga magtutuo nga makatabang kanato sa pagkinabuhi 
diha sa pulong sa Dios. Sa atong pakighiusa, makatuman kita sa pagtulon-
an ni Cristo sa Dakong Sugo (Mateo 22:37-39) u gang Dakong Mando (Mat. 28:18-20) sa 
atong pagsimba ug pagpakighiusa, pagministeryo sa mga nanginahanglan, pagtuman sa iyang 
pagtudlo, ug __________________ sa mensahe sa Grasya sa Dios.

II. Ang Dios adunay pinasahi nga plano sa imo kinabuhi.

A. Adunay pinasahi nga rason nga ang Dios nagluwas kanimo ug nagpili kanimo nga mahimong 
iyang anak.

1. Sa dihang ang kalibotan nagun-ob pinaagi sa baha, ang Dios nagluwas kang Noe ug sa 
iyang ______________ (Genesis 6:9; 7:1).

2. Sa dihang gigun-ob sa Dios ang siyudad sa Jerico, iyang giluwas si Rahab ug ang iyang 
______________ (Josue 6:17-25).

3. Sa dihang si Cornelio mituo kang Jesus alang sa kaluwasan, ang iyang ______________ 
mituo kang Jesus ug siya ug ang iyang ______________ gibautismohan. (Buhat 10:24-48).

4. Sa dihang ang binilanggo mituo kang Jesus, ang iyang tibuok ______________ usab 
mituo kang Cristo ug sila tanan gibautismohan (Buhat 16:23-34).

B. Nganong giluwas ka sa Dios unsay imong hunahuna? Unsa ang iyang pinasahi nga katuyoan 
kanimo?

1. Buot sa Dios nga madala imong ______________ ug mga higala diha kang Cristo.
2. Pangayoa sa Balaang Espiritu sa pagpakita sa lima ka tawo, nga gusto niya nga imong 

suginlan sa imong testimonyo niini nga semana. Sugdi sila sa ______________ karon.
3. Paandam ug panahon nga suginlan mo sila sa imong testimony.
4. Sa kadtong modawat, tudloi sila sa mga Leksiyon nga imong nakat-onan:

a) Ang Plano sa Kaluwasan; b) Ang Pagsabot sa Pag-ampo; c) Ang panahon kauban sa 
Dios; d) Ang Dios nga Nagluwas kanato; e) Ang Simbahan, Komunidad sa Dios; f) Ang 
kabubut-on sa Dios sa imong Kinabuhi.

III. Gusto sa Dios nga ikaw mabansay pag-ayo sa tanang maayong buhat.

A. Sa matag adlaw nga pakig-uban mo sa Dios ________________ ka sa imong pagsabot sa 
imong relasiyon ngadto kaniya.

B. Sa matag Semana sa imong pakighiusa sa uban nga magtutuo makatuman ka sa katuyoan 
sa Dios sa pagsimba, pakighiusa, ministeryo, ________________ ug pag-ebanghilyo ug 
pagpanglakaw.

C. Sa matag higayon nga ikaw magatuon sa pulong sa Dios, mag-inusara man, o kaha sa 
kinatibok-ang magtutuo, imong magamit ang giya sa 2 Timoteo 3:16-17:

1. Sa pagtudlo kanimo—Unsa nga mga kamatuoran nga gusto sa Dios imog tuohan?
2. Sa Pagbablong kanimo—Unsa ang mga sayop ug sala nimo sa tinuohan, binuhatan, 

kinaiya, pulong, motiba nga gusto sa Dios nga imong pangayoan ug pasaylo?
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3. Sa Pagsaway kanimo—Unsa ang mga bag-ong tinuohan, binuhatan, kinaiya, ug motibo 
nga gusto sa Dios nga imong angkunon?

4. Sa pagtudlo kanimo sa pagkamatarong—Unsa ang gusto sa Dios nga imong e-aplikar 
sa imong kinabuhi sa matag–adlaw nga ug semana, aron ikaw magatubo sa Diosnong 
kinaiya.

Samtang pagahimuon nimo kini nga nga disipilina, Ang pulong sa Dios nagasaad nga ikaw mabansay 
pag-ayo alang sa tanang maayong buhat (2 Timoteo 3:16-17).

IV.  Gusto sa Dios nga makita ang Kausaban sa imong Kinabuhi—Ang imong Pamatuod   
 diha kang Kristo.

Lingini sa ubos kung kinsa ang imong gipangita aron mao ang mopadayag kung kinsa ka:

ang imong pamilya   ang imong kagahapon   ang imong mga kasakit

ang imong kaugmaon  ang imong edukasiyon   ang imong panagway

ang imong higala  ang imong trabaho   ang imong magtutudlo

ang imong nakab-ot  ang imong pastor/pari   ang mga iladong tawo

Unsa man ang kasagaran sa mga gihisgutan sa ibabaw? Sila tanan ________________. Kita 
________________ sa unsay basihanan sa atong ________________ sa atong kaugalingon. Sa 
dihang si Juan Bautista gipangutana, “Kinsa ka?” (Juan 1:22), sa unsa nga paagi iyang gipadayag 
ang pagpamatuod (Juan 1:23)?

Ang pinakalig-on nga basihan sa mga impormasiyon mahitungod kanimo mao ang ________________. 
Ang Bibliya mosulti kanimo nga ang imong Pamatuod sa pag-ila mao ang ________________, ug 
dili ang imong ________________. 

“Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo kay tungod sa iyang dakong 
kaluoy gihatagan kita niya sa bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Jesu-Cristo. Kay kamo 
natawo pag-usab dili sa tawhanong paagi kodili pinaagi sa buhi ug walay kataposan nga pulong sa Dios.” 
           1 Pedro 1:3, 23

Ikaw mao ikaw tungod kay ikaw natawo diha sa pamilya sa Dios pinaagi sa ________________ 
lamang kang Cristo, dili tungod ________________ sa imong paagi alang sa Pamilya sa Dios.

“Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Cristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan 
miagi na ug ang bag-o miabot na.” 
          2 Corinto 5:17

Sa imong pagtuo kang Cristo mahimo kang ______________ nga tawo. Ikaw nahimo ng kabahin sa 
Harianong Pamilya—Pamilya sa Dios—ang Simbahan. Ang pagkat-on sa kahulogan niini nagkinahanglan 
ug igo nga panahon. Sa dugayng panahon gibutaan ka, mao nga lisod alang kanimo sa pagtuo 
nga ikaw anak sa Hari sa tanan. Apan karon sa pana-aw sa Dios, “IKAW AKONG ANAK pinaagi 
kang Jesus ug mao kana ang naghimo kanimong Harianon.” Ang Dios karon maga-ingon dili lang 
ako buot nga masuod ang atong relasiyon apan gusto pod ko nga usbon ang pagtan-aw nimo sa 
imong kaugalingon, tungod kung mausab nako ang imong pagtan-aw sa imong kaugalingon, ikaw 
magkinabuhi sa dako nga kausaban sa imong sa imong kaugalingon.”
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Dili na ikaw karon sama kaniadto sa wala pa ikaw nahimong Cristuhanon. Siguro makapangutana 
ka ngano nga nagabuhat gihapon ka sa mga buhat nga naandan? Tungod kay si ______________ 
naglimbong kanimo aron mutuo ka nga ikaw gihapon sama sa daang kinabuhi nga wala pa diha kang 
Cristo. Ug atong himuon ang tanan nga atong ______________ sa atong kaugalingon nga mao kita.

“Kay sa hilom nagakwenta siya,” Panultihon 23:7a

Ang imong mga kinaiya wala nagapadayag kung kinsa ka. Sa kinahiladman sa imong kaugalingon 
ikaw anak sa Dios ug gusto sa Dios nga ikaw magkat-on sa pagbuhat nga mapinadayunon kung 
kinsa ka alang kaniya. Ang ______________ sa imong kinaiya nagasugod sa ______________ sa 
imong pagpamatuod.

Ang pulong “diha kang Cristo” gigamit 120 ka higayon sa bag-ong tugon 
ug naga pasabot kung unsa ka sa pagtan-aw sa ______________ human 
ka nahimong Cristuhanon. Kung dili pa ikaw sama sa tawo kaniadto 
saw ala pa diha kang Cristo, nan kinsa ka?

Lantawa imong Bibliya sa libro sa Efeso. Si Apostol Pablo nagsulat 
niini nga libro alang sa mga Cristohanon nga nagpuyo sa siyudad sa 
Efesos, ang daotan ug unod-non nga lugar, nga mao ang pinuy-anan sa 
templo ni Diana. Ang mga Cristohanon napugos sa pagkinabuhi ilalom 
sa pagtulon-an sa templo nga walay nagbabag. Si Pablo nag-atubang 
niining dili Diosnon nga kultura pinaagi sa pagpatin-aw sa bag-ong 
Pagpamatuod sa mga Cristohanon, sa Kapitulo 1-3, nga gisundan ug 
imbitasiyon sa pagkinabuhi nga makanunayon kung kinsa sila Kapitulo 
4-6. Ang giingon ni Pablo magbag-o sa paagi sa imong pagtan-aw sa 
imong kaugalingon, ug magpausab kini sa imong kinabuhi!

A. Gidawat kita nga ______________ sa Dios sa walay katapusan.
 
Efeso 1:5a

Ang pulong nga “Gitakda” nagkahulugan nga nagpadayag kaniadto pa nga ang tanan nga mutuo 
kang Cristo mahimong dawaton sa iyang Pamilya. Sa higayon nga gisulat ni Apostol Pablo ang 
Efeso, ang tanan nga mga dinawat nga mga anak sa Roma anaa ang tanan nga katungod sa natural 
nga pagkahimugso diha sa bag-ong Pamilya ug sa hingpit nawala ang tanan nga katungod sa daang 
Pamilya. Sa mata sa balaod ang tawo nga gidawat bag-o siya nga tawo. Gani bag-o nga bisan ang 
tanan niya nga ______________ ug obligasiyon kanhi sa daan nga Pamilya mawad-an ug bilinga daw 
wala kini motungha. Sa dihang mituo ka kang Cristo, gidawat ka diha sa Pamilya sa Dios nga gani 
imo nga maangkon ang tanan nga katungod ug mga prebilihiyo nga maangkon lamang sa mga anak 
sa Dios. Ang tanang utang sa imong sala nawad-an na ug bili nga daw sama kini nga wala motungha.

Sa unsa paagi nimo gitubag ang mga tentasiyon sa sala kung imong nakita ang imong kaugalingon 
ingon nga anak sa Dios nga usahay makasala imbes makasasala kanunay?

B. Ikaw hingpit nga ______________ sa Dios.

“Daygon nato ang Dios tungod sa iyang mahimayaong grasya, sa iyang gasa nga gihatag 
kanato pinaagi sa iyang hinigugmang Anak!” 
           Efeso 1:6

Ikaw hingpit nga gidawat sa Dios kay ikaw “diha ni Cristo.” Kay si Cristo nagdawat kanimo ug siya 
hingpit usab nga gidawat sa Dios Amahan, ikaw usab hingpit nga gidawat sa Dios. Dili kinahanglan 
nga usbon nimo ang bisan unsa sa imong kaugalingon aron dawaton ka sa Dios. Ang pagdawat sa 
Dios kanimo wala nakabasi sa unsa ang imong ______________, apan kung ______________ ka 
diha kang Cristo.

My STANDING. . . the way 
God sees me in Christ.



 Lesson 7 Page 5

Unsa ang mahitabo kung imong ingnon ang imong Kaugalingon nga “Kanunay kong dawaton sa 
Dios bisan unsay mahitabo” kung ikaw mahadlok nga isalikway?

C. Ikaw hingpit nga ________________ sa Dios.
 
Efeso 1:7

Sa dihang  s i  Cr is to  namatay  a lang  sa  imong mga sa la ,  unsa  kadaghan ni in i  ang 
kaugmaon?_____________________________ . Didto sa Krus, gikuha sa Dios ang tanan nga sala 
nga imong mahimo ug gibutang kini tanan diha kang Cristo. Si Jesus ang nagbayad sa multa sa 
tanan nimong mga sala aron ikaw hingpit nga mapasaylo sa takna nga ikaw mutuo kang Cristo. 
Ang pagpasaylo nagakahulugan nga gikuha sa Dios ang tanang __________________ sa imong 
sala aron ikaw magakalipay sa pagpakigsuod sa Dios. Ang buot ipasabot niini nga dili mawala ang 
imong relasiyon sa imong langitnong Amahan. Ingon nga ikaw nahimugso sa imong yutan-on nga 
Pamilya nga dili mawala ang imong pagka-anak sa imong ginikanan bisan pa ug unsa ang imong 
mahimo, sa ingon pod niana ang pagkahimugso sa Pamilya sa Dios, dili mawala ang imong pagka-
anak bisan unsa ang imong pagkinabuhi. Makasala ka ingon nga anak sa Dios apan dili mawal a ang 
imong pagka-anak. Apan ang imong sala maggun-ob sa imong kasuod sa Dios, sama nga ang dili 
nimo pagtuman sa imong ginikanan maggun-ob sa imong kasuod kanila. Kung mapakyas ka (Kita 
tanan mapakyas), unsa ang giingon sa Dios nga atong buhaton aron mabalik ang atong kasuod diha 
kaniya lantaw (1 Juan 1:9)? _____________________________

Unsa kaha ang kalainan nga imong makita sa imong kaugalingon nga ikaw hingpit nga gipasaylo 
sa Dios bisan kung mapakyas ka?

Kung kita makasala kini dili mag-usab sa kamatuoran nga kita mga anak sa Dios sa kinahiladman sa 
atong kaugalingon: “Nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala kay 
manalipod man kaniya ang Anak sa Dios ug dili gayod makahimo daotan ang yawa” (1 Juan 5:18).

Si Satanas dili “makatandog” o _______________ sa atong bag-ong pagkatawo. Importante kini 
nga angay hinumdoman labina human sa daghan natong sala ug kapakyasan. Ang demonyo bout 
molit-ag kanato aron maghuhuna kita nga dili na kita mga Anak sa Dios human sa atong kapakyasan, 
nga maghatod kanato sa daghan pang kapakyasan. Apan kung kita nsayod ug atong kuptan ang 
kamatuoran nga makita sa 1 Juan 5:18, atong malikayan ang pag-ilad ni Satanas kanato, ug 
mobangon kita sa paghinulsol ngadto sa Dios nga sama kita sa kinahiladman Balaang Anak nga 
mao kita saw ala pa makasala.

D. ______________ ka tapad sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 

Efeso 1:20-21; 2:6

Sumala sa Efeso 1:20-21 Asa si Jesu-Cristo naglingkod atubangan ni Satanas?____________________

Sumala sa Efeso 2:6 Asa ka maglingkod? _________________________

Kung ang Dios Amahan magtan-aw sa iyang tuo ug makita niya ang iyang Anak naglingkod sa dapit 
nga may gahom ug otoridad labaw sa tanan, lakip na ang demonyo, Siya naglantaw ______________ 
naglingkod kauban niya. Unsay nahitabo kang Jesus 2000 katuig na ang nilabay, mahitabo usab 
kanimo kung mutuo ka kang Cristo alang sa Kaluwasan.

Unsay kalainan nga makita nimo sa imong kaugalingon naglingkod tupad kang Ginoong Jesu-Cristo 
labaw sa tanang otoridad kung si Satanas magtuktok sa pertahan sa imong kasingkasing aron 
tentalon ka sa pag-inom, sa pagbisyo ug druga, ug sa pakighilawas ug babae gawas sa kaminyuon?
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E. __________________ ka sa Dios, dili usa sa __________________. 

Efeso 2:10

Ang pulong “Binuhat” gikan sa grego nga pulong poiema nga gani diha kita nakakat-on sa pulong 
“tula.” Ang tula mao ang hinan-ay nga mga pulong nga pinasahi ang pagpili nga gi-usa tanan 
aron makahimo ug gamhanang mensahe nga molungtad. Ang Dios naga-ingon nga ikaw ang iyang 
langitnong tula- ikaw angpinasahi nga ________________ sa Dios aron mahimong gamhanang 
mensahe mahitungod sa iyang grasya nga molungtad sa hangtod sa kahangturan.

Ang isa pa ka pulong nga maghulagway niini mao ang “Gihulma”—sama sa hulagway nga pinsahe 
ang pagkabuhat o kaha sama sa kulon nga inampingan ang pagbuhat gikan sa lapok ug pinsahi 
ang kinaiya niini nga gibutangan ug mga dayan dayan. Ikaw hinulma sa Dios—nga iyang gigahin 
ang iyang kaugalingon aron bag-ohon ang imong kinabuhi. Ikaw kaniadto giila tungod sa sala ug 
konsensiya, apan karon nailhan ikaw tungod diha kang Cristo. Ug ang Dios nagsun-ong kanimo ingon 
nga balaan . . . maanyag . . . ug maayo. Ang tanan nga iyang makita diha kang Jesus makita niya 
kanimo. Siguro makita ang pagtan-aw nimo sa imong kaugalingon mao ang tawo nga mapakyason 
ug kulang sa mga abilidad, apan ang Dios nagtan-aw kanimo ingon nga iyang ________________ 
gihulma. Unsa ang kalainan nga imong makita imong kaugalingon ingon nga hinulma sa Dios imbes 
nga sayop kung ikaw tentalon aron ka mahugno?

F. Ikaw ang __________________ templo sa Dios 

Efeso 2:21-22

Si Apostol Pablo naglantaw sa mga magtutuo ingon nga halangdong ________________ nga hinimo 
alang kang Jesu-Cristo. Ikaw karon ang pinoy-anan sa Dios nga Balaang Espiritu. Ang Espiritu sa 
Dios nagpuyo diha kanimo karon:

“Sa walay duhaduha nasayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang 
Espiritu sa Dios. Busa ang moguba sa templo sa Dios lalagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa 
Dios ug kamo mao ang templo niya.” 

1 Corinto 3:16-17

Ang imong tuyo mao ang ________________ sa himaya sa Dios, dili aron pagkuha sa pagtagad 
alang sa imong kaugalingon o alang sa ubang magtutuo. Makhimo ka niini pinaagi sa pagsalig sa 
Dios ug sa Balaang Espiritu nga gamhan ka aron magkinabuhi ka sa Balaang Kinabuhi, nga mao 
ang gikahimot-an ni Ginoong Jesus. Kung imong pillion ang ________________, nagahimo ka nga 
sukwahi sa imong pagpamatuod diha kang Cristo.

Pananglitan, imong nakita imong kaugalingon ingon nga palahubog sa kinahiladman nimo nga 
pagkatawo, unsa kaha ang pinaka natural nimo nga binuhatan? ________________. Unsa pod 
kaha ang pinaka dili natural nga imong binuhatan?________________ Apan kung imong makita 
ang imong kaugalingon ingon nga Balaang Templo sa Dios, unsa ang pinaka natural nimo nga 
Binuhatan?________________. Si Satanas gusto magkombinse kanimo nga ikaw usa ka makasasala. 
Ngano man? Kay ang sala gidawat naman nga natural. Apan kung ikaw makaamgo nga ikaw diay 
Balaang Templo sa Dios, mao nga ikaw makahimo sa pagtimbang-timbang nga ang sala diay magkadaot 
kung kinsa ka. Ang sala wala nagasibo kung kinsa ka sa kinahiladman nimong pagkatawo.

Mangutana ko nimo: Sa unsa nimo gibasi ang imon Pagpamatuod? Sa daghan nga mga tawo 
adunay mga panghitabo nga naghulga sa ilang Pagpamatuod sa ilang kaugalingon ug mao kini ang 
ilang gibasihan sa ilang kaugalingon; giabuso sa bata pa, nabungkag nga pamilya, walay paghiusa sa 
grupo, gidagmalan, ug daghan pang mga buhat sa sala nga naghatag ug ulat sa ilang pagkatawo, mga 
matuod kini nga kagahapon. Ang Maayong Balita! Sa diha nga naa ka kang Cristo, kung imong gisaligan 
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siya nga maoy bugtong paglaum nimo sa langit, hatagan ka niya _______________ pagpamatuod, 
ang daan miagi na. Aduna kay kahimuan.________________ nagpuyo kanimo!

“Gilansang ako uban kang Cristo didto sa Krus busa dili na ako ang nabuhi kondili si Cristo na 
nga ania kanako. Ug kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa Anak 
sa Dios nga nahigugma ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako.” 

Galacia 2:20

V. Atubangan sa Hukmanan ni Cristo

A. Si Satanas ug ang mga demonyo nagpakigbatok sa Dios sukad pa sa adlaw sa iyang 
_______________________ (Isaias 14:13-15; Ezequiel 28:11-19). Ikaw apil niini nga 
___________________ alang sa mga kalag sa mga tawo babae ug lalaki, tanan sa tibuok 
kalibotan. Atong masaksihan ang pagtapos niini nga pakig-away haduol na.

1. Sukad sa panahon si Satanas ni rebildi, iyang gibabagan ang tarbaho sa Dios pinaagi 
sa mga mini nga propeta ug magtutudlo ug sa mga ____________________ ( 2 Corinto 
11:3-4, 11-15). Ang Simbahan ni Satanas nagapanudlo sa mga sayop nga pagtudlo sama sa 
“Maayong buhat nga Kaluwasan,” Ang Biblia dili hingpit,” Si Jesus dili _________________, 
ug daghan pa nga mga bakak.

2. Ang Biblia nag pasidaan sa mga magtutuo sa paglikay gikan _________________ kay 
ang mga tawo nga nagasimba ug diosdios sama ra gihapon sa pagsimba ug demonyo 
(1 Corinto 10:14-20; 1 Juan 5:21; Salmo 106:36-38; Pin. 9:20).

B. Efeso 6:12 nagasulti nga ang atong pakig-away dili sa _________________, kondili sa 
“Daotang Espirituhanong Gahom,” nga mao ang nagamando diha sa kalangitan, “Daotang 
Gahom” utoridad nga nagamando niining kalibotan sa kangingit.

C. Pinaagi sa pagdisipolo mahimo kang _________________ sa daghan pang mga tawo gikan 
sa gingharian ni satanas. Padayon sa pagpaambit sa imong testimonyo sa mga tawo matag 
semana u gang “Leksiyon 1 Ang plano sa Kaluwasan” kay hamubo lamang ang imong 
panahon nga nahibilin.

D. Ang katapusang libro sa Biblia (Gipadayag) nagasangkap sa han-ay sa umaabot nga panghitabo 
nagasugod sa kasamtangang edad sa _________________ ngadto sa walay katapusang 
ang-ang. Ang hulagway sa ubos nagsangkap sa mubo nga panghitabo sa pagtapos niining 
Espirituhanong gubat.

ANG PROPESIYA SA DIOSNONG PLANO

Ang Pagkayab 
sa Simbahan

Pin. 4–5

Pagbalik 
ni Cristo

Pin. 19:11–16 Ang Daku ug 
puti nga Trono

Pin. 20:11–15
Ang hukmanan 

ni Cristo
2 Cor. 5:10

Daang 
Tugon

Ang Simbahan
(Ikaw anaa inhi)

Pin. 1–3

Mga Pag-antos
(7 katuig)
Pin. 6–19

Usa ka libo 
Katuig nga 
Gingharian
Pin. 20:1–6

Bag-ong Langit 
Pin. 21–22

Si Satanas 
Hukman
Pin. 20:10
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1. Nagpuyo kita sa panahon sa simbahan nga nagsugod sa Pentecostes (Buhat 2) ug matapos 
pinaagi sa _____________________ sa Simbahan nga gani mahitabo bisan kanus-a 
(Juan 14:1-3; 1 Corinto 15:51-52; 1 Tesalonica 1:10; 4:13-5:11).

2. Human ka sakmiton, pito ka tuig nga __________________ magsugod sa kalibotan. 
Kini nga panahon magsugod kung moabot na ang Supak kang Cristo o kaha Demonyo sa 
Gipadayag maghimo ug saad sa nasod sa Israel (Daniel 9:26-27). Kini makalilisang nga 
kahimtangan sa kamatayon, sakit, kalisod, kagutom, linog nga wala pa sukad mahitabo, 
kagubot, ang tibuok dagat mahimong dugo, kangitngit, pagdagtom sa adlaw ug uban 
pang mga silot (Pin. 6-19). Kini matapos inig balik ni Jesus dinhi sa yuta ug gun-oban 
ni Cristo ang iyang kaaway (Pin. 17:12-14; Pin. 19:11-21). Kini nga panahon ang mga 
nagsalikway kang Cristo ug mga mini nga Propeta itambog sa linaw nga kalayo (Pin. 
19:20) ug ang demonyo bilangguon sulod sa 1000 katuigan (Pin. 20:2-3).

3. Ug si Jesus magmando ingon nga ________________ sa tanang binuhat sa kalibotan 
sulod sa liboan katuig gikan sa siyudad sa Jerusalem (Zacarias 14; Pin. 20:4-6). Kini 
nga panahon gitawag nga “liboan.”

4. Sa pagtapos sa Liboan, gun-obon sa Dios ang tanang kabuhatan (2 Pedro 3:10; Pin. 
20:11). Si bisan kinsa nga wala mosalig kang Cristo lamang alang sa kaluwasan magbarog 
atubangan sa Dios samtang maglingkod siya sa Daku ug putting trono sa paghukom 
sa tanang dili magtutuo sumala sa ilang binuhatan aron sa pag-ila sa ang-ang sa ilang 
silot didto sa linaw nga kalayo (Pin. 20:11-15). Si Satanas makaangkon sa katapusang 
________________ didto sa linaw nga kalayo niini nga higayon.

5. Ugang bag-ong langit (Uniberso) ugang gab-ong yuta gibuhat nga ________________ 
ug maanindot (Pin. 21-22).

E. Karon nga nasayod ka unsaon pagtapos kining Espirituhanong Away. Kini magpadasig 
kanimo sa pagkinabuhi kung unsa ang __________________ ug dili sa mga temporary. 
Ngano man? Adunay lain pa nga hukom. Samtang adunay paglutos, didto sa langit 
ikaw ug ang mga Cristohanon maghatag ug husay sa tanan nga inyong gibuhat para kang 
Cristo. Sa mga Cristohanon dili na hukman alang sa ilang walay katapusang paadtoan, 
tungod kay adunay Kinabuhing walay Katapusan (Juan 5:24), sination nila ang laing 
hukom nga magpaila kung unsa nga __________________ ang ilang madawat diha kang 
Cristo sa Gingharian nga walay katapusan. Kini nga paghukom mag padasig kanato nga 
magmatinud-anon kita ingon nga mga disipolo ug magsunod sa pulong sa Dios. Kini gitawag 
nga __________________ ni Cristo.

1. Ang ____________________ nga Cristohanon moatubang sa hukmanan ni Cristo (Roma 
14:10; 2 Cor. 5:10) Aron sa pagila kung unsa nga mga purongpurong ang ilang madawat 
tungod sa ilang mga binuhatan sa ilang Cristohanong Kinabuhi (1 Corinto 3:8-15).

2. Ang mga Cristohanon makaangkon ug langitnong __________________ (Mateo 6:19-
21) pinaagi sa paghatag pagpaimon sa mga alagad sa Dios (Mateo 10:42), sa paghatag 
sa tago (Mateo 6:3-4), Pag-ampo sa tago (Mateo 6:6), ug sa pagpuasa sa tago (Mateo 
6:17-18).

3. Ang mga Cristohanon nga nagapabiling __________________ sa ilang pagpangalagad 
kang Cristo hangtod sa kataposan sa ilang kinabuhi makaangkon ug purongpurong nga 
naglangkob sa pinasahe nga puti nga bisti (Pin. 3:4-5)__________________, kauban ni 
Cristo (2 Timoteo 2:12; Pin. 2:26-27; 3:21), pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag 
ug kinabuhi (Pin. 2:7), pagkaon sa mga tinago nga mana (Pin. 2:17), hatagan ug puting 
bato diin gisulat ang bag-ong ngalan nga dili mabasa ni bisan kinsa gawas sa makadawat 
niini (Pin. 2:17) ug makadawat ug pinasahe nga katungod sa pagsulod sa mga ganghaan 
sa Siyudad (Pin. 22:14).

4. Ang mga Cristohanon makaangkon usab ug purongpurong sa __________________ sa 
paghimo ug mga disipolo (1 Tesalonica 2:19), ang purongpurong sa pagkamatarong ug 
sa paghigugma sa pagpaabot sa iyang pagpadayag (2 Timoteo 4:8), ang purongpurong 
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sa kinabuhi sa mga __________________ sa paglutos ug mga tentasiyon hangtod sa 
kamatayon (Santiago 1:12), ang purongpurong sa himaya sa matinud-anong pagbantay sa 
ubang mga alagad (1 Pedro 5:22), ug ang dili Malaya nga purongpurong sa pagkinabuhi 
sa higpit nga disiplina sa kinabuhi (1 Corinto 9:25).

Sa pagtutok sa hukmanan ni Cristo, magtubo ang imong handom sa pagpahimuot sa_________ 
kaysa tawo. Kay si Cristo mao ang una sa kinabuhi sa mga disipolo ug mobalik siya sa bisan kanus-a 
nga takna, ang disipolo kanunay tinguhaon sa pagdaog ug mga tawo para kang Cristo kutob sa 
mahimo ug mahimong sama sa _______________ nga naga susi sa kinabuhi sa hukmanan.

Gipadayag 7 nagpadayag sa dagway sa langit:

“Tapos niini nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa 
nagkalainlaing nasod, banay, katawhan ug pinulongan ug nagbarog sila sa atubangan sa trono 
ug sa Nating Karnero. Nagbisti silag puti ug nagbibit ug mga palwa. Naninggit sila, Ang atong 
Kaluwasan naggikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono ug gikan usab sa Nating Karnero.” 
          Panadayag 7:9-10

Unsa nga bahin niini nga panon ang makaadto tungod kanimo?

LANTAW SA UNAHAN

A. Pagbansay sa pagsugilon sa Leksiyon 6 ngadto sa usag-usa.

B. Ingon nga grupo, pagtuon, gamita ang mga kahimanan “Ang Ebanghilyo ni Juan 
nga giya” ug pagtuon kamo sa unang bahin sa lista, Panglitan: Juan 1:1-5. Gamita 
ang upat sa 2 Timoteo 3:16 nga mga pangutana. Hinumdomi kanunay nga ang tanan nga upat 
ka pangutana dili siguro kaayo mahinungdanon sa mensahi nga imong gibasa. Sa sumunod nga 
semana, ang imong grupo magpadayon sa pagtuon sa ebanghilyo ni Juan sa kinatibuk-an ug 
sa libro sa Roma.

C. Pagplano ug Pag-ampo

1. Pag-ampo—Pangayo a sa Dios kinsa ang imong suginlan sa kaluwasan aron mahimong 
tinun-an. Isulat ang ilang pangalan ug pag-ampo nga ang Balaang Espiritu mag-andam sa 
pamaagi ug pagtarbaho sa kasing kasing sa mga tawo sa imong listahan.

2. Tuohi—Hinumdomi nga si Cristo nagsaad sa iyang Espiritu Santo bisan sa wala pa kita 
miadto, busa laumi nga ang mga tawo sa imong listahan modawat sa pagtandog sa Dios 
(Juan 16:7-11).

3. Pangayo—Bisan kung ang mga tawo sa imong listahan wala nagpakita ug enteres alang sa 
sunod nga lakang sa imong pagtuo, pangutan-a sila kung mahimo ba nga makapaambit ka 
sa leksiyon nga imong gitun-an. Gamita kini nga opportunidad sa pagtudlo sa “Leksiyon 
1—Ang Plano sa Kaluwasan” basin imong makaplagan nga sila andam na sa pagdawat sa 
mensahe nga imong gitudlo niini nga paagi.

Mga Galamiton: Giya sa pagtuon sa Ebanghilyo ni Juan
Samtang imong tun-an ang matag mensahe hinudomi ang 2 Tim. 3:16-17 ug pangayoa sa Dios nga:

1. Tudloan ka—Unsa nga kamatuoran ang gusto sa Dios nga imong masabtan ug tuohan?
2. Badlungon ka—Unsa nga bakak o sala sa tinuohan, binuhatan, hunahuna, ug motibo nga gusto 

sa Dios nga imong likayan?
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3. Sawayon ka—Unsa nga bag-ong tinuohan, binuhatan, hunahuna, ug motibo nga gusto sa Dios 
nga maimo?

4. Bansayon ka sa pagkamatarong—Unsa ang gusto sa Dios nga imong Iaplikar sa imong 
kinabuhi matag adlaw ug semana aron motubo ka sa Diosnong Kinaiya ug mga hilig?

Pahinumdom: Dili ka makakita ug tubag sa matag pangutana sa kada mensahe. Ug ang Biblia usab 
dili kanunay magtudlo kanato sa diretso nga sugyot. Usahay nagasulti kini mahitungod sa mga tawo 
nga angay nato himuong sumbanan o atong likayan.

Mga Kahulogan sa Mensahe Bersikolo
7 KA MILAGRO SA PAGPAMATUOD SA MGA DILI CRISTOHANON 

ARON TOUHAN SI JESUS JUAN 1–12

Ang pulong nga walay katapusan Juan 1:1-5
Ang pagsaksi ni Juan: Ang tinuod nga kahayag Juan 1:6-13
Ang pulong nahimong tawo Juan 1:14-18
Si Juan magbubunyag nag-andam sa dalan Juan 1:19-28
Anaa ang Nating Karnero sa Dios Juan 1:29-34
Si Jesus nagtawag sa unang Disipolo Juan 1:35-51
Unang Milagro—Si Jesus naghimo sa tubig nga bino Juan 2:1-12
Si Jesus miadto sa Templo Juan 2:13-25
Kinahanglan Matawo ka pag-usab Juan 3:1-21
Juan Bautista nagpamatuod kang Jesus Juan 3:22-36
Si Jesus nakigsulti sa babaeng taga-Samaria Juan 4:1-26
Ang mga disipolo gisultihan nga hinog na ang alanihon Juan 4:27-38
Ang Samaritano misalign kang Jesus ingon nga manluluwas Juan 4:39-42
Giabi-abi si Jesus sa mga taga Galilea Juan 4:43-45
Ikaduhang Milagro—Giayo ni Jesus ang anak sa opisyal Juan 4:46-54
Ikatulong Milagro—Giayo ni Jesus ang usa ka inutil sa linaw sa Betsata Juan 5:1-15
Si Jesus susama sa Dios Amahan Juan 5:16-30
Upat ka pilo nga pagsaksi kang Jesus Juan 5:31-47
Ikaupat nga Milagro—Gipakaon ni Jesus ang lima ka libo ka tawo Juan 6:1-14
Ikalima nga Milagro—Naglakaw si Jesus sa tubig Juan 6:15-21
Si Jesus nagwali mahitungod sa pan sa kinabuhi Juan 6:22-40
Ang mga Judio nagbagulbol batok kang Jesus Juan 6:41-59
Daghan sa mga tinun-an ni Jesus mibiya kaniya Juan 6:60-71
Wala motuo ang mga igsoon ni Jesus Juan 7:1-9
Si Jesus nagtudlo sa kasaulogan sa mga payagpayag Juan 7:10-24
Siya ba Mesiyas? Juan 7:25-31
Ang mga kadagkoan sa mga Judio nangita ug paagi sa pagdakop kang Jesus Juan 7:31-36
Gisaad ni Jesus ang Balaang Espiritu Santo Juan 7:38-39
Nabahin ang mga tawo tungod kang Jesus Juan 7:40-44
Wala motuo ang mga kadagkoan sa mga Judio kang Jesus Juan 7:45-52
Ang babaye nga nasakpan nga nanapaw Juan 7:538:12
Si Jesus nagsaksi bahin sa iyang kaugalingon Juan 8:13-20
Gipanagna ni Jesus ang iyang paglakaw ngadto sa Amahan Juan 8:21-29
Ang kamatuoran maghatag kaninyo ug kagawasan Juan 8:30-36
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Kaliwat ni Abraham ug ni Satanas Juan 8:37-47
Sa wala pa matawo si Abraham, Ako mao na Juan 8:48-59
Ika-unom nga Milagro—Giayo ni Jesus ang buta Juan 9:1-12
Giusisa sa mga Pariseo ang Tawo nga Naayo Juan 9:13-34
Ang Espirituhanong pagkabuta Juan 9:35-41
Si Jesus ang tinuod nga magbalantay Juan 10:1-6
Si Jesus ang maayong magbalantay Juan 10:7-21
Seguridad sa kahangturan sa kamot sa magbalantay Juan 10:22-30
Gibato si Jesus sa mga tawo Juan 10:31-39
Daghan sa mga tawo mituo kang Jesus pagtabok sa suba sa Jordan Juan 10:40-42
Ang pagkamatay ni Lazaro nga taga Betania Juan 11:1-16
Si Jesus mao ang Pagkabanhaw u gang Kinabuhi Juan 11:17-27
Si Jesus Miunong sa Kasub-anan sa Kamatayon Juan 11:28-37
Ikapito nga Milagro—Gibanhaw ni Jesus si Lazaro Juan 11:38-44
Ang daotang laraw sa mga Kadagkoan sa mga Pariseo batok kang Jesus Juan 11:45-57
Gidihogan si Jesus ni Maria didto sa Betania Juan 12:1-7
Ang Laraw sa Pagpatay kang Lazaro Juan 12:8-11
Ang Madaugong Pagsulod ni Jesus sa Jerusalem Juan 12:12-19
Gisaysay ni Jesus ang sambingay mahitungod sa usa ka lugas nga trigo Juan 12:20-26
Gipasidaan ni Jesus ang iyang Kamatayon didto sa Krus Juan 12:27-36
Kinsay Mituo sa among gisangyaw? Juan 12:37-41
Ang mga magtutuo maglakaw diha sa kahayag Juan 12:42-50

ANG PAGPAKIGSUOD KANG KRISTO GIPASABOT ARON 
SA PAGKOMBINSE SA MGA DILI MAGTUTUO ARON MOTUO 

SILA KANG JESUS
JUAN 13–17

Gihugasan ni Jesus ang tiil sa iyang mga tinun-an Juan 13:1-11
Gipasabot ni Jesus ang iyang ihimplo Juan 13:12-20
Gitagna ni Jesus nga budhian siya ni Judas Juan 13:21-30
Ang Bag-ong sugo Juan 13:31-35
Gitagna ni Jesus ang Paglimod ni Pedro Juan 13:36-38
Si Jesus ang Dalan, ang Kamatuoran, u gang Kinabuhi Juan 14:1-6
Gibutyag ni Jesus ang Amahan Juan 14:7-11
Pag-ampo sa ngalan ni Jesus Juan 14:12-15
Si Jesus nagsaad ug magtatabang Juan 14:16-18
Ang pagkausa sa Amahan ug sa Anak Juan 14:19-24
Ang gasa ni Jesus ‘Kalinaw Juan 14:25-31
Ang Matuod nga Paras ug ang mga Sanga Juan 15:1-8
Paghigugma ingon nga siya nahigugma Juan 15:9-17
Si Jesus nagpasidaan sa paglutos Juan 15:18–16:4
Ang Buhat sa Espiritu Santo Juan 16:5-15
Kaguol Mahimong Kalipay Juan 16:16-24
Ang Kadaogan ni Jesus batok sa Kalibotan Juan 16:25-33
Nag-ampo si Jesus alang sa iyang Kaugalingon Juan 17:1-5
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Nag-ampo si Jesus alang sa iyang mga tinun-an Juan 17:6-19
Nag-ampo si Jesus alang sa tanang magtutuo Juan 17:20-26

IKAWALO NGA MILAGRO SA PAGKOMBINSE SA 
MGA DILI MAGTUTUO JUAN 18–21

Gidakop si Jesus Juan18:1-11
Si Jesus midaug sa Hukmanan ingon nga si Pedro napakyas Juan 18:12-40
Si Jesus gibiay-biay ug gipurong-purongan sa mga tunok Juan 19:1-4
Si Pilato nagtugot nga ilansang si Jesus sa Krus Juan 19:5-16
Si Jesus gilansang sa Krus Juan 19:17-24
Gipahimutang ni Jesus iyang inahan Juan 19:25-27
Natapos na Juan 19:28-30
Giduslak ang kilid ni Jesus Juan 19:31-37
Gilubong si Jesus ni Jose ug Nicodemo Juan 19:38-42
Ikawalo ka Milagro- Si Jesus Nabanhaw Juan 20:1-10
Nagpakita si Jesus kang Maria Magdalena Juan 20:11-18
Ang mga Tinun-an gipadala Juan 20:19-23
Si Tomas nakakita ug Mituo Juan 20:24-29
Gisulat kini aron kamo mutuo Juan 20:30-31
Ang milagroso nga panagat ug Isda Juan 21:1-14
Gidasig ni Jesus si Pedro Juan 21:15-19
Ang mga Hinigugmang Tinun-an ni Jesus ugang iyang Libro Juan 21:20-25
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BALIK LANTAW
D. mutuo

kadugayan
nakatutok
daghan
tanan
nasod

LANTAW SA ITAAS
I. pagtuman

pagpakaylap

II. A. 1. Banay
2. Banay
3. Banay

Banay
4. Banay

B. 1. pamilya
2. pag-ampo

III. A.   magatubo

B. pagbansay

IV. mausab
nagahimo
pagtuo
ang Biblia—Isaias 40:3
Ang Biblia
pagkahimugso
pamatasan
pag-too
nagtrabaho
bag-o
Satanas
giila
pagbag-o
pagpatin-aw
Dios
A. anak

utang
B. gidawat

gihimo
kinsa

C. gipasaylo
tanan
babag
Hinulsoli ang imong mga sala ngadto 
sa Dios
makapasakit

D. naglingkod
Layo sa iya
Sunod sa Hesu-Cristo

kanimo

E. Ang obra maestra
 sayop

pinili
katingalahan

F. Balaang
templo
Paghinumdom
sala
Mahubog
kalmado
kalmado
bag-o

 Hesus
V. A.  pagrebilde

 pakigbugno
1. kasimbahanan

Dios
2. diosdios

B. tawo
C. makaluwas
D. Simbahan

1. Pagsakmit
2. katalagman
3. Hari
4. silot
5. hingpit

E. molungtad
ganti
Hukmanan
1. Tanan
2. bahandi
3. matinud-anon

magmando
4. pagmaya

naglahutay
Dios
maghuhukom

Leksiyon 7 Mga Tubag
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BALIK LANTAW

A. Kumusta kamo? (Paggahin ug panahon sa pagdasig sa usag-usa ug sa pag-ampo).

B. Panahon sa Pagsimba (Kanta o Duha sa pagdayeg).

C. Tulobagon
 ● Naggahin kaba ug panahon matag adlaw sa Dios? Kumusta ang imong kasinatian?
 ● Kumusta ang imong pagtuman sa milabayng leksiyon?
 ● Kinsa ba ang imong gisuginlan sa kaluwasan?
 ● Kanus a ba nimo sila tudloan sapag sangyaw sa kaluwasan? Gitudlo ba nimo ang 

Leksiyon 6?
 ● Gitudlo an ba nimo sila sa pagbansay sa uban? (2 Timoteo 2:2) ila ba usab kini nga 

gibuhat? Ang mga tawo ba nga ilang gibansay nagbansay usab sa uban?

D. Ang Pana-awon sa Daku nga Sugo (Mateo 28:18-20).

Niini nga simply ug makahuluganon nga mga pulong, si Jesus naghatag sa iyang mga 
sumusunod ug _________________ nga buluhaton hangtod nga siya mobalik ug ang saad 
nga kadaugan ingon nga garantiya.

Ang kahulogan sa sentro nga mando “Paghimog mga tinun-an.” Bantayi nga ang mando 
mao ang paghimog mga tinun-an, dili lamang _________________ “Lakaw,” “Bautismohi” 
ug “Tudloi” nagapadayag sa tulo ka importanting aspito sa paghimog tinun-an.

Lakaw: Maghimo kita ug lakang sa pagkab-ot sa _________________ tawo bisan asa pinaagi 
sa pagmantala sa Ebanghilyo (Marcos 16:15). Dili kita angay maghulat nga ang tawo moanhi 
kanato.

Bautismohi: Ang tawo kinahanglan bautismohan diha sa tulo ka persona. Ang bautismo 
usa ka pagpadayag sa magtutuo nga siya andam mosunod kang Kristo ingon maayong tinun-
anAng pulong “diha” ug “Amahan... Anak” nagasugyot nga kini nga bautismo mao usab 
ang timailhan nga ang tawo misulod sa Pamilya ni Cristo ug siyang nagpailalom sa iyang 
_________________ ingon nga tinun-an.

Tudloi: Ingon nga meyembro sa Pamilya ni Cristo ug ingon nga nagpailalom sa iyang 
kagahom, ang mga Cristohanon kinahanglan magkinabuhi nga insakto. Bantayi pag-ayo 
ang mga _________________. Ang bersikolo wala nagsulti nga ang tuyo mao ang pagtudlo 
sa dakong sugo, hinuon ang tuyo mao ang pagtudlo sa _________________. Adunay dako 
nga kalainan ang pagtudlo sa dakong sugo ug pagtudlo sa pagtuman. Ang pagpahibalo 
sa mga tawo sa kabubut-on ni Cristo alang kanila, wala nagkat-ot sa katumanan sa iyang 
katuyoan. Kinahanglan atong itudlo (dasigon, ug lig-onon) ang mga tawo sa pagtuman. 
Bantayi usab nga kinahanglan sila tudloan sa tanang mga butang nga akong gitudlo kaninyo. 
Kini nagakahulogan nga atong itudlo ang tanang kabubut-on ni Cristo, nga walay pagduha-
duha. Unta dili kita makontento sa _________________ nga pagtuman nga amo usahay 
ang nahimong kasagaran. Hinunoa, kinahanglan kita magtudlo sa magsusi kita Kasulatan, 
mangutana kita sa atong kaugalingon, “Ato bang gituman ang tanan nga nahasulat niinni?” 
“Ug unsaon pa nato pagtuman nga matinud-anon?”

Sa kinatibuk-an, kinahanglan kita molahutay niining tulo ka mga butang “hangtod sa Katapusan 
sa katuigan.” Hangtod mobalik si Jesus aron pagkuha sa iyang mga katawhan. Niini nga 
mga pulong, si Jesus nagpakita nga kini nga mga pahimangno alang sa _________________ 
magtutuo hangtod sa iyang pagbalik, lakip kita niini! Ang buluhaton nga gihisgutan labihan 

Leksiyon 8: PABILIN DIHA SA PULONG NI CRISTO
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kadaghan. Apan sa atong paghimo ug mga disipolo, pagbautismo kanila, ug sa pagpaningkamot 
sa pagtudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga gisulti ni Jesus, makapadayon kita nga adunay 
kompiyansa. Makasiguro kita sa kalampusan, tungod si Cristo karon puno sa tanang otoridad 
ug nagsaad nga siya makig-uban kanato sa pinasahe nga pamaagi (ako magakuyog kanimo sa 
kanunay) hangtod sa katapusan sa kapanahunan kung mosunod kita kaniya. Kini nagapasabot 
nga labaw pa sa personal nga presensiya ni Jesus nga iyang garantiya sa tanang magtutuo 
(Hebreo 13:5). Si Cristo nagarantiya nga iya kang hatagan sa _________________ nga imong 
gikinahanglan aron sa paghimo ug mga tinun-an (Pananglit: Proteksiyon, kusog, tawo, mga 
kinahanglanon ug uban pa.) samtang mosalig ka kaniya ug magtuman.

LANTAW SA TAAS

Sugod niini nga tigum, magatuon kita ug mga sugilanon sa Biblia matag semana ingon nga atong 
bag-ong leksiyon. Atong gamiton ingon nga talamdan ang “Ebanghilyo ni Juan” pagasundan 
kini sa Libro sa “Roma ingon nga atong giya sa pagtuon” aron sa pag-ila kung unsa nga 
sugilanon ang atong tun-an matag semana. Mao kini ang mahimong forma sa atong pagtuon 
sugod karon. Karong adlawa atong sugdan ang Juan 1:6-13. Ingon nga usa kita ka grupo atong 
gamiton ang usa ka paagi sa pagtuon sa Biblia gikan sa 2 Timoteo 3:16-17 nga inyo nang gigamit 
sa kinaugalingon nga pagtuon.

1. Unsa ang gusto sa Dios nga itudlo kanato pinaagi niini nga mensahe? Unsa nga 
kamatuoran ang gusto sa Dios nga atong masabtan ug tuohan?

2. Sa unsa nga bahin ang Dios nagbanlong kanato pinaagi niini nga mensahe? Unsa 
nga bakak o kaha mga makasasala nga tinuohan, binuhatan, hunahuna, kinaiya, 
pinulongan, ug motibo nga gusto sa Dios nga atong hinulsolan ug likayan?

3. Sa unsa nga bahin ang Dios nagsaway kanato pinaagi niini nga mensahe? Unsa 
nga bag-o nga tinuohan, binuhatan, hunahuna, kinaiya, pinulongan, ug motibo 
nga gusto sa Dios nga imong maangkon?

4. Sa unsa nga bahin ang pagbansay sa Dios kanato pinaagi niini nga mensahe? 
Unsa ang gusto sa Dios nga atong iaplikar sa atong kinabuhi sa matag-adlaw, 
semana, aron molambo kita sa Diosnong kinaiya ug mga hilig?

LANTAW SA UNAHAN

Sa imong pagtuon niini nga mga mensahe ug paghisgot sa upat nga mga pangutana gikan 2 Timoteo 
3:16, pagahin ug pulo ka minuto sa pag-ampo ug isulat ang imong tubag sa mga pangutana:

A. Paminawa: Unsa ang imong namatikdan nga personal nga gisulti sa Dios diha kanimo? Unsa 
ang pinaka-importante nga butang nga iyang gipadayag kanimo?
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B. Pasig-uli: Aduna bay pagkinahanglan sa paghinulsol ngadto sa Dios ug pagpangayo sa iyang 
pagpasaylo? Aduna bay pagkinahanglan sa imong pasig-uli ngadto sa usa ka tawo?

C. Pagsunod: Aduna bay klaro nga pagkinahanglan sa pag-usab sa imong kinabuhi o kaha buluhaton 
nga gusto sa Dios? Unsay imong buhaton karon nga semana alang sa unang lakang sa pagtuman?

Timan-i nga ang B ug C dili kaayo mahinungdanon sa tanang panahon. Sa ubang bahin sa atong 
pagtuon dili magtudlo kanato sa sama nga pangutana. Sa kini nga kahimtang, makahimo ka sa 
pagsentro sa pangutana A.

(Human sa pulo ka minuto) Aduna bay gusto magpa-ambit sa iyang gisulat ug aron ang tibuok grupo
Grupo makahimo sa pag-ampo kanimo?

Tipigi ang imong papel aron mahimo nato kini nga sumbanan o listahan sa pagpamatuod sa pagtarbaho 
sa Dios sa imong kinabuhi. Gahini ug panahon aron susihon kini nga mga papel matag karon ug 
unya. Hinumdomi: Ang unang patukoranan sa pagdisipulo mao ang pagpabilin diha sa 
Pulong ni Cristo matag-adlaw (Juan 8:31-32). Padayon diha sa pulong ni Cristo ug padayon 
sa pagtigum kauban ang mga magtutudlo, ug sa mga magtutuon ug mutubo ka sa Espirituhanong 
kinabuhi ug maginsama ka kay Cristo.

D. Mga Kab-utonon ug pag-ampo

1. Pag-ampo—Pangayo-a sa Dios kinsa ang imong sugiran sa kaluwasan aron 
mahimong tinun-an.Sulata ang ilang mga pangalan, ug ampoi nga ang Balaang 
Espiritu mag-andam ug pamaagi ug motrabaho sa kasingkasing sa mga tawo 
sa imong listahan.

2. Tuohi—Hinumdomi nga si Cristo nagasaad nga ang Balaang Espiritu mao 
ang manguna sa pagtarbaho bisan sa wala pa kita miadto, busa magdahom 
kita nga ang mga tawo sa imong listahan modawat sa pagpanglihok sa 
Dios (Juan 16:7-11).

3. Pangayoa—Bisan kon ang mga tawo sa imong listahan wala nagpakita 
ug tinguha alang sa sunod nga ang-ang sa pagtuo, pangutana kanila 
kung mahimo ba nga makapa-ambit ka sa mga leksiyon nga imong 
gitun-an karon. Ug gamita kini nga kahigayunan alang sa pagpaambit 
sa “Leksiyon 1—Ang Plano sa Kaluwasan” tingali imong makita nga 
andam na sila sa pagdawat sa mensahe sa pinasahi nga pamaagi sa 
pagpadayag.

“ Itugyan sa mga tawo nga kasaligan ang imong madungog nga akong 
giwali atubangan sa kadaghanan aron kini itudlo usab nila sa uban.”  
        2 Timoteo 2:2

Ang Dios gusto mogamit nimo aron sa pagtandog sa tibuok kalibotan para 
kang Cristo________________ ka tawo matag higayon.
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Galamiton: Libro sa Roma giya sa Pagbasa
Samtang ikaw magatuon sa matag mensahe sa Biblia, hinumdomi ang pag-aplikar sa 2 Timoteo 
3:16-17 pangayoa sa Dios nga:

1. Tudloan ka—Unsa ang mga kamatuoran nga gusto sa Dios nga imong masabtan ug tuohan?
2. Badlongon ka—Unsa nga mga bakak ug makasasala nga tinuohan, binuhatan, kinaiya, hunahuna 

ug motibo nga gusto sa Dios nga imong likayan ug hinginlan?
3. Sawayon ka—Unsa nga mga ba-ong tinuohan, binuhatan, hunahuna, ug motibo, nga gusto sa 

Dios nga imong angkonon?
4. Bansayon ka sa pagkamatarong—Unsa ang gusto sa Dios nga imong iaplikar sa imong 

kinabuhi matag adlaw ug semana aron nga molambo ka sa imong Disonong kinaiya ug mga hilig?

Sugyot: Dili ka makakaplag ug tubag sa tanang pangutana sa matag mensahe. Ugang Biblia usab 
dili kanunay maghatag ug diritso nga mga pahimangno. Usahay mosulti kini mahitungod sa mga 
tawo alang sa mga sanglitanan nga atong sundon o kaha atong likayan.

Mga Kahulogan sa Mensahe Bersikulo
ANG GAHOM SA EBANGHILYO NGA NAGLUWAS GIKAN 

SA KASUKO SA DIOS Roma 1:1-18

Ang magsusulat: Pablo, Ang tumong: Ebanghilyo Roma 1:1-6
Ang Benepisyario: Ang taga-Roma nga Kristiyano Roma 1:7-15
Ang gahom sa Ebanghilyo nga nagluwas gikan sa kasamtangang kasuko sa Dios Roma 1:16-19
ANG TANANG MAKASASALA NGA KALIWATAN NAG-ANTUS ILALOM 

SA KASUKO SA DIOS Roma 1:20–3:20

Ang mga hentil nag-antus ilalom sa kasuko sa Dios Roma 1:20-32
Ang mga maghuhukom nag-antus ilalom sa kasuko sa Dios Roma 2:1-16
Ang mga Judio nag-antus ilalom sa kasuko sa Dios Roma 2:17–3:8
Ang sudya sa tanang katawhan Roma 3:9-20

KALUWASAN GIKAN SA BAYAD SA SALA (PAGMATARONG) Roma 3:21–5:11
Ang pagmatarong sa Dios gikan sa pagtuo lamang diha kang Cristo ingon nga bayad 
kapuli sa kamatayon Roma 3:21-31

Sanglitanan sa pagmatarong pinaagi sa pagtuo gikan sa daang tugon Roma 4:1-25
Pagmatarong diha sa pagtuo lamang sa kamatayon ni Cristo naga hatag ug gahom 
sa paghinlo Roma 5:1-11

KALUWASAN GIKAN SA GAHOM SA SALA (PAGHINLO) Roma 5:12–8:39
Kamatayon diha kang Adan, kinabuhi sa pagkabanhaw diha kang Cristo Roma 5:12-21
Kagawasan gikan sa sala Roma 6:1-14
Pagkaulipon sa pagkamatarong Roma 6:15-23
Kagawasan gikan sa balaod Roma 7:1-6
Ang balaod nagpaila sa sala diha sa gimatarong na nga magtutuo Roma 7:7-12
Ang balaod walay mahimo sa paghinlo sa gimatarong na nga magtutuo Roma 7:13-25
Ang katakos sa balaang Espiritu sa pagbuntog sa sala Roma 8:1-11
Ang pagkahimong anak pinaagi sa Balaang Espiritu Roma 8:12-17a
Ang pag-antus alang kang Cristo naghatag ug dakong himaya Roma 8:17b-30
Ang Dios dili magsalikway sa mga magtutuo nga nag-antus alang kang Cristo Roma 8:31-39
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ANG ISRAELITA NALUWAS GIKAN SA KASUKO SA DIOS Roma 9:1–11:36

Ang katingalahan paggamit sa Dios sa mga Israelita kaniadto Roma 9:1-29

Ang temporaryo nga naghiklin sa mga Israelita tungod sa ilang pagsalikway sa iyang 
Pagkamatarong Roma 9:30-10:3

Ang mga Israelita maka-likay sa temporary nga kasuko sa Dios pinaagi sa pagmatarong 
ug sa paghinlo Roma 10:4-21

Ang Dios nagpadangat sa iyang kaluoy sa mga hentil ug sa mga Israelita sa umaabot Roma 11:1-32

Dalaygon ang Dios sa iyang maalamon nga plano Roma 11:33-36

PAG-ALAGAD SA DIOS PINAAGI SA PAG-ALAGAD SA UBAN Roma 12:1–16:27
Pagkinabuhi sa paagi nga gitugyan sa Dios ang imong kaugalingon tungod sa dako 
niyang kaluoy Roma 12:1-2

Alagari ang Dios sa mahigugmaong nimong mga Espirituhanong mga gasa Roma 12:3-21

Tahora ang namunoan Roma 13:1-7
Higugmaa ang uban ingon nga aduna kitay paglaom Roma 13:8-14
Pag-alagad nga nagapakita ug pagtimbaya sa uban Roma 14:1-23
Himayaa ang Dios pinaagi sa pagtabang sa uban nga huyang ug pagtuo Roma 15:1-6
Ang Importansiya sa pagdawat sa uban Roma 15:7-13
Ang ministeryo ni Pablo Roma 15:14-33

Ang pagpaila kang Phoebe ug ang pangumusta sa mga taga Roma Roma 16:1-16

Likayi ang mga tawong mobahinbahin Roma 16:17-20

Mga panghinaot gikan sa mga higala ni Pablo ug ang panapos ni Pablo Roma 16:21-27
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BALIK LANTAW
D. dako
 tumutuo
 tanang
 kagahom
 gitudlo
 pagtuman
 sulagma
 tanang
 tanan
 usa

Leksiyon 8 Mga Tubag


