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1. Giabi-abi ka namo sa imong pagdawat niini nga hagit 
sa pagbansay sa bag-ong magtutuo ug sa paggamit 
niini nga libro sa Bag-ong kinabuhi diha kang Kristo 
ingon nga imong giya. Ang bunga sa pagtuon niini nga 
liksyon para sa walay katapusan.

2. Himoa nga ang Bibliya maoy imong awtoridad sa 
pagtubag sa mga pangutana. Kinahanglan nga ang 
nagtuon mao gayud ang mosusi sa bibliya ug tin-guh-
aon niya nga tubagon ang mga pangutana sumala sa 
Bibliya. 

 Pwedi nga tabangan ang bag-ong magtutuo sa pag-
pangita sa mga libro ug mga bersikulo sa Bibli-ya. Ug 
dasigon ang nagtuon nga himuon gayud ang mga 
bulohaton o assignment sa matag-liksyon.

3. Kini nga liksyon pwedi nga gamiton sa lainlain nga 
paagi, sa naandan, kinahanglan nga magtuon ka ug 
usa ka liksyon sa matagsemana.

4. Kinahanglan nga dili kaayo taas ang pagtuon.

5.  Dasigon ang mga nagtuon nga tubagon nila ang mga 
pangutana sa liksyon basi sa ilang kaugalingon nga 
pagsabot. Likaye nga kopyahon lang nila ang mga 
bersikulo sa bibliya. Makatabang ang paggamit sa ilang 
kaugalingon nga mga pulong sa pagsabot sa mga 
kahulogan diha sa mga bersikulo sa Bibliya.

6. Likaye ang pagwali, gamita ang mga pangutana aron 
nga imong masabtan kung unsa ang ilang nakat-onan 
ug dasigon nga moapil sa paghisgot-hisgot.

7.  Kinahanglan nga mangandam ka sa matagliksyon. 
Ingon nga magtutudlo kinahanglan nga nakahibalo ka 
sa sulod sa matagliksyon. 

 Kauban sa pagpangandam ang pag-ampo para sa nag-
tuon ug sa imong kaugalingon..

8. Tabangi ang mga nagtuon nga makahimo sa makanun-
ayon nga pag-ampo. Tudloi sila pinaagi sa pagampo 
nga kauban sila. 

9.  Sulayi nga maghunahuna ang mga nagtuon sa pa-
gaplikar sa ilang kinabuhi gikan sa ilang nakat-unan.

Kung nakita nimo ang simbolo nga “STOP”, 
paghunong aron pagpamalandong sa mga 
pangutana nga makit-an nimo didto.
Ipagamit sa mga estudyante ang mga bulu-
haton sa kilid sa matag leksyon.

 Tabangi sila nga masabtan pa nila kini ug maayo. Ang 
mga bulohaton diha sa kilid sa matagliksyon gihimo 
para niana nga liksyon. Ayaw kini laktawi

10. Importanti nga masabtan gayud nga ang pagbansay 
ingon nga mga nagsunod kang Kristo di lamang sa 
pagtuon sa liksyon sa bag-ong kinabuhi diha kang 
Kristo. Kinahanglan nga adunay kabag-ohan sa kin-
abuhi. 

 Kini nga liksyon tabang lamang. Kinahanglan nga ang 
mga nagtuon mopadayon sa pagpangita sa kabag-
ohan sa pagkatawo, panghunahuna, ug sa mga pama-
tasan.

11. Importante nga ang mga nagsunod ni Kristo makaba-
ton sa kinaiya sa makanunayon nga pagbasa sa Bibliya, 
sa pag-ampo ug sa pagsag-olo sa mga pulong sa Dios. 

 Sa dili pa magsugod sa matag-liksyon maggahin ug 
panahon sa pagkumusta sa miaging liksyon sa mga 
sag-ulohon ug sa mga basahonon.

12. Pagmabinantayon sa gibuhat sa Ginoo sa ilang 
kinabuhi. Maggahin ug panahon sa pagtubag sa ilang 
mga pangutana o kung aduna silay giatubang nga 
mga problema. Hinumdumi nga dili sa tanang panahon 
nga matubag ang mga pangutana sa matagliksyon 
tungod kay kulang sa panahon. Sa ingon niini nga 
sitwasyon pagpili lamang ug mas importante nga mga 
pangutana.

13. Ayaw kaayo paggahin ug taas nga panahon sa pagtub-
ag sa sayop ug sa insakto nga mga pangutana. Basaha 
ug maayo ang pangutana sa dili pa tubagon.Hinum-
dumi nga ang mga tubag pwedi nga sayop ug insakto 
depende kung unsay ilang pagsabot sa pangutana. 
Kung adunay problema sa pagtubag hisguti lang kini 
sa tumoy sa liksyon o di kaha dili nalang hisgutan.

14. Kung nahuman nimo kini nga manwal, awhaga ang 
estudyante nga magpadayon sa pagtuon sa sunod 
nga libro sa BAG-ONG KINABUHI KANG CRISTO nga 
mahimo’g ma-download sa:

 www.NewLifeDiscipleship.com

Ang 
Giya Sa 
Magtutudlo
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                 Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang 
kalibotan ug tungod niini gihatag 

niya ang iyang bugtong Anak,
 aron ang tanan nga motuo 

kaniya dili malaglag kondili 
makabaton hinuon sa 

 kinabuhing dayon. 
Juan 3:16



Tinuod o Dili?

______  Kadaghanan sa mga tawo karon nangita ug mas hayahay nga 
kinabuhi.

______  Tanan nga mga relihiyon modala kanato sa langit.

______  Kung magtinguha ako og igo, makakuha ako sa kinabuhing dayon.

______  Wala’y tino nga makasiguro kung moadto ba sila sa langit o dili.

6

¿Kinsa si Jesus? Kung mangutana kita ug 
napulo ka tawo, makakuha kita ug napulo 
ka lainlaing mga tubag. Giingon sa pipila 
nga siya usa ka bantog nga tawo ug maayong magtutudlo, samtang ang uban nagtawag kaniya nga Anak sa Dios. Ang uban 
nakadayeg kaniya sa paagi nga giantos niya ang pagabuso sa mga kamot sa mga sundalong Romano. Sa iyang panahon, ang 
pipila nagtoo nga siya gipadala gikan sa Diyos samtang ang uban nagtan-aw kaniya ingon usa ka limbongan, usa ka peligro 
nga tawo nga magahatag lamang kasamok. Tungod kay daghang mga lainlaing mga opinyon, tan-awon nato sa Bibliya aron 
makita kung unsa ang gisulti bahin kaniya. Tan-awa ang mga tudling sa kasulatan sa imong Bibliya. Kung wala kay Bibliya, 
mahimo nimo makit-an ang mga teksto sa pahina 21 niining libroha.

JESUS: ANG MAGBUBUHAT SA KINABUHI

1. Unsa ang gitudlo sa mga musunud nga bersikulo bahin kang Jesus? Hinumdomi: Gitawag siya ni Juan nga “ang Pulong” 
kini  nga tudling mahitungod ni Jesus ang pamaagi nga gipili sa Dios nga makigsulti sa mga tawo pinaagi sa pagdala sa 
iyang kaugalingong tawhanong lawas.

 Juan 1:1  ____________________________________________________________________________________________

 Juan 1:3  ____________________________________________________________________________________________

 Juan 1:4 ____________________________________________________________________________________________

2. Hunahunaa kini sa usa ka minuto. Si Jesus mao ang walay katapusan nga Diyos, nagbuhat sa tibuuk kalibutan, bisan pa

  niini, giunsa siya pagtratar sa iyang kaugalingong katawhan? v. 11  _____________________________________________

 Giunsa siya pagtratar sa kadaghanan sa mga tawo karon? _____________________________________________________

 Daghang mga nag-ingon nga sila nagtuo kang Jesus. Giangkon nila nga iyang mga ssumusunod, bisan pa wala nila 
 gisunod ang iyang mga gitudlo. Ang uban nagsalikway  kaniya gamit ang usa ka tino 
 nga “Dili” samtang ang uban wala’y pagtagad. Mao kini ang iyang gisulti, “Laing adlaw”, 

“Busy gyud ako”, “Wala na akoy oras karon.”

JESUS: ANG DALAN SA KINABUHI

3. Sa Juan 14:6 giingon ni Jesus nga siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang ______________.  

4. Daghan ang nag-ingon nga ang tanan nga mga relihiyon nagdala kanato sa Diyos. 

 Unsay imong huna-huna  _________________________________________________________________________________  

 Sumala kang Jesus, pila ka mga pamaagi paingon sa langit? ____________________________________________________  

 Bisan kung kasagaran madungog nga ang tanan nga mga relihiyon mosangpot sa langit, sukwahi ang giingon sa Juan 
14:6. Dili kini usa ka butang nga giimbento natong mga Kristiyano aron dili maapil ang uban, hinuon mao kini ang giang-
kon ni Kristo mismo. 

PERO ... MAY PROBLEMA

5. Usa ka adlaw nakigsulti si Jesus sa usa ka tawo nga ginganlan ug Nicodemus, usa ka tinahod nga lider sa relihiyon: bisan 

 sa tanan nga iyang maayong buhat, gisultihan siya ni Jesus nga kinahanglan nga __________________________ Juan 3:3

6. Matawo pag-usab? Ngano man? Giunsa? Unsa ang gipasabut ni Jesus sa iyang pagsulti ba-hin sa pagpakatawo pag-usab?

  _______________________________________________________________________________________________________

1 Lakang

Si Jesus, ang 
Tiglaraw sa Kinabuhi
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“Nahinumdom ako usa ka tuig 
ang milabay sa giingon sa usa ka 
doktor kanako, ‘Adunay ka sakit 
diin dili ka makabangon.’ Miga-
was ako sa akong gipuy-an 5 ka 
milya gikan sa Portland, Oregon, 
ug gitan-aw nako ang bukid nga 
akong gihigugma. Gitan-aw ko 
ang kasapaan diin ako nalipay 
... Akong gitan-aw ang dako nga 
langit diin ang Dios nagdagkot 
sa Iyang mga suga, ug giingon 
ko, ‘Dili na ako makakita kani-
mo sa daghang mga panahon, 
apan Bukid, mabuhi ako kung 
ikaw mawala; ug Suba, mabuhi 
ako kung mohunong ka sa pag-
dagan padulong sa dagat; ug 
Mga Bituon, mabuhi ako kung 
mahulog ka ... ’“  1

KON UNSAON MAN 
PAGSIGURO NGA MAY 
KINABUHI KA NGA
WALAY KATAPOSAN

• Giangkon nga ikaw makasasala. 
Ankona nga ikaw dili makahimo 
sa pagbunlot sa imong kaugalin-
gon gikan sa lungag sa sala diin 
ikaw nahulog niini.

• Pagsalikway sa imong sala (paghi-
nulsol). Pangayo sa Diyos alang 
sa Iyang  pasaylo.

• Tuohi nga si Jesus namatay puli 
kanimo ug nabanhaw gikan sa 
mga patay.

• Pag-ampo, paghangyo kang 
Kristo nga mosulod sa imong 
kasingkasing, aron mapasaylo 
ang imong sala ug pugngan ang 
imong kinabuhi. Pagsalig lang sa 
Dios aron maluwas ka.

Minahal nga Ginoong Jesus
Giila nako nga ako usa ka makasa-
sala nga nanginahanglan sa imong 
pasaylo. Nagatoo ako nga namatay 
ka alang sa akong mga sala.
Naghinulsol ako sa akong mga 
sala ug gusto nako nga biyaan 
kini. Gidapit ko ikaw nga moadto 
sa akong kinabuhi karon. Misalig 
ako kanimo ingon akong Manlu-
luwas ug sundon ko ikaw ingon 
nga akong Ginoo. Salamat Lord sa 
pagluwas mo nako. Amen

7. Kinahanglan nato nga matawo pag-usab tungod kay kita ___________________ sa

  _____________________________________________________ Efeso 2:1

 Ihulagway ang kinabuhi sa usa nga wala si Kristo. Efeso 2:3 ____________________

 _______________________________________________________________________  
 Nakita namo ang ebidensya sa among espirituhanon nga pagkamatay sa pa-

nagsumpaki, tensyon ug pagdumot nga naa sa sulud sa mga pamilya, silingan 
ug higala. Dili nato mapugngan ang daotang mga pangibog sa sulud. Uban sa 
pagkamapahitas-on ug garbo giingon namon nga “ako una”, “Mas maayo ako”, 
“Tan-awa ang tawo, dili ako sama ka daotan kaniya.” etc..

8.  Bisan pa sa pagkamatay, gusto sa Dios nga himuon kita nga ___________________. 
 Efeso 2:5.

JESUS: ANG NAGHATAG UG KINABUHI

9. Giingon ni Jesus nga kinahanglan matawo kita pag-usab (Juan 3:3). Basaha ang 
Juan 3:16-18 aron mahibal-an kung giunsa nga magpakatawo pag-usab. Unsa ang

  gisulti sa Juan 3:16 bahin sa kinaiya sa Diyos ngari kanato? 

 _______________________________________________________________________

 Gihigugma kaayo kita sa Diyos nga tungod niana gihatag niya ang iyang anak nga si

 Jesu-Cristo. Unsa ang iyang gitanyag pinaagi kang Kristo? v. 16  __________________

 Kinsa ang mahimong adunay kinabuhing dayon? v. 16 ________________________

 _______________________________________________________________________

 Mahinungdanon nga hinumdoman nga ang “kinabuhing dayon” dili lamang 
nagtumong sa atong kaugmaon sa langit, apan usab sa atong kinabuhi karon. Ang 
Juan 5:24 nag-ingon nga ang magtotoo “nakatabok gikan sa kamatayon ngadto 
sa kinabuhi.”  

10. Ang pila ka mga tawo nag-ingon nga ang Diyos kanunay masuko ug gihigugma
  nga silotan kita. Unsa man gyud ang gusto niya sa kalibutan? Juan 3:17 

 _______________________________________________________________________

 Busa, kung ang usa ka tawo gihukman, kini tungod kay _______________________

 _____________________________________________________________ Juan 3:18

11. Layo sa paghukom kanato, kung unsa ang gusto sa Dios mao nga mahimo kita nga 
iyang anak. Unsa man ang nagbag-o kanato nga mahimong mga anak sa Dios? 

 Juan 1:12 ______________________________________________________________

 Unsa ang gipasabut sa “pagdawat kaniya” o “pagsalig” sa iyang ngalan?  _______

 _______________________________________________________________________

 Daghan ang nagtoo diha lang sa ilang ulo apan dili sa ilang kasingkasing. Aduna 

 bay kalainan? ___________________________________________________________

 Kumusta ang imong kinabuhi? Gikapoy ka na ba nga mapakyas sa pagkinabuhi 
 sa gusto nimo?  Hangtod karon, unsa ang imong kinaiya ngadto kang Kristo?  
 ❏ Pagkawalay pagbati  ❏ Pagsalikway    ❏ Pagsunud    
 ❏ Pagtahud, apan diha sa halayo   ❏ Panagsa ra ka makahunahuna bahin kaniya.

 Nakadawat ka ba sa kinabuhing dayon nga gitanyag ni Jesus?  
  ❏ Oo   ❏ Dili   ❏ Dili sigurado 

Kung namatay ka karon, ug nagtuktok sa pultahan sa langit, ug gipanguta-
na ka sa Ginoo: “Ngano nga itugot ko ikaw sa langit?” Unsa man ang 
imong itubag? 

Tan-awa ang pagpatin-aw diha sa wala: KON UNSAON MAN PAGSIGURO NGA 
MAY KINABUHI KA NGA WALAY KATAPOSAN  
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2 Lakang

Si Jesus, ang Karnero sa Diyos

Tinuod o Dili?

______ Sa panahon sa Bibliya gigamit nila ang usa ka karnero ingon 
usa ka sakripisyo alang sa sala.

______ Giingon sa Bibliya nga si Kristo gidala ingon sa usa ka nating 
karne-ro sa ihawon.

______ Aron makasulod sa langit, kinahanglan nimo nga masulat 
ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi sa karnero.

SACRIFICE

1. Gitawag ni Juan si Jesus nga “ang ________ sa Diyos, nga nagkuha sa ______ sa kalibutan”. Juan 1:29

 Aron masabtan ang kahinungdanon sa hugpong sa mga pulong “Karnero sa Dios” kinahanglan mobalik 
kita sa Daang Kasugo-an diin ang mga Judeo naghalad usa ka nating karnero ingon usa ka sakripisyo 
alang sa ilang mga sala (Leveticus 4:32). Sa pagkaulipon nila sa Ehipto, ang Diyos nagpadala napulo 
ka mga hampak aron kumbinsihon si Pharoah nga buhian ang mga Israelite. Ang ulahi nga hampak 
mao ang pagkamatay sa panganay nga anak nga lalake sa matag panimalay sa Egipto. Aron maluwas 
ang ilang mga anak nga lalaki, ang mga Hudiyo naghalad usa ka nating karnero ug gisablig ang dugo 
sa mga poste sa pultahan sa ilang mga balay. (Exodo 12: 1-13).

2. Sukad sa mga adlaw ni Adan, ang katawhan naulipon sa sala. Unsa ang kantidad nga gibayad aron 
maluwas kita? Bulawan o pilak? Dili! Pinauyon sa 1 Pedro 1: 18-19 ang presyo labi ka taas.   Ang 

 bersikulo 19 nag-ingon nga giluwas kita gikan sa wala’y kapuslanan nga pamaagi sa kinabuhi uban 

 ang mahal nga _________________ ni Kris-to, usa ka ________________ nga wala’y buling o depekto.

 Gipasabut sa 1 Pedro 2:24 nga gipas-an niya ang atong ____________ sa iyang lawas sa krus. Dili kinahanglan nga magbayad 
kita bisan unsa aron matubos gikan sa sala; apan alang kang Kristo, ang presyo labi pa ka taas. Gihatag niya ang tanan.

3. IGipakita sa Isaias 53: 3-7 si Cristo ingon ang Kordero sa Diyos. Gihatag niya ang iyang kinabuhi alang kanato, apan

 giunsa siya pagtratar? v. 3_________________________________________________________________________________ 

 Sa tibuuk nga kasaysayan sa kalibutan, wala pa sukad adunay labi ka daghang panig-ingnan sa gugma ug sakripisyo 
kaysa kang Jesus. Bisan pa, ang iyang sakripisyo wala tagda o gisalikway sa kadaghanan. Adunay bay diperensya karon? 

 __________________________________. Wala gyud nagbag-o, ang kalibutan nagpadayon sa pagsalikway kaniya. Ang 
pipila nga nagyubit, ang uban wala’y pagtagad, ug ang kadaghanan dili motuo.

 Ug ikaw, giunsa nimo pagsalig si Jesus karon? ________________________________________________________________

4. Ngano nga si Jesus nabun-og ug nasamdan? Isaias 53:5  _______________________________________________________

5. Ang bersikulo 6 nagtudlo sa sala ingon nga kalagmitan nga ____________________________________________________

 Ang mga karnero kalagmitan nga naglatagaw sa pagpangita sa sibsibanan, ug kung pasagdan nga mahisalaag gikan sa ilang 
magbalantay sa karnero, mawala ug makakaplag sa ilang kaugalingong kasamok. Ang sala dili lang dayag nga pagsukol batok 

Usa ka gamay nga batang babaye nga ginganlan Liz nag-antos 
sa usa ka talagsaon ug grabe nga sakit. Ang iyang bugtong 
kahigayunan nga maulian nagpakita nga usa ka pag-abonog 
dugo gikan sa iyang 5-anyos nga ig-soon nga lalaki, nga mila-
grosong nakaluwas sa parehas nga sakit ug nagpalambo sa 
mga antibodies nga ki-nahanglan aron mapugngan ang sakit. 
Gipasabut sa doktor ang kahimtang sa iyang manghud, ug 
gipangu-tana ang bata nga lalaki kung gusto ba niya ihatag 
ang iyang dugo sa iyang igsoon nga babaye.

Nagduha-duha lang siya kadiyot sa wala pa makaginha-wa pag-
ayo ug miingon, “Oo, buhaton ko kini kung ma-kaluwas kini 

kay Liz.” Samtang nag-uswag ang pag-abli, mihigda siya sa 
higdaanan tupad sa iyang igsoon nga babaye ug nagpahiyom, 
sama sa among gibuhat, nga nakita ang kolor nga mibalik 
sa iyang mga pisngi. Unya nangluspad ang iyang nawong 
ug nawala ang iyang pahiyom. Paghangad niya sa doktor 
ug nangutana nga adunay pagkurog nga tingog, “Mamatay 
ba ako karon dayon?” Tungod kay bata pa, wala masabti sa 
bata ang doktor; Naghunahu-na siya nga ihatag niya ang 
tanan niyang dugo sa iyang igsoon nga babaye. Bisan pa 
niana kinabubut-on niyang gisugot ang pamaagi. Niini nga 
leksyon magtan-aw kita sa usa ka sakripisyo, ang labing dako 
sa kasaysayan sa kalibutan.2

ANG DUGO SA 
NATING KARNERO 
DIHA SA POSTE SA 
PULTAHAN MAOY 
NAGPANALIPOD 

SA  BALAY
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 Mahimo nimo ipangamuyo ang mosunud nga pag-ampo aron masulat ang imong ngalan sa libro 
sa kin-abuhi sa Karnero:

 Ginoo, giangkon ko nga gisunud ko ang akong kaugalingon nga dalan imbis ang imo. Sa mga panahon nga 
wala ko ikaw tagda, nagtoo nga ang tanan maayo ra. Gikasubo ko ang pagsulay nga mabuhi nga wala ka.

 Salamat sa pagpadala kang Jesukristo ingon usa ka Karnero, ang hingpit nga sakripisyo. 
Nagatoo ako nga siya namatay alang sa akong mga sala ug nabanhaw gikan sa mga patay. 
Gidawat ko siya ingon nga Karnero sa Diyos nga naghalad sa iyang kinabuhi alang kanako. 
Nagsalig ako kaniya ug kaniya ra nga mapasaylo ang akong sala ug isulat ang akong ngalan 
sa Basahon sa Kinabuhi. Salamat sa pagpasaylo kanako ug paghatag kanako sa kinabuhi nga 
dayon.

     Sinsero,  Kaniadto usa ko nga nawala.

Unsa man ka? Nahisulat ba ang imong ngalan sa basahon sa kinabuhi sa Karnero?  ❏ Oo  ❏ Dili   ❏ Dili ako sigurado 

Aduna bay nagpugong kanimo? Kung mao, unsa? _______________________________________________________

Unsaon nako nga masulat ang akong ngalan sa Basahon sa Kinabuhi?  ______________________________________

____________________________________________________________________________________ Tan-awa sa ubos

sa Diyos, ang pagpangita sa atong kabubut-on imbis sa Iya. Kung moadto kita sa kaugalingon natong pagbuut, mahimong 
kini maayo ra, apan sa ulahi makita nato ang atong kaugalingon nga hingpit nga nawala. Ang atong dalan mogiya kanato 
sa paghimo og dili maayo nga mga desisyon, pagpakita sa dili maayo nga pamatasan, ug paglihok nga dili angay.

6. Pila man kanato ang nahisalaag gikan sa dalan sa Diyos aron musobay sa kaugalingon natong dalan? Isaias 53:6

 ________________________________________________________________________________________________________

7. Unsa ang gibuhat sa Dios aron mabalik kita sa husto nga dalan? v. 6-7  ___________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________

 Sa Katingbanan: Ang pag-ingon nga si Cristo mao ang Karnero sa Dios nga maoy ni presentar nga siya ingon 
usa ka naghatag sa iyang kinabuhi ingon nga puli alang kanato, nga naghatag sa iyang kaugalin-gon kinabuhi 
puli kanato ingon nga atong kasal-anan ug silot.

 Ang sala ug ako:  Unsa na man ang akong adlaw-adlaw nga paglakaw hangtod karon? Sa kinatibuk-an, naglakaw 
ako:   ❏ Akong kaugalingong agianan.  ❏ Ang dalan nga giandam sa Dios sa akong kaugmaon.  ❏ Dili ako sigurado..        

 Sa unsang mga paagi gipadayag ang sala sa akong kinabuhi?   ______________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________

 Pamalandunga ang imong kahimtang ingon usa ka nahulog nga tawo ug ang usa ka 
 Karnero nga naghalad sa iyang kinabuhi aron maluwas ka.

ANG KARNERO SA DIOS SA UMAABOT

8. Ang Pinadayag 12:10-11 Ang pag-hisgot bahin sa umaabot nga panahon sa langit diin 
ang mga magtutuo magamadaugon batok kang Satanas. Unsa man ang makahimo sa

 atong kadaugan batok sa kaaway? v. 11 _______________________________________

 __________________________________________________________________________

9. Kinsa ra ang makasulod sa langit?  Pinadayag 21:27   

 __________________________________________________

 __________________________________________________

10. Unsa man ang paingnan niadtong wala masulat ang ngalan 
sa libro sa kinabuhi? Pinadayag 20:15 

 ___________________________________________________

Ang imong ngalan 
nahisulat ba sa 

basahon sa kinabuhi?

Kinsa ang
moadto sa langit?

“Kadto lamang kan-sang 
mga ngalan nahi-sulat sa 
basahon sa kin-abuhi sa 

Karnero.”  Pinadayag 21:27

“Kung ang imong ngalan 
wala makit-an ug 

nahisulat sa libro sa 
kinabuhi ....?”



TINGOG SA MAGBALANTAY

Ang akong mga karnero mamati 
sa akong tingog. Nakaila ako 
kanila ug sila nagsunod kanako. 
Juan 10:27

Nabasa ko mahitungod sa usa 
ka Amerikano, nga nagbiyahe sa 
Syria, nakita ang tulo nga lumad 
nga mga magbalantay sa karnero 
nga nagdala sa ilang mga panon sa 
mga kanaro ngato sa sapa, ug ang 
panon nag-inom didto.

Pagkataudtaod usa sa mga mag-
balantay sa karnero misinggit, 
“Men-ah! menah! “ sa Arabiko 
“sunod kanako.”
Gibiyaan niya ang tanan nga mga 
karnero nga panon ug misunod 
siya sa tungasan sa bungtod. 
Ang sunod nga magbalantay sa 
karnero nagbuhat sa mao usab, ug 
ang iyang mga karnero nagsunod 
kaniya - nga wala man lang siya 
mabalaka sa pag-ihap kanila.

Gihangyo sa magpapanaw ang 
nahabilin nga magbalantay sa 
karnero kung mahimo niya isul-ob 
ang kupo sa iyang magbalantay 
sa karnero ug kuhaon ang iyang 
baston, aron mahibal-an kung 
magsunod ba sila kaniya. Gihimo 
niya kini ug nagtawag, “Men-ah! 
men-ah!” Wala usa ka karnero ang 
nagsunod kaniya. Wala nila hibal-i 
ang iyang tingog.

“Dili ba magsunod ang imong 
panon sa bisan kinsa gawas 
kanimo?” gipangutana niya ang 
magbalantay sa karnero, diin ang 
tawo mitubag, “Oo; Usahay kon 
masakit ang karnero, mosunod 
siya sa bisan kinsa. ” 3

10

3 Lakang
Si Jesus, ang Maayong 

Magbalantay sa mga karnero

Tinuod o Dili

______ Daghan nag-angkon nga nagsunod ni Cristo nga maguba 
kan-imo sa umaabot.

______ Walay nahigugma kanako o nabalaka bahin kanako.

______ Si Cristo ang mag-atiman kanako hangtod sa hangtod.

ADUNA BAY NABALAKA KANAKO? Juan 10

Pila kanato ang gibati sa mga oras nga dili makontrol ang atong kinabuhi? Daghan 
kanato ang gibati nga nag-inusara, walay kasiguroan, gibiyaan o gidaugdaug, usahay 
nahimulag sa uban, labi na sa Diyos. Sama kita sa mga karnero nga wala’y magbalan-
tay nga gihisgutan ni Kristo sa bersikulo sa taas.

1. Kadaghanan sa mga tawo nga moingon nga nahigugma kanato, nga misaad nga ati-
manon kita, apan usahay dili tumanon ang ilang gipamulong. Masakitan kita sa mga 
pakyas nga panaad, nasamdan sa mga tawo nga dapig kono kanato apan napakyas 
di-ay. Imo bang nabati kining mga mosunud nga tawo nga naguba kanimo?

  ❏ Imong mga ginikanan     ❏ Imong kapikas     ❏ Laing sakop sa pamilya

  ❏ Usa ka tawo nga imong gidayeg     ❏ Usa ka lider nga relihiyoso

  ❏ Usa ka higala, silingan o kauban sa trabaho

 Giunsa ka nila pagpakyas?  _______________________________________________

 _______________________________________________________________________

2. Nagpuyo kita sa kalibutan nga gubot, nga adunay mga peligro sa tanan nga mga 
bahin. Daghan ang nagpuyo sa serado nga pultahan, nga adunay mga pag-alarma 
aron mapanalipdan sila gikan sa mga kawatan. Gisulti ni Jesus ang bahin sa mga 
daotan nga nagbuhat sa palibot nato. Pangitaa ang mga tubag sa mosunud nga 
mga pangu-tana sa Juan kapitulo 10.

 Ang Juan 10:10 paghisgot bahin sa kawatan nga moabot ra sa  ________________

 Sukwahi sa kawatan, giingon ni Jesus nga siya moanhi sa  _____________________

 _______________________________________________________________________ 

3. Adunay mga tawo nga nagpakaaron-ingnon nga atong mga hi-gala, apan gusto la-
mang nga pahimuslan ka. Sa Juan 10:1-13 gitan-di ni Jesus ang maayong magbalantay 
sa mga sinuholan. Ang usa ka sinuholan dili tag-iya sa mga karnero ug ingon

  ninglayas hinuon kung moabut na ang kasamok tungod kay siya  _______________ 

 ______________________________________________  sa mga karnero. Juan 10:13
 
4. Sa kaolahian, giingon ni Jesus nga siya ang _______________________. Juan 10:11

 Unsa ang iyang gibuhat alang sa mga karnero? v. 11__________________________

 Giunsa niya paghatag ang iyang kinabuhi alang kanato? ______________________

 _______________________________________________________________________

5. Unsa sa imong hunahuna ang buluhaton sa usa nga magbalantay sa mga karnero? 

 _______________________________________________________________________

“Sa pagkakita niya sa daghang mga tawo, naluoy siya 
kanila kay nagluya man sila ug walay kadasig, morag mga 

karnero nga walay magbalantay.” Mateo 9:36 



11

6. Agig dugang, ang maayong magbalantay ____________________ sa iyang mga karnero. Juan 10:14 Wala’y nakasabut sa 
atong mga kinahanglan ug kahimtang nga labi pa kamaayo Kaniya.

 

Sa tanan nimo nga mga higala, kinsa ang tinuud nga nabalaka kanimo? _____________________________________

Adunay bay usa nga nagpakabana kanimo labaw pa ni Jesus?  _____________________________________________

Adunay ba nagsacripisyo kanimo labaw pa kang Jesus?   __________________________________________________

ANG PULTAHAN PAINGON SA TORIL SA KARNERO

Agig dugang sa maayong magbalantay sa karnero, giingon usab ni Jesus v.9: “Ako 
ang pultahan (ganghaan)”. Sa panahon sa Bibliya ang toril sa karnero kasagaran usa 
ka bungbong nga bato nga walay pultahan. Ang “pultahan” usa ra ka ablihan sa 
pader diin ang mga karnero mosulod ug mogowas sa toril. Sa gabii ang magbalantay 
sa karnero matulog sa abli nga pultahan aron mapanalipdan ang iyang mga karnero. 
Siya ang literal nga pultahan sa toril.

7. Giingon ni Jesus sa Juan 10:9 “Ako ang pultahan. Ang __________ agi kanako ________________.”
 Pinaagi sa pagingon “Ako ang pultahan” iyang gipasabut nga ang bugtong nga paagi aron makasulod sa pamilya sa Dios 

pinaagi Kaniya.

8. Gusto ba nimo nga ang magbalantay maoy mag-atiman kanimo? ________ 
Gitudlo sa Bibliya nga adu-nay usa ra ka paagi aron makaadto sa langit, 
pinaagi sa pagtuo kang Hesu-Kristo. Dili ang imong relihiyon o ang imong 
mga buhat ang makaluwas kanimo, si Kristo ra.

Hain niining mosunud nga pulong ang haom sa imong kahimtang?   

❏ Nagsalig lamang ako kang Jesus aron luwason ako.

❏ Nagsalig ako kang Jesus, ang akong maayong buhat ug ang 
 akong relihiyon aron maluwas ako ?.

❏ Sigurado ako nga miyembro ako sa panon ni Jesus.

❏ Dili ako sigurado kung bahin ba ako sa iyang panon o dili 

9. Si Jesus miingon: “Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. 
 Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako.”Juan 10:27  

 Kanunay ba ikaw maminaw sa tingog ni Jesus?     ❏ Kanunay     ❏ Gamay ra     ❏ Halos wala

 Unsaon man nato mabati ang iyang tingog karon? ___________________________________________________________

10. Gisunud ba nimo Siya? ❏ ❏ Kanunay     ❏ Gamay ra     ❏ Halos wala     ❏ Wala ko kabalo unsaon pag sunod Siya

 Aduna bay nagpugong kanimo sa pagsunod kang Jesus? Unsa ba kini  __________________________________________

➠
 Kung dili ka sigurado, kini nga pag-ampo makatabang 

kanimo nga mahibalo-an ang maayong magbalantay.  

11. Gisaad ni Jesus ang kinabuhing dayon sa mga iya. v. 28 Kung nagtoo ka Kaniya ingon 
imong Manlulu-was ug maayong magbalantay usa ka sa iyang mga karnero.

 Unsa ka sigurado ang imong kaugmaon? Juan 10:28 Ngano? _______________________

 ____________________________________________________________________________

 
Tugoti si Jesus nga mag-atiman kanimo 

kung mag-inusara ka, nabalaka o nahadlok.

“ Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka 
kay siya nag-atiman kaninyo.” 1 Pedro 5:7

Pagsulud sa Pultahan

Ginoo, nahibal-an ko nga nahisama 
ako sa usa ka nawala nga karnero. 
Gikapoy na ako sa pagpuyo nga 

ako ra, layo sa imong pag-atiman. 
Nagatoo ako nga namatay ka alang 

kanako sa krus. Karon dayon, 
Gidapit ko ikaw nga mahimo nga 

akong maayong magbalantay. 
Gitugyan ko ang akong kaugalin-
gon sa ilalum sa imong awtoridad 

ug sa imong pag-atiman. Pinaagi sa 
pagtuo gidawat ko ang kinabuhing 

dayon nga imong gitanyag.

Si Jesus 
nagtawag kanimo.

Gipaminaw ba nimo 
ang Iyang tingog?



4 Lakang

Buhi Siya!
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Tinuod o Dili

______ Dili mahinungdanon ang pagkinabuhi tungod kay matapos 
kini kung mamatay kita.

______ Ang matag usa mabanhaw human sa ilang kamatayon.

______ Posible nga mo-atubang sa kamatayon nga wala’y kahadlok 
o kagul-anan.

BUHI SIYA

1. Domingo kadto sa buntag pagka-human sa paglansang sa krus ni Jesus sa kalit, ang kalinaw nahanaw. Unsay 

 nahitabo? Mateo 28:1-4  ____________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________

2. Unsay gisulti sa anghel ngadto sa mga babaye? Mateo 28:5-6 _____________________________________________
 Bisan kung nakurat sila, gitagna na ni Jesus ang iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Mateo 16:21

3. Dili ra siya mibangon, apan ang Mga Buhat 1:9-10 nagsulti kanato nga siya usab _____________________________

 Unsa pa ang gisaad sa v. 11? _________________________________________________________________________

4. Ang pagkabanhaw ni Jesus usa ka talagsaon nga hitabo sa kasaysayan sa kalibutan, labi ka talagsaon apan daghan 
ang naglisud sa pagpatoo. Ang gibug-aton sa Roma 1:4 ang kaimportante sa pagkabanhaw nga si Jesus

  gipadayag siya nga ____________________________________ pinaagi sa ____________________________________.

 Ngano nga mahinungdanon alang kanato nga mahibal-an nga si Jesus nabanhaw 
 gikan sa mga patay?  Naa ba kini epekto kanato sa bisan unsang paagi?  
 Atong tan-awon kung giunsa pagtubag sa Bibliya kini nga mga pangutana.

5.    Unsa ang mahinabo kung si Jesus wala nabanhaw gikan sa mga patay? 

 1 Corinto 15:12-13 ________________________________________________________   

 1 Corinto 15:17 ___________________________________________________________  

UNSA ANG MAGHULAT KANATO HUMAN KITA MAMATAY?

6. Ang pila ka mga tawo dili motoo nga kita mabanhaw sa umaabot nga adlaw. Uyon 
 sila sa mga naa sa 1 Mga Taga-Corinto 15:32: “Kung ang mga patay dili mabanhaw, 

 _____________ ug _____________ kita kay ugma _______________________________”. 

 Daghan ang gusto nga motoo nga ang tanan matapos kung mamatay kita. Dili nila gusto ang ideya nga manubag 
sa Diyos pinaagi sa ilang pagpuyo. Mas gusto nila nga magkinabuhi sa paagi nga gusto nila nga dili maghunahuna 
mahitungod sa pag-atubang sa katapusan.  

 Kinahanglan ba natog mabalaka sa atong kaugalingon mahitungod sa panghitabo human mamatay? Juan 5: 28-29

 ________ Ngano man? _______________________________________________________________________________

 Giingon sa Sugilanon nga gitago sa ostrich ang ulo niini sa balas kung gibati nga nameligro kini, nga nagtuo nga 
mapanalipdan kini gikan sa umaabot nga peligro. Bisan pa nahibal-an nato nga kini binu-ang, sama ka buang sa 
mga nagtoo nga mahimo nila mabag-o ang reyalidad sa pagkabanhaw tungod lang kay gipili nila kini nga paglimud.

7. Sa pagkadungog ni Jesus nga namatay ang iyang higala nga si Lazaro, unsa ang iyang giingon sa iyang igsoon nga

  si Marta? Juan 11:25-26    Ako mao ang ________________ ug ang _____________. Ang _______________ kanako,

  bisan tuod mamatay, ___________. Ug ang tanan nga buhi ug _________ kanako dili gayod ____________________.

 

Kon dili 
banhawon 

ang mga 
patay “Mangaon 

ug manginom kita kay 
ugma mangamatay  man

 kita.”   1 Cor. 15:32



 Unya gipangutana niya si Marta: “ Mituo ka ba niini?” Pagkahuman sa pagka-
banhaw ni Lazaro daghang mga tawo ang mituo kaniya, apan dili tanan. Ang 
uban nakita ra kini nga hitabo ingon usa ka hulga sa ilang mga tradisyon ug 
pamaagi sa kinabuhi. Juan 11:45-48.

8. Basaha ang Mga Buhat 17:30-32. Nakigsulti si Paul sa mga tawo sa Atenas 

 nga giawhag sila nga _________________ tungod kay ang Diyos nagtakda usa

 ka adlaw kung kanus-a siya ____________________. v.30-31 

 Si Cristo mismo mao ang maghuhukom kansang awtoridad natu-kod sa 
diha nga ang Dios gibanhaw siya gikan sa patay. (b. 31).

 V. 32 Sa pagkadungog nila bahin sa pagkabanhaw, ang uban _____________,

 samtang ang uban nag-ingon ________________________________________.

Adunay pipila nga magyubit ug ang uban gusto nga mahibalo ug 
dugang. Busa, kinahanglan mangutana kita sa atong matag usa ka 
kaugalingon: 

Nagatoo ba ako nga si Jesus nabanhaw gikan sa mga patay?  
    ❏ Oo   ❏ Dili   ❏ Wala ko kabalo

Nagatoo ba ako nga si Jesus naghatag kinabuhi nga dayon?      
    ❏ Yes   ❏ No   ❏ Wala ko kabalo 

Nagatoo ba ako nga mabanhaw ako human sa akong kamatayon bisan 
sa kinabuhing dayon o alang sa panghimaraut?  
    ❏ Oo   ❏ Dili   ❏ Wala ko kabalo

Dili igo ang pagkahibalo nga adunay pagkabanhaw; kinahanglan 
motoo kita.  Sama sa nakita nato sa Juan 11:25-26, ang mga nagtoo 
kay Jesus dili mamatay.

 9. 1 Corinto 15:55 nag-ingon “O Kamatayon, hain na ang imong ka-daogan?”. 
Samtang giingon sa Diyos nga adunay kadaogan sa ka-matayon, daghan 
karon ang naglimod.   Kinsa ang imong tuohan? 

 ___________________________________________________________________

10. Adunay mahinungdanong butang ang nagahulat sa mga nagtuo kang Jesus. 

 Unsa kini? 2 Corinto 4:14  ____________________________________________

 ___________________________________________________________________ 
 Umaabot nga adlaw moadto kita sa presensya sa Dios hangtod sa kahang-

turan, kauban ang tanan nga mituo kang Cristo.  Busa, giingon sa v.18 nga 

 dili nato isentro ang atong atensyon sa mga butang nga __________________

  kaysa sa mga butang _________________________.   Ngano man? 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 Pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesus, nahibal-an nato nga adunay labaw 
pa sa lubnganan ang naghulat kanato. Siya ang una nga nakasaka sa 
langit, apan dili ang ulahi. Ang atong pagkamatay usa ka lakang sa usa 
ka butang nga labi pa kamaayo kay sa mahunahuna kanato.

Hisguti:

• Giunsa man nato pagsiguro nga mabanhaw kita ngadto sa kinabuhing 
dayon ug dili sa panghimaraut?

• Kinahanglan ba kitang mabalaka kung ang kadaghanan sa atong mga 
hi-gala dili motuo kang Kristo, o kung wala sila’y pagkabana sa iyang mga 
saad? Ngano man? 
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PAHAYAG SA HIMATYON 
NGA NALUWAS

Ang uban nahadlok sa ka-
matayon samtang ang uban 
naghulat sa kalinaw niini. Ania 
ang pipila ka mga pulong gikan 
sa mga magtotoo sa hapit na sila 
mamatay.

“Ang katapusang paglawig sa 
akong atubangan sama sa usa 

ka dagat sa himaya.” 4  
            

“Moadto ako uban ang ka-
lipay sa usa ka bata nga layo sa
eskuylahan. Gibati ko ang kai-
sog kaayo diha kang Cristo.”  5 

               
“Ang pagsalop sa adlaw: ako 
mosidlak. Moadto ako gikan 
sa hig-daan ngadto sa usa ka 

korona. Panamilit. ” 6  

“Ayaw paghilak alang kanako, 
apan alang sa imong kaugalin-
gon. Moadto ako sa Amahan 

sa atong Ginoong Jesukristo.”7 

HUNAHUNAA KINI
Gipasabut sa Efeso 1:20-21 nga 
ang gahum sa Dios mao ang 
nagbanhaw kang Cristo gikan sa 
mga patay.
Karon Siya naglingkod sa _______

 _____________________ v. 20

Karon naglingkod sa tuong 
kamot sa Diyos, si Kristo labaw sa 
tanan nga pagmando ug awtori-
dad ... dili lang niining panahona 
apan sa umaabot.

Hunahunaa ang kaimportante 
sa pagkahibalo nga si Kristo 
labaw sa tanan nga awtoridad ug 
gahum.
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1. Ngano nga kinahanglan man nato mga abogado?  ____________________________________________________________

 Nahunahuna ba nimo nga kinahanglan ang usa ka abogado aron mapanalipdan ka sa atubangan sa Diyos?  ___________  
 
2. Ang uban wala maghunahuna nga sila adunay seryoso nga problema sa sala tungod kay nagingon sila “Pasayloon ako sa 

Dios; ug labut pa adunay uban nga labi pang daotan kay kanako. Unsa man ang giingon sa Bibliya sa tawo nga naghunahuna

  nga siya mayo kaayo nga moadto sa langit nga wala’y tabang? Isaias 64:6 _________________________________________

 Adunay daotan ba nga ang tanan nga dili sila makaabut sa kaluoy sa Diyos? Roma 5:8   _____________________________

Nahibalo ka ba nga ikaw adunay manlalaban? Basaha ang 1 Juan 2:1-2 ug tubaga ang mosunod nga mga pangutana:

3. Kinsa ang gitumong niining mga pulonga? v. 1  _______________________________________________________________

 Ang anak sa Diyos usa ka tawo nga nakadesisyon nga maghinulsol sa ilang mga kasal-anan ug dapiton si Jesukristo nga 
mahimong ilang kaugalingon nga manluluwas. Ang Diyos usa ka realistiko. Bisan kung gusto niya nga dili kita makasala, 
nahibal-an niya nga adunay mga panahon nga kita mapakyas  

4. Unsaon pagdangop kanato sa mga higayon sa pagkapakyas? v. 1_ _______________________________________________
 Pagkadasig nga mahibalo-an nato nga adunay usa ka manlalaban nga nagpataliwala alang kanato!

5 Lakang

 Si Kristo, akong manlalaban

Tinuod o Dili

______ Kung kita mobarug sa atubangan sa Diyos sa katapusang 
paghukum, kinahanglan nato ang usa nga modepensa kanato

______ Ang atong abogado, si Jesukristo, nagdepensa lang sa mga 
kliyente nga sad-an.

______ Daghang mga tigpataliwala tali sa Diyos ug sa tawo.

Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. 
Apan kon may makasala, may manlalaban kita nga si Jesu-Cristo, 
ang matarong. Siya maoy mangatubang sa Amahan. 1 Juan 2:1

Usa kasugilanon...

Ang inahan sa usa ka gamayng bata nga babaye 
human lang nagbisti kaniya sa labing maayo nga 
sanina tungod kay aduna silay bisita nga impor-
tante nianang adlawa. Busy kaayo sa pagpripara 
sa tanan nga mga pagpangandam, gibiyaan niya 
ang iyang anak nga babaye pagkahuman ug pag-
pahinomdom nga dili basa-on ang iyang sinina sa 
pagdula sa tubig sa banyo nga kanunay niyang bu-
haton.

Ang tubig hinuon sobra ka dako nga tintasyon ug 
dali ra siyang nakalimot sa pasidaan, nga nagsugod 
siya pagdula sa lababo. Samtang nagdula siya, na-
bati niya ang usa ka tuktok sa pultahan, apan sam-
tang nagpadulong siya sa sulud iyang namatikdan 
nga na basa ang sidsid sa iyang sinina.

“O hala! Silotan ako ni Mama sa akong pagdula sa 
tubig! Unsa man ang akong buhaton?” Ang iyang 
gamay nga hunahuna nagsugod sa paghimo usa 
ka plano. Mikuha siya usa ka gunting ug giputlan 
ang basa nga bahin sa iyang sinina. Kontento sa 
iyang trabaho, giingon niya sa iyang kaugalingon. 
“Karon dili mahibal-an ni Mama nga nabasa nako 
ang akong sinina.”  Masaligon nga gitangtang niya 
ang ebidensya sa iyang sayop ug nagmartsa siya sa 
sala aron pag abiabi sa mga bisita.” 8

Nahinumdom ka ba sa mga binuang nga butang nga imong 
gibuhat sa imong pagkabata?   Motuo ka o dili, ang istorya sa 
gamay nga batang babaye tinuod. Dili ba maayo kung masulbad 
nato ang atong mga problema nga ingon kadali sa gihunahuna 
niya nga masulbad ang iyang problima sa usa ka gunting?
Hunahunaa kadiyot ang mosunud nga mga pangutana:

❏ Oo  ❏ Dili Aduna ka bay mga tinago nga dili nimo gusto nga 
adunay mahibalo?

❏ Oo  ❏ Dili  Nasamok ka ba sa imong tanlag o naulaw ka ba 
usahay?

❏ Oo  ❏ Dili Gibati ba nimo ang uban nga nagkupot sa kaagi 
batok kanimo?

❏ Oo  ❏ Dili Gibati ba nimo usahay nga dili maayo ang imong 
mga kasaypanan nga nagduhaduha ka nga adunay 
solusyon alang kanila?

❏❏ Oo  ❏ Dili Adunay bay solbad alang sa usa ka sad-an nga 
 konsensya?

Ang pagbati sa pagkasad-an ug kaulaw kanunay nga nagpabilin 
kanato nga usa ka pagbati nga wala’y mahimo. Atong gipanguta-
na ang atong kaugalingon: “Unsa may hunahunaon sa uban?
¿Mapasaylo ba sa Diyos ang tawo nga sama kanako?”
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5. Ang pila ka mga tawo wala’y pagsalig sa mga abogado. Lahi ba si Jesus? 

 Suma-la sa1 Juan 2:1 siya ang __________________________________________. 
Hunahunaa kung unsa ang gipasabut niini sa imong kinabuhi.

6. Unsa ang kahigayunan sa imong abogado nga mapamatu-od ang imong 

 pagka-walay sala? Unsa ka kusug ang atong kaso? ____________________________

 Ang Ecclesiastes 7:20 nag-ingon “Dinhi sa kalibotan walay tawo nga nagbuhat 
kanunay ug matarong ug dili gayod masayop.” Ang atong kaso wala’y paglaum 
ug luya tungod kay nagbarug kita nga sad-an atubangan sa Dios, nga wala’y 
katarungan alang sa atong sala.  

7. Tungod nga kita sad-an, aduna bay higayon nga makaiyas kita sa silot?  Unsaon 
man ni Jesus nga malampuson nga modipinsa sa kanato nga kliyente nga sad-an

  sama kanato? Nagaingon sa 1 Juan 2:2 siya ang ___________________________ 
alang sa atong mga sala.

 Kini nagpasabot nga siya ang sakripisyo nga nagtagbaw sa kasuko sa Diyos ug 
gihimong posible ang kapasayloan sa atong kasal-anan. Tungod sa iyang dugo 
nagtagbaw ang makatarunganon nga mga gipangayo kanato, ang atong langit-
non nga Amahan wala mangayo bisan unsa pa (sama sa atong maayong buhat, 
penitensya, ubp.)

8. 1 Timoteo 2: 5-6 nagsulti nga adunay usa ra ka Diyos ug usa nga _______________ 
 taliwala sa Diyos ug sa tawo, ang tawo nga si ________________________ nga 

naghatag sa iyang kaugalingon ingon usa ka lukat alang sa tanan nga mga tawo. 
Unsa ang tigpataliwala? Kini ang usa ka tawo nga nagpataliwala sa taliwala sa 
duha ka partido, nga gisulayan sa pagpasig-uli kanila kung adunay mga problema.

9. Pila ka mga tigpataliwala sumala sa 1 Timoteo 2:5? _________   Daghang mga 
tawo ang dili nagatoo nga si Jesus mao ang usa ka tigpataliwala tali sa Diyos ug sa 
tawo, Tungod niini nangita hinuon sila sa uban aron magpataliwala alang kanila.  
Kinsa o unsa ang tigpataliwala nga mga tawo nga nangita ug magpataliwala alang

  kanila atubangan sa Dios? ______________________________________________

 _____________________________________________________________________

Ang tinuod mao nga wala kita sa kondisyon aron mapanalipdan ang 
atong kaugalingon sa atubangan sa usa ka balaan nga Dios. Si Hesus ra 
ang makahimo! Nakakontrata ka ba kang Jesukristo ingon imong abo-
gado o nagsalig ka ba sa imong kaugalingon o sa uban? 

_______________________________________________________________

Kung wala, basaha ug pirmahi ang “Kontrata sa akong Abogado” sa 
kolum sa wala kung nahiuyon ka sa giingon niini.

KONTRATA 
SA AKONG ABOGADO

Ginoong Jesus,

Gikinahanglan nako ang imong 
tabang aron mapanalipdan ako 
tungod kay sad-an ako ug grabe ang 
sumbong batok kanako. Wala koy 
depensa o ipasangil aron mahatagan 
ug katarungan ang akong pama-
tasan. Naghinulsol ako sa tanan nga 
daotan nga nahimo ko.

Nagatuo ako nga giula nimo ang 
imong dugo alang kanako aron ma-
bayran ang utang ko atubangan sa 
imong amahan. Nakasabut ako nga 
ikaw ang mipuli sa akong pwesto 
ug gibayran sa bug-os ang akong 
senten-sya sa imong pagkamatay.

Pinaagi niini, gikontrata ko ikaw aron 
mahimo nga akong abogado, giim-
bita ko ikaw nga mopanalipod batok 
sa mga sumbong nga gidala batok 
ka-nako. Gidawat ko ikaw ingon 
akong bugtong nga tigpataliwala 
ug gisalikway ko ang bisan unsang 
uban pa gawas kanimo nga gisaligan 
ko kaniadto.

Dili ako makabayad kanimo alang sa 
imong mga serbisyo tungod kay wala 
akoy kapaninguhaan. Ang labing 
maayo nga mahimo nako ihatag 
kani-mo dili igo. Ang ikahatag ko 
lang kan-imo mao ang akong pag-
salig ug pag-tuo kanimo. Dugang pa 
nga gihalad ko ang akong kinabuhi 
aron mag-alagad kanimo.

Kinahanglan nako ang imong ser-
bisyo nga padayon sa pama-agi sa 
kinabuhi samtang nakigbisog ako 
batok sa sala hangtod sa adlaw nga 
mamatay ako.

Matinumanon sa tanan nakong 
kasingkasing,

Perma _________________________

Petsa  ___________________________

“Nakasala ang tanan ug 
nahilayo sa hi-maya sa Dios.” 

Mga Taga-Roma 3:23

Ang kamatuoran bahin sa atong abogado.:

• Matarong siya. Dili siya nagdaog sa ligal nga mga limbong o pagmaniobra nga nagpatuis 
sa kamatuoran. Dili siya masubornohan, ni magbakak siya.

• Gipanalipdan ni Kristo ang mga kliyente nga sad-an. Kung wala siya, wala kitay pagde-
pensa o paglaum sa kadaugan.

• Gipanalipdan kita ni Jesus nga nag-inusara sa atubangan sa Diyos, nga wala magtawag 
kanato aron pagpamatuod. Unsa man ang mahimo nga isulti nato sa atong pagdepensa 
tungod kay wala kitay katarungan?

• Ang yawa nagpadayon ug sumbong sa atubangan sa Amahan. (Pin. 12:10-12). Si Jesus 
ang nagdepensa sa akusasyon ug iyang dugo ang nagbayad sa bili sa atong pagkasad-an.

• Wala Niya ipahayag ang imong pagkawalay sala, apan giangkon niya ang among 
pagkasad-an. Nangatarungan siya nga ang utang nabayaran na sa hingpit sa iyang 
pagkamatay.



Pagkahuman sa pagpuyo sa maayong kinabuhi, natapos 
ang akong panahon sa kalibutan. Ang una nakong nahi-
numduman naglingkod ako sa lingkoranan sa paghulat 
nga abinako usa ka balay sa korte. Abli ang mga pultahan 
ug giingnan ako nga mosulud ug lingkud duol sa lamesa 
sa modepensa.

Sa akong pagtan-aw sa palibot nakita ko ang “piskal.”  Usa 
siya ka kontrabida nga tan-awon nga tawo nga ngulob 
samtang nagtutok siya kanako. Siya gyud ang pina ka dao-
tan nga tawo nga akong nakita. Milingkod ako ug nakita 
ko ang akong abogado diha sa akong wala, usa ka buotan 
ug malumo nga tan-awon nga tawo ug pamilyar ang iyang 
hitsura. Na-abli ang pultahan sa eskina ug didto nakita ko 
ang huwes nga nagsul-ob sa mga saput.  Nagmando siya 
usa ka makalilisang nga presensya sam-tang siya naglibot sa 
kuwarto. Nagtutok ang akong mata dito kaniya. Samtang 
naglingkod siya sa likud sa bangko, miingon siya, “Magsu-
god na kita.”

Ang piskal mitindog ug miingon, “Ang akong ngalan mao 
si Satanas ug ania ako aron ipakita kaninyo kung ngano 
nga kining tawhana nahisakop sa impyerno.” Nagpadayon 
siya sa pagsulti bahin sa mga bakak nga akong gisulti, mga 
butang nga akong gikawat, ug kaniadto nga akong gilim-
bongan ang uban. Gisultihan ni Satanas ang uban pang mga 
makalilisang nga pagtuis nga kaniadto sa akong kin-abuhi 
ug sa nagpadayon siya sa pagsulti, nagkaanam ako ug uk-
uk sa akong lingkuranan. Naulaw kaayo ako nga wa-la ako 
makatan-aw bisan kinsa, bisan sa akong kaugalin-gon nga 
abogado, sa dihang si Satanas nag sulti mahi-tungod sa mga 
sala, bisan sa mga sala nga gikalimtan na nako.

Ingon nga masok-anon ako ni Satanas sa pagsulti sa ta-
nan nga mga butang bahin kanako, nasuko usab ako sa 
akong representante nga naglingkod didto nga hilom nga 
wala gyud naghatag bisan unsang porma sa pagdepensa. 
Nahi-balo ako nga nakasala ako sa daghan mga butang, 
apan nakahimo ako ug pipila ka mga kaayohan sa akong 
kin-abuhi - dili ba kana mahimo nga katumbas sa bahin sa 
ka-daot nga nahimo ko? Natapos si Satanas nga may kasuko 
ug miingon, “Kining tawhana nahisakop sa impyerno, siya 
sad-an sa tanan nga akong giakusar ug walay bisan usa ka 
tawo nga makapanghimatuud sa laing paagi.”

Sa dihang iya nang turno, ang akong abogado nangutana 
pag-una kung mahimo ipaduol Siya sa bangko. Gitugotan 
kini sa maghuhukom sa ma-kusganon nga pagsupak ni 
Satanas, ug gihangyo siya nga moadto sa atubangan.
Sa iyang pagbarug nagsugod sa paglakaw, nakita ko siya 
sa iyang hingpit nga katahom ug kahalang-don. Akong 
nasabtan kung ngano nga pamilyar Siya. Siya si Jesus 
ang nagrepresentar kanako, nga akong Ginoo ug akong 
Manluluwas.
Mihunong siya sa bangko ug hinay nga miingon sa 
huwes, “Hi Papa,” ug mitalikod siya aron atuban-gon 
ang husgado.

“Husto si satanas sa pagsulti nga kining tawhana sad-an, 
dili ko gilimod ang bisan unsang mga sumbong. Ug ang 
bayad sa sala mao ang kamatayon, ug kining tawhana 
kinahanglan pagasilotan.” Miginhawa’g lawom si Jesus ug 
milingi sa Amahan ug gituy-od ang iyang mga bukton ug 
miingon, “Bisan pa, namatay ako sa krus aron ang tawo 
nga adunay kinabuhing dayon ug modawat kanako ingon 
nga iyang Manluluwas, busa ako siya.

 “Nagpadayon ang akong Ginoo,” Ang iyang ngalan 
nahisulat sa libro sa kinabuhi ug wala’y bisan kinsa ang 
makakuha kaniya gikan kanako. Wala gyud makasabut 
si satanas. Ang tawo dili angayan sa hustisya, kundi ang 
kaluoy. “Paglingkod ni Jesus, mihunong siya, mitan-aw 
sa iyang Amahan ug miingon,” Wala nang dapat gawin. 
Nahuman na nako ang tanan. “Gipisil sa korte ang iyang 
bukton ug gihampak ang mallet. Ang mga mosunud nga 
pulong migawas nga kusog gikan sa iyang mga ngabil ...

“Libre kini nga tawo. Gibayran na ang silot alang kaniya. 
Tapuson ang kaso. “

Samtang gikuha ako sa akong Ginoo, nadungog ko ang 
pagsinggit ni satanas ug nasuko, “Dili ako mohunong, 
sunod ako modaog.” Gipangutana ko si Jesus, “Nawala 
na ba ang imong kaso?” Mahigugmaon nga nagpahiyom 
si Cristo ug miingon, “Ang tanan nga moduol kanako 
ug maghangyo kanako nga magrepresentar sa ila naka-
dawat sa sama nga paghukum kanimo, nga nabayaran 
sa hingpit.”9

 

Akong 
Abogado 
Si Jesus
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Ang Akong Dalangpanan

Usa ka grupo sa mga payunir ang nagpaingon sa usa sa 
mga sentral nga estado nga usa ka layo nga lugar nga 
giablihan alang sa mag-uoma. Nagbiyahe sila sa mga bal-
sahan nga may tolda nga giguyod sa mga ba-ka, ug ang 
pag-dagan hinay kaayo. Usa ka adlaw nan-galisang sila 
nga nakita ug usa ka taas nga linya sa aso sa kasadpan, 
nga taas sa mga milya latas sa kapa-tagan, ug sa wala 
madugay nakita nga ang uga nga balili nagdilaab nga 
mabangis ug haduol kanila. 

Nakatabok na sila sa suba sa miaging adlaw apan im-
posible nga mobalik pa sa dili pa moabut ang kalayo ka-
nila. Ang usa ka tawo daw adunay pagsabut kung unsa 
ang mahimo. Nagmando siya nga sunugon ang mga 
sagbot sa likud nila. Pagkahuman sa pagkasunog sa usa 
ka wanang, mobalhin ang tibuuk gropo didto sa human 
na nasunog. 

Samtang nag dilaab ang kalayo paingon kanila gikan sa 
kasadpan, usa ka gamay nga batang babaye mis-inggit sa 
kalisang, “Sigurado ka nga dili kitang tanan masunog?” Ang 
pangulo mitubag, “Anak ko, ang kalayo dili maabut dinhi 
kanato, kay kita nagbarug na diin ang kalayo miagi.” 

Unsa ka hulagway sa magtotoo, nga luwas diha kang Kristo! 
Siya ang atong dalangpanan nga nag-antus sa kalayo sa 
paghukum sa Dios sa atong kasal-anan. Ang tanan nga 
nagsalig kang Cristo luwas sa kahangturan gikan sa kalayo sa 
kapungot sa Dios. 

“Nahulog kaniya ang 
Makagagahum nga pagpanimalus, 

Nga unta malunod ang kalibutan ngadto sa impyerno. 
Gidala Niya kini alang sa usa ka pinili nga kaliwatan, 

ug nahimo kini nga usa nga atong Tagoan.”10

Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa 
kinatasang dapit sa kalangitan ug gihatagan 
siyag ngalan nga labaw sa tanang ngalan. 
Busa mangluhod ang tanang binuhat nga 

atua sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ila-lom 
sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. 
Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesu-Cristo 
mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga 

Amahan.   Filipos 2:9-11

Tan-awa unya! Moanhi siya uban sa mga 
panganod ug makita gayod siya sa tanan 

lakip sa naglansang kaniya. Magminatay ang 
tanang katawhan sa yuta tungod kaniya. 

Tinuod gayod kini! Amen.
Gipadayag 1:7

“Ang gingharian sa kalibotan nahimo nang 
gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Cristo 
ug maghari siya hangtod sa kahangtoran!”

Pinadayag 11:15b

Migula sa iyang baba ang hait nga espada 
nga gamiton niya pagbuntog sa kanasoran. 

Maghari siya kanila sa paaging mahigpit 
gayod ug pug-on niya ang ubas diha sa 

pug-anan sa kapungot sa Dios nga Labing 
Gamhanan. Diha sa bisti niya ug sa iyang paa 

nahisulat ang ngalan:
“HARI SA MGA HARI UG GINOO 

SA MGA GINOO.”
Pinadayag 19:15-16

Gikan sa mga tudling 
sa tuo mahibalo-an nato 

ang mosunud nga bahin sa 
ikaduhang pag-anhi ni Kristo:

✓ Ang tanan makakita kaniya nga moanhi. Karon dili siya makita 
apan sa panahon nga adlaw siya makita sa tanan.

✓ Mailhan siya sa tibuuk kalibutan ug sa langit ingon nga Hari sa 
mga Hari.

✓ Sa wala pa itukod ang iyang gingharian, hukman ni Cristo 
ang mga dili matinuohon nga mga nasud nga adunay kasuko. 
Mohilak sila sa diha nga nahibalo-an nga gipili nila ang sayup 
nga bahin, apan kini ulahi na ang tanan.

✓ Ang iyang gingharian dili matapos. Adunay kalig-on, dili sama 
sa kawala’y kasiguroan nga kalibutan karon.

Hunahunaa Kini

1. Unsa man ang imong gibati sa dihang imong gibasa kini nga 
mga bersikulo?   

❏ Nahadlok ako tungod kay wala ako mahibalo kung 
unsa ang mahitabo kanako sa adlaw sa paghukom.

❏ Akong gibati nga luwas ako.

❏ Kini nga mga bersikulo nagdasig kanako sa pagsunod 
kang Kristo bisan kung ang uban nagkatawa kanako

2. Andam na ba ang imong passport padulong sa Langit?

 _________________________________________________

3. Kauban ba ikaw sa mga nagakalipay o taliwala sa mga 
naghilak sa pagbalik ni Kristo, nga atong bantog nga Hari?  

 _________________________________________________
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Ang Akong Hari Moabut na

“Tanawa moanhi 
siya sa mga 
panganod”



6 Lakang 

 Si Kristo ang Hari

Tinuod o Dili

______ Usa ka adlaw maghari si Cristo, magdala sa kalinaw nga gitinguha sa 
kalibutan.

______ Alang sa kadaghanan, ang pagbalik ni Cristo sa kalibutan mahimong 
usa ka gutlo sa pagbakho ug pagluha.

______ Ang kalibutan nawala ug wala’y paglaum alang sa bisan unsa nga 
mas maayo pa kaysa sa kagubot diin kita karon nagpuyo.

ANG UMAABOT NGA HARI

Gitagna ni Isaias nga ang bata nga si Jesus, nga natawo sa usa ka mapaubsanon 
nga pamilya ug nagsugod sa iyang kinabuhi ingon usa ka panday, dili lamang sim-
bahon sa mga magbalantay sa karnero ug mga tawong manggialamon, apan usa 
ka adlaw magahari sa gingharian sa Dios ug igapahayag nga Prinsipe sa Pakigdait 
(Isaias 9:6-7). Mahibalo-an nato ang bahin kang Jesus, ug ang umaabot nga Hari!

1. Unsa ang gisulti sa anghel kang Maria sa Lukas 1:31-33 bahin sa kaugmaon

  sa iyang anak nga lalaki? _________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 Ang paghisgot sa “trono ni David” nagtumong sa mga tagna sa Daang Tugon nga si Jesukristo, usa ka kaliwat ni Haring 
David, magahari sa Israel hangtod sa hangtod. Gisuginlan kita sa kasaysayan nga gipakita ni Jesus ang iyang kau-galingon 
ingon nga gisaad nga hari, imbis nga daygon, gisalikway siya ug gilansang sa krus. Wala kini gipasabut nga ang mga pan-
agna dili matuman, apan maghulat pa kita ug kadiyot aron makita ang iyang gingharian.

2. Unsa ang giingon sa Filipos 2:7-8 bahin kang Jesus? ___________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________

 Si Jesus nagpaubus sa iyang kaugalingon ingon nga usa ka sulogoon, nahimo nga usa ka tawo ug namatay sa krus; 

 apan ... natapos na ba ang istorya didto o aduna pa bay moabut? Padayon nato ang pagbasa.

3. Bisan kung gisalikway siya kaniadto, unsa man ang iyang kaugmaon? Filipos 2:9-11   _______________________________

 ________________________________________________________________________________________________________

4. Masulti ba nato sa tinuud nga ang matag tuhod moluhod sa yuta ug iduko sa atubangan ni Jesus karon? _____________

 Sa tinuud, unsa ang kahimtang sa kalibutan karon? ___________________________________________________________

 Nagpuyo kita sa kalibutan nga naa sa gubat batok kang Jesukristo ug sa iyang balaod. Karon daghan ang nagsalikway kanya, 
samtang ang uban nagpakaaron-ingnon nga mga Kristohanon, apan ang ilang kinabuhi nagpakita nga layo sa reyalidad.  

ANG GINGHARIAN SA DIYOS

5. Bisan kung kanunay nga naghisgot si Jesus bahin sa gingharian sa Diyos, wala kita’y makita 
 nga usa ka makitang gingharian karon. Hinuon, si Kristo naghari sa kasingkasing sa iyang 
 mga sumusunod. Unsa-on nato pagkahibalo karon kung adunay usa nga tinuud nga 
 nagpasakup sa pagmando sa Diyos sa ilang kinabuhi? Mateo 7:21 

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 Dili nato masulti nga si Cristo ang atong hari kung wala nato ginatuman ang iyang ginasulti. 
 Ang usa ka hari kinahanglan sundon!

Natawo alang kanato ang usa ka bata; 
gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, 
ug siya ang magmando sa tanan ug nganlan 
siyag “Maalamong Magtatambag,” “Dios 
nga Gamhanan,” “Amahan Hangtod sa 
Kahangtoran,” “Prinsipe sa Pakigdait.” 
Walay kataposan ang pag-uswag sa iyang 
pagmando, ug molungtad ang kalinaw diha 
sa trono ni David ug sa gingharian niini; 
lig-onon niya kini ug palungtaron subay 
sa hustisya ug sa katarong, sukad karon 
hangtod sa kahangtoran. Himoon gayod kini 
sa Ginoo nga Labing Gamhanan. Isaias 9:6-7
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6. Gitandi sa Mateo 13:31-32 ang gingharian sa langit sa usa ka _______________ 
____________. Ang binhi sa mustasa mao ang labing gamay sa mga binhi, apan 
kini motubo aron mahimo nga labing dako nga tanum. Kung adunay usa nga 
moapil sa gingharian ni Kristo, siya bahin sa usa ka butang nga dako. Naa siya sa 
dag-anan nga bahin kung matapos na ang tanan. Daghan karon wala maghu-
nahuna sa pagsunod kang Kristo. Palabihon nila ang pagpangita sa pag-uyon sa 
ilang mga higala, ug ang paghupay sa ilang mga kabtangan, Apan ang panahon 
mopakita sa oras nga ang labi ka mahinungdanon nga mga butang sa kinabuhi dili 
lang sa makita apan ang importanting butang nga mao ang dili makita mao ang 
walay katapusan.
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7. Ang Mateo 13:45-46 nagtandi sa gingharian sa langit ang usa ka negosyante nga nangita alang sa  ___________________  

 Sa diha nga nakita niya ang usa ka labing mahal nga perlas milakaw siya ug gibaligya ang iyang ______________________

 ug unya ____________________________

 Unsa ang gisulti kanato niini nga sambingay bahin sa bili sa pagkasakup sa gingharian ni Kristo? ______________________

  _______________________________________________________________________________________________________

8. Unsa ang kinahanglan aron makasulod sa gingharian sa Dios? Juan 3:3  __________________________________________

 Ang usa natawo pag-usab sa dihang nadawat niya si Cristo pinaagi sa pagtuo ingon nga iyang Manluluwas ug nahimong 
anak sa Diyos.

9. Giingon sa Mateo 6:33 nga pangitaon una ang gingharian sa Diyos ug ang iyang pagkamatarong. Unsa ang gisulti kanato

  niini nga bersikulo bahin sa atong mga katungdanan ingon mga miyembro sa gingharian ni Kristo? ___________________

 ________________________________________________________________________________________________________

PAKIGSULTI SA AKONG HARI

Oh Haring Jesus. Giila ko ikaw ingon mag-
bubuhat ug labaw nga pangolo sa tanan nga 
binuhat. Gipaubos ko ang akong kaugalingon 
sa atubangan sa imong gahum ug pagkaha-
langdon. Gidapit ko ikaw sa trono sa akong 
kinabuhi. Kontrolaha ang akong hunahuna aron magsugod ako 
sa paghunahuna sama sa imong paghunahuna ug pag-pugong 
sa akong mga tiil aron masunod ko sa imong mga pamaagi.

Gusto nako ipahayag ang imong himaya kung moanhi ka sa 
paghari. Gusto ko nga magmando ka, dili lang kanako, kundili 
sa tibuuk kalibutan. Oh mahangturong hari, nagahulat ako sa 
adlaw nga ang matag tuhod moyukbo sa atubangan nimo.

Ang kalibutan nalunod sa kalibog ug walay hustisya. Ang 
mga tawo dili motuo ug nagtamay kanimo. Naghunahuna 
sila nga maalamon kaayo ug mahinungdanon, ingon nga ang 
uniberso nagtuyok kanila. Ingon niana usab ako, apan akong 
naamgohan nga gamay ra ako nga isda sa usa ka halapad nga 
kadagatan.

Gibati nako ang kapit-os sa kalibutan nga gusto mag-umol 
kanako sa mga pamaagi niini. Tabangi ako nga makasukol sa 
tintasyon nga sundon ang bisan kinsa nga hari o ipahayag ang 
akong kaugalingon nga tigmando sa akong kaugalingon nga 
kinabuhi. Ikaw ang akong gilauman sa karon ug sa kahang-
turan.
 Imong mapaubsanon nga sulugoon,
 _____________________________________
 Pirma

Kinsang 
gingharian ako 
nahisakop?

Aduna 
na ba akoy 

passport sa langit?

UNSA MAN ANG PAG-ANHI NI KRISTO KAHA?    Makita nga “Ang Akong Hari Moabut Na” sa pahina 17.

 Una, kinahanglan ko nga pangitaon ang iyang gingharian, nga nagpasabut nga magpasa-
kop ako kang Cristo ingon akong hari. Kinahanglan nga siya ang mahimong numero uno 
sa tanan nakong gibuhat? Kinsa ang nagmando sa akong kinabuhi?

Sa pahayag sa nahisgutan diha sa taas, kinahanglan nato pangutan-on ang atong 
kaugalingon:

Miyembro ba ako sa gingharian, ug lungsuranon sa langit?  ❏ Oo   ❏ Dili   ❏ Dili sigurado

Kung dili, kang kinsa nga gingharian ako nahisakop? ________________________________ 

Nagpuyo ba ako ingon usa ka matinud-anon nga lungsuranon sa gingharian?  
                                                                                        ❏ Oo   ❏ Dili   ❏ Naglisud ko 

Kinsa ang nagmando sa akong kinabuhi? ❏ Kristo   ❏ Ako ug angakong pangandoy

Gusto nga masuod sa hari? Hunahunaa ang bahin sa “Pakigsulti sa Akong Hari” (sa ubus)

PAGSUNOD 
SA AKONG HARI

Aron makakuha ug ideya sa mga 
giya nga nagdumala sa ginghari-
an sa Diyos, basaha ang Wali sa 
Bukid sa Mateo 5-7. 



 UNSAY AKONG BUHATON KARON?

Kung imong gidawat si Kristo ingon nga imong kaugalingon nga Manluluwas samtang nagtuon ka 
nini nga manwal, ang imong magtutudlo makahatag kanimo tambag bahin sa sunod nga buhaton. 
Kung wala pa kay magtutudlo, hunahunaa ang mosunud nga tambag:

  “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

Natawo ka pag-usab! Gipasaylo ang imong mga sala ug nahimo kang bag-ong 
tawo diha kang Cristo! Nagsugod pa lang ang Diyos sa pagbag-o sa imong 
kinabuhi. Pagpuyo sa pagtoo, pagtugyan sa imong kaugalingon sa iyang pag-
amuma, sapagtugot sa Balaang Espirito nga buhaton ang pagbag-o sa imong 
kinabuhi. Ang Diyos mismo ang magbag-o kanimo.

Ingon usa ka bag-ong natawo diha kang Kristo, gisugdan mo na karon ang pros-
eso sa pagtubo. Gitawag kini nga pagkadisipulo. Adunay pila ka mga disiplina 
nga espirituhanon nga buhaton nga makapalig-on kanimo ingon usa ka bag-ong 
magtotoo. Kung kanunay kang magpraktis mas kusgan ka.

1. Pag-ampo kanunay sa Diyos sa tibuuk adlaw, kada-adlaw. Ang pag-ampo nakigsulti sa Diyos, 
napakigsulti kaniya sa mga kalipay ug kabug-at. Makadayeg kaniya, pasalamatan siya, isugid ang 
imong mga sala ug pangayo-a ang iyang tabang.

2. Basaha ang Bibliya adlaw-adlaw. Ang maayong sugdan sa pag-basa mao ang libro ni Juan sa 
 Bag-ong Tugon. Sa dili ka pa magsugod isulti sa Diyos: “Ania ako Ginoo, andam nga maminaw 
 sa imong tingog.” Basaha ang Bibliya sa hinay, pamalandongi ang kahulogan niini. Mayo nga 

basahon sa maka-daghan nga higayon aron masabtan kini pag-ayo sa dili pa magpadayon sa 
 sunod nga tudling. Labaw sa tanan, hinumdomi gawas sa nabasa, ang Pulong sa Diyos 
 kinahanglan sundon.   

3. Pagpangita ug pag-adto sa usa ka simbahan nga nagatoo sa Bibliya. Ang mga magtutuo gikan 
 sa simbahan imong mga igsoon kang Cristo, imong bag-ong pamilya. Pangayo ug tabang sa 
 pastor aron maapil ka sa trabaho sa simbahan.

4. Pagsulti sa uban bahin kang Kristo. Sultihi sila kung unsa ang iyang nahimo sa imong kinabuhi.

5. Ipahimulag ang imong kaugalingon gikan sa kalibutan sa sala 
 diin ka kani-adto nagpuyo. Pag-ampo sa Diyos, nga mangayo 
 ug tabang nga makasukol ka sa tintasyon. Kung sa diha 
 mahulog ka sa sala, isugid ang imong sala diretso sa Dios 
 sa diha nga mahibal-an mo na kini.

6. Itugyan ang imong kaugalingon kang Cristo matag-gutlo, 
 tuguti Siya nga mokontrol sa tanan nga mga bahin sa 
 imong kinabuhi.

7. Pagsugod sa pagtuon sa sunod-sunod nga mga libro sa 
 pagkadisipulo sa Bag-ong Kinabuhi Kang Kristo. Adunay 

daghang mga volume nga mahimo nimong i-download nga 
libre gikan sa mosunud nga website: www.newlifediscipleship.com
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 MGA BERSIKULO SA BIBLIYA ALANG SA MATAG LEKSYON

Lakang 1

Juan 1:1-4
 1 Sa wala pay nabuhat bisan unsa, ang Pulong diha na. Ang Pulong uban sa Dios ug ang Pulong Dios.
 2 Sukad pa gayod sa sinugdan ang Pulong uban sa Dios.
 3 Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya.
 4. Diha sa Pulong ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo.

Juan 1:11 Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan apan wala sila modawat kaniya.

Juan 14:6 Si Jesus mitubag, “Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kon dili moagi 
kanako.”

Juan 3:3 Si Jesus mitubag, “Sultihan ko ikaw: walay makakita sa Gingharian sa Dios gawas kon siya matawo pag-usab.” 

Efeso 2:1-5 
 1 Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadaotan ug pagkamakasasala. 
 2 Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibotan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan, ang 

espiritu nga maoy nagmando sa mga tawo nga misupil sa Dios.
 3 Kaniadto kitang tanan sama kanila, nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas 

ug hunahuna. Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya gikaligutgotan kita sa Dios sama sa tanang katawhan.
 4 Apan dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato.
 5 Bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadaotan, gibanhaw kita niya uban kang Cristo. 

Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios.

Juan 3:16-18 
 16 Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibotan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan 

nga motuo kaniya dili malaglag kondili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon.
 17 Kay wala ipadala sa Dios ang iyang Anak nganhi sa kalibotan aron pagsilot kondili aron pagluwas niini.
 18 Ang tanan nga motuo sa Anak dili silotan. Apan kadtong dili motuo kaniya gisilotan na kay wala man siya motuo sa 

bugtong Anak sa Dios.

Juan 5:24 “Sultihan ko kamo: ang mamati sa akong gisulti ug motuo kaniya nga nagpadala kanako, may kin-abuhing dayon. 
Siya dili silotan kay nakalatas na man siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi.

Juan 1:12  Apan kadtong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios.

Lakang 2

Juan 1:29 Sa pagkasunod adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya ug siya miingon, “Anaa ang nating Karnero sa 
Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibotan!

1 Pedro 1:18-19
 18 Nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong 

mga katigulangan, dili butang nga kawad-an ug bili sama sa salapi o bulawan. 19 Giluwas kamo sa bililhong dugo ni 
Cristo kinsa, sama sa nating karnero, walay buling o mansa.

1 Pedro 2:24 Didto sa krus gidala ni Cristo diha sa iyang lawas ang tanan tang mga sala aron dili na kita magpakasala kondili 
magkinabuhi na nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad nangaayo kamo.

Isaias 53:3-7
 3 Gitamay nato siya ug gisalikway; nakasinati siyag mga kagul-anan ug mga pag-antos; gani walay motan-aw kaniya; 

wala nato siya tagda ug gipakawalay bili lamang.
 4 Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay mag-antos ug gipas-an ang atong mga alantuson; nagtuo 

kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios.



 5 Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala; napangos siya tungod sa atong pagkadaotan; giantos niya ang kastigo 
nga maoy nakaluwas kanato ug pinaagi sa iyang mga labod nangaayo kita.

 6 Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag ug wala mosubay sa hustong dalan. Apan siyay gidakdakan sa Ginoo 
sa tanan tang kasal-anan.

 7 Bisag gidaugdaog siya ug gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya; sama sa nating karnero nga gidala ngadto 
sa ihawan ug sama sa karnero atubangan sa moalot kaniya, wala gayod siyay timik.

Gipadayag 12:10-11 
 10 Unya nadungog ko ang kusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon, “Ania na gayod ang kaluwasan gikan sa Dios! 

Gipadayag na gayod sa Dios ang iyang gahom ingon nga Hari ug gipakita na sa Mesiyas ang iyang awtoridad! Kay ang 
tigsumbong nga nagbarog sa atubangan sa Dios ug nagsumbong sa atong kaigsoonan adlaw ug gabii gihinginlan na 
gikan sa langit. 

 11 Gibuntog sa atong mga kaigsoonan ang Yawa pinaagi sa dugo sa Nating Karnero ug sa kamatuoran nga gisangyaw 
nila. Wala nila ihikaw ang ilang kinabuhi bisan sa kamatayon.

Gipadayag 21:27 Apan walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa siyudad o bisan kinsa nga naghimog makauulawng buhat 
o nagbakak. Ang pasudlon sa siyudad mao lamang ang mga tawo nga ang ngalan nahisulat sa libro sa kinabuhi sa 
Nating Karnero.

Gipadayag 20:15 Ang tanang tawo nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo.

Lakang 3

Juan 10:1-15 
 1 Unya miingon si Jesus, “Sultihan ko kamo: ang tawo nga dili moagi sa pultahan inigsulod niya sa toril apan mokatkat 

hinuon sa laing bahin niini, kawatan ug tulisan. 
 2 Apan ang magbalantay sa mga karnero mosulod agi sa pulta-han. 
 3 Ug ang pultahan ablihan sa tig-abli aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog inigtawag niya sa 

ilang tagsatagsa ka ngalan ug mag-una siya kanila sa ilang paggula. 
 4 Kon atua na sila sa gawas, mag-una siya kanila ug ang mga karnero mosunod kaniya kay nakaila man sila sa iyang 

tingog. 
 5 Apan dili sila mosunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog.”
 6 Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila.
 7 Busa miingon si Jesus pag-usab, “Sultihan ko kamo: ako ang pultahan sa mga karnero. 
 8 Ang tanan nga mianhi una ka-nako mga kawatan ug mga tulisan. Busa wala mamati kanila ang mga karnero. 
 9 Ako ang pultahan. Ang mosulod agi ka-nako maluwas. Makasulod-gawas siya ug makakaplag siyag masibsib. 
 10 Apan ang kawatan moanhi aron lamang pagpan-gawat, pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo 

ug kinabuhing madagayaon.
 11 “Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga 

karnero. 
 12 Ang sinuholan modagan inigkakita niya sa lobo nga nagpaingon na kanila kay dili man siya tinuod nga magbalantay 

ug dili usab siya tag-iya sa mga karnero. Busa tukbon sa lobo ang mga karnero ug patibulaagon. 
 13 Ang sinuholan modagan ug dili magtagad sa mga karnero tungod kay sinuholan man lang siya. 
 14-15 Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero ug ang akong mga karnero 

nakaila kanako sama nga ang Amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa Amahan. Ug ako andam sa pagpakamatay 
alang sa akong mga karnero.

 
Juan 10:27-29
 27 Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. 
 28 Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili na gayod sila mangamatay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. 
 29 Ang akong Amahan nga maoy naghatag kanila ngari kanako labaw sa tanan, ug walay makaagaw kanila gikan sa 

Amahan.

Lakang 4

Mateo 28:1-6 
 1 Unya milabay ang adlaw nga Igpapahulay. Sa pagkakaadlawon sa Adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang 

laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. 
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 2 Unya sa kalit dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo ang mikunsad gikan sa langit; giligid niya ang bato ug 
milingkod siya niini. 

 3 Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang bisti. 
 4 Nangurog ang mga guwardiya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya ug nakuyapan sila.
 5 Unya ang anghel miingon sa mga babaye, “Ayaw kamo kahadlok! Nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga 

gilan-sang sa krus. 6Wala na siya dinhi; nabanhaw siya sumala gayod sa iyang giingon. Dali kamo ug tan-awa ang 
dapit nga gilubngan kaniya.

Mateo 16:21Sukad niadtong higayona, giklaro na gyod ni Jesus pagsulti ngadto sa iyang mga tinun-an: “Kinahanglang moadto 
ako sa Jerusalem aron paantuson pag-ayo sa mga namunoan sa mga Judio ug sa mga pangulong pari ingon man sa 
mga magtutudlo sa Balaod. Patyon ako nila apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako.”

Mga Buhat 1:9-11
 9 Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtan-aw sila kaniya. Unya gisalipdan siyag panganod 

ug wala na nila siya makita.
 10 Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit ug 

mibarog tupad kanila. 
 11 Miingon sila, “Mga taga-Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga 

gibayaw ngadto sa langit mobalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit.”

Mga Taga-Roma 1:4 ug sa iyang espirituhanong pagkabalaan gipadayag siya nga Anak sa Dios uban sa dakong gahom pinaagi 
sa iyang pagkabanhaw.

1 Mga Taga Corinto 15:12-13
 12 Kay ang mensahe nag-ingon man nga si Cristo gibanhaw, unsaon man pag-ingon sa pipila kaninyo nga ang mga patay 

dili banhawon? 13Kon mao kana, wala diay banhawa si Cristo.
 
1 Mga Taga Corinto 15:17 Ug kon wala banhawa si Cristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo.

1 Mga Taga Corinto 15:32 Kon ang pagpakig-away batok sa “bangis nga mga mananap” dinhi sa Efeso tungod lamang sa 
tawhanong tuyo, unsa may akong makuha? Kon dili banhawon ang mga patay, nan, matod pa sa panultihon, “Man-
gaon ug manginom kita kay ugma mangamatay man kita.”

Juan 5:28-29
 28 Ayaw kamo kahibulong kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog 
 29 ug manggula sila sa ilang lubong: kadtong maayog binuhatan mabanhaw ug mabuhi sa dayon ug kadtong daotag 

binuhatan mabanhaw apan silotan.

Juan 11:25-26
 25 Ug si Jesus miingon kaniya, “Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako, bisan tuod mamatay, 

mabuhi. 
 26 Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayod mamatay. Mituo ka ba niini?”

Mga Buhat 17:30-32
 30 Wala na isipa sa Dios ang panahon sa inyong pagkaignorante apan karon gisugo niya ang tanang tawo sa paghinulsol.
 31 Kay nagtagal siyag adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibotan pinasubay sa hustisya pinaagi sa tawo nga iyang 

gipili. Ug gimatuod niya kini ngadto sa tanang katawhan pinaagi sa pagbanhaw kaniya.”
 32 Sa pagkadungog nila nga si Pablo nagsulti mahitungod sa pagkabanhaw may pipila kanila nga mibugalbugal kaniya 

apan ang uban miingon, “Buot kaming mamati kanimo pag-usab mahitungod niini.”

2 Mga Taga Corinto 4:14,18
 14 Kay nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Jesus magbanhaw usab kanamo uban kang Jesus, ug 

iya kaming dad-on uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan.
 18 Kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita, kondili sa mga butang nga dili makita kay ang mga butang 

nga makita dili molungtad ug dugay apan ang mga butang nga dili makita walay kataposan.

Mga Taga-Efeso 1:20-21
 20 iyang gigamit sa pagbanhaw ug pagpalingkod kang Cristo sa iyang tuo didto sa langit. 
 21 Didto naghari si Cristo labaw sa tanang mga hari ug sa mga anaa sa gahom ug sa mga namunoan ingon man sa mga 

pangulo. Labaw gayod siya sa tanan dili lamang niining panahona kondili sa umaabot usab.



Lakang 5

Isaias 64:6 Sama kami sa tawong hugaw, ug ang among matarong nga buhat sama lamang sa hugawng pahiran. Nangalaya 
kami daw dahoon ug ang among pagkadaotan daw hangin nga mipadpad kanamo.

Mga Taga-Roma 5:8 Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kay sa makasasala pa kita nag-
pakamatay si Cristo alang kanato.

1 Juan 2:1-2 
 1 Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Apan kon may makasala, may manlalaban kita 

nga si Jesu-Cristo, ang matarong. Siya maoy mangatubang sa Amahan. 
 2 Siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala ug dili lang kay ang ato ra kondili ang mga sala usab sa 

tanang tawo.

1 Timeto 2:5-6 
 5 Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tawo. Siya mao ang tawo nga si Cristo 

Jesus. 
 6 Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa paglukat sa tanang tawo. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios 

ang tanang mga tawo sa gitagal nga panahon.

Lakang 6

Lucas 1:31-33 
 31 Ikaw magsabak ug manganak ug usa ka batang lalaki ug nganlan mo siyag Jesus. 
 32 Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga Anak sa Dios nga Labing Halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang 

hari, sama sa iyang kagikan nga si David. 33Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangtoran ug 
dili gayod matapos ang iyang gingharian!”

Mga Taga-Filipos 2:7-11
 7 Hinuon, sa iyang kaugalingong kabubut-on, gibiyaan niya kining iyang kautungod ug nahumong usa ka ulipon. Natawo 

siya sama sa kasagarang tawo;
 8 Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon—bisan sa iyang kamatayon sa krus.
 9 Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siyag ngalan nga labaw sa 

tanang ngalan.
 10 Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa 

ngalan ni Jesus.
 11 Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesu-Cristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan.

Mateo 7:21“Dili ang tanan nga magtawag kanakog ‘Ginoo, Ginoo,’ makasulod sa Gingharian sa langit kondili kadto lamang 
nagtuman sa kabubut-on sa akong Amahan nga atua sa langit.

Mateo 13:31-32
 31 Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay: “Ang paghari sa Dios sama sa liso sa mustasa nga gikuha sa usa ka 

tawo ug gipugas didto sa iyang uma. 
 32 Mao kini ang kinagamyan sa tanang liso, apan sa pagtubo na niini, nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. 

Nahimo kining kahoy ug nanugdon ang mga langgam niini ug nag-salag sa iyang mga sanga.”

Mateo 13:45-46
 45 “Ang paghari sa Dios sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga perlas. 
 46 Sa dihang nakakaplag siyag usa ka perlas nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang 

katigayonan ug unya gipalit niya ang perlas.

Juan 3:3 Si Jesus mitubag, “Sultihan ko ikaw: walay makakita sa Gingharian sa Dios gawas kon siya matawo pagusab.”

Mateo 6:33 Apan labaw sa tanan, paharia ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubut-on ug ang ubang mga 
butang ihatag ra niya kaninyo.
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