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ANG MAAYONG BALITA SUMALA NI JUAN
Nakakat-on si Juan sa Maayong Balita

Dul-an na sa 2,000 ka tuig kanhi, dihay usa
ka batan-ong mangisngisda nga ginganlan ug
Juan nga m ibiya sa iyang sakayan ug mga pukot
aron sa pagsunod sa usa ka magtutudlo nga
gitawag ug Jesus. Sulod sa tulo ug tunga ka tuig,
siya ug ang laing napulog-usa ka mga lalake
miuban kang Jesus sa nagkalainlaing mga
lungsod sa nasud sa Paiestina. Mga disipulo kon
mga tinun-an sila ni Jesus.

Si Juan ug ang ubang mga tinun-an
nakakat-on pag-ayo sa mga pagtulon-an nga
gitudlo ni Jesus mahitungod sa Dios ug sa Iyang
gugma alang sa tanang katawhan. Nakaila kaayo
si Juan kang Jesus. Siya mao ang labing suod
nga higala ni Jesus.

Si Juan ug ang ubang mga tinun-an nakakat-on
gikan kang Jesus sa Maayong Balita, nga gitawag
nato ug ebanghelyo. Ang pulong ebanghelyo
nagakahulogan ug Maayong Balita. Nasayran
nila nga si Jesus Anak sa Dios Mianhi si Jesus
sa kalibutan aron pagluwas sa mga katawhan
gikan sa ilang mga sala ug sa paghatag kanila sa
kinabuhing dayon. Sa wala pa si Jesus mobalik
ngadto sa langit, gisultihan Niya ang Iyang mga
tinun-an sa pagpakig-ambit niining maong
Maayong Balita ngadto sa tanang katawhan sa
kalibutan.

Nagsaad si Jesus ngadto sa mga tinun-an nga
ang Espiritu Santo magatabang kanila sa pag-
hinumdom sa tanang mga butang nga Iyang
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gikatudlo kanila. Magatabang ang Espiritu Santo
kanila sa pagpakig-ambit sa Maayong Balita
ngadto sa uban.

Buhata Kini

Sa ubos ang matag pangutana dunay daghang
mga tubag. Usa lamang kanila ang husto. Pili-a
ang hustong tubag ug sulati ug X ang linya nga
tupad niini. .

l. Kinsa ba si Juan, nga tinun-an ni Jesus?
...... a) Juan nga Bautista .
...... b) Usa ka mangingisda nga nahimong

labing suod, nga higala ni J suso
...... c) Usa ka panday nga gikan sa Galilea.

2. Unsa kadugayon ang 'pakig-uban ni Juan
kang Jesus aron pagpamati sa Iyang mga
pagtulon-an?
...... a) Tulo ug tunga ka semana .
......b) Tulo ug tunga ka bulan .
..... c) Tulo ug tunga ka tuig.

3. Unsa may kahulogan sa Ebanghelyo?
..... a) Maayong balita.
..... b) Mensahi mahitungod sa Dios.
..... c) Kinabuhi ni Cristo.

Kon dili ka seguro sa mga. tubag, tan-awa pag-
usab ang imong gibasa hangtud makita mo ang
tubag. Sa katapusan niining leksyona mahimong
itandi mo ang imong mga tubag sa hustong mga
tubag nga gihatag ug graduhi ang imong kauga-
lingon.
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Nakig-ambit si Juan sa Maayong Balita ngadto
sa uban
Nagamit ni Juan ang tibook niyang kinabuhi

sa pagsulti sa mga katawhansa Maayong Balita
nga nakat-onan niya-gikan kang Jesus. Sa dihang
natigulang na siya, gisultihan siya sa Dios sa pag-
sulat sa Maayong Balita. Dunay daghang mga
kopya nga pagahimoon gikan niini alang sa
katawhan sa tibook kalibutan. Buot sa Dios nga
makapaambit si Juan sa Maayong Balita kanato
karon ingon man usab sa mga katawhan nga
nanagpuyo kaniadto sa iyang panahon.

Gipahibalo sa Dios si Juan sa iyang kinahang-
lang pagasulaton. Ang Espiritu Santo nagpa-
hinumdom kaniya sa mga pulong nga gisulti ni
Jesus. Gisulat niya ang mahinungdanong mga
kamatuoran nga gitudlo ni Jesus kaniya. Kini
sila nahisulat diha sa gagmay nga basahon nga
gitawag, ang Ebanghelyo ni Juan nga. imong
nadawat karon.

Sa mao gihapong pagkaagi, ang Espiritu Santo
nagdasig kang Juan sa pagsulat sa laing upat ka
mga basahon. Tulo kanila mga sulat. Ang usa
mao ang pagpadayag sa mga magakahitabo sa
umalabot. .Kining lima ka mga libro ania karon
kanato kauban sa ubang mga sinulat diha sa
Biblia.

Nagsulat si Juan sa iyang basahon diha sa
pinulongan nga masabtan sa katawhan sa iyang
panahon; ang Griego. Tungod kay dili man kita
makasabot sa Griego, ang Biblia gihubad ngadto
sa atong pinulongan; nga' Cebuano. Gihubad
usab ang Biblia ngadto sa ubang nagkalainlaing
mga pinulongan sa tibook kalibutan.
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BubataKini

sulati ug X ang tungod sa hustong tubag:
4. Diin man nakakat-on si Juan sa Maayong

Balita nga iyang gipakig-embit ngadto sa
uban?

a) Gikan kang Jesus
.•. b) Gikan sa mga pamantalaan
· •. e) Gikan sa iyang mga ginikanan

S. Kanus-a man gisulat ni Juan ang iyang
basahon mahitungod sa kinabuhi ni Jesus?
· .. a) sa dihang batan-on pa siya nga

na1dg-uban kang Jesus.
· ••. ' b) sa dihang tigulang nil siya. tapus

siya makatudlo sa daghang mga
. katawhan mahitungod kang Jesus.

• .. c) sa dihang mangingisda pa siya, ug
~ pa makaila kang Jesus.

6. Giuriia man ni Juan PasDsayud kon unsay
pagasulaton diha sa iyang lima ka mga
basahon karon nga lU\a& sa Ba;-ong
Pakigsaad?

a) Ang Balaang Espiritu sa Dios nagbu-
tang diha sa iyang hunahuna sa mga
butang nga buot ipasulat sa Dios.

b) Nadasig tl,ya tuniod sa iYang pag-
basa sa mga sinulat sa uban
mahitungod kang Jesus.

e) Usa kakoRaitfbung nagplano niini.
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ANG PULONG SA KINABUHI
(Basaha ang Juan 1: 1-18)

Kuhaa ang imong kopya sa Ebanghelyo ni
Juan ug basaha ang unang capitulo gikan sa una
ngadto sa ika-napulog walo nga bersikulo.
Ginasulat nato kini ingon niini: Juan l: 1-18

Hinungdanon kining maong mga bersikulo
tungod kay kini nagatug-an kon kinsa gayud si
Jesus ug nganong mianhi Siya sa kalibutan. Mao
kini ang pagsiuna nga gisulat ni Juan alang niini
nga ebanghelyo. Ang tanang ubang mga bahin
sa Ebanghelyo ni Juan nagapahayag sa mga
kamatuoran nga ania niining unang napulog-walo
ka mga bersikulo.

Ang Pulong nga walay katapusan

Basaha ang Juan l: 1-3 pag-usab
Nahibalo ang mga tawo sa atong gihunahuna

pinaagi sa atong mga pulong. Gipahibalo kita
sa atong, mga pulong pinaagi _sa duha ka
mga paagi: pinaagi sa Iyang nasulat nga Pulong.
ang Biblia, ug pinaagi sa Iyang Anak nga si Jesus
nga kinsa mianhi sa kalibutan aron pagsulti
kanato mahitungod sa Dios. Si Jesus mao ang
buhi nga Pulong sa Dios. Niining mga bersikoloha
si Juan nagasulat mahitungod ni Jesus, ang
buhing Pulong. Ang pulong "kaniya" sa bersikulo
3 nagapakita nga ang Pulong usa ka persona ug
dili usa ka basahon. Ang bersikulo 14 naga-ingon
nga ang Pulong nahimong tawo. Si Jesus gitawag
nga Pulong tungod kay ang Dios nagapakigsulti
man kanato pinaagi Kaniya.
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IHebreohanon l: 1,2. Ang Dios .. . niining
kaulahiang mga adlaw . . . misulti ka-
nato pinaagi sa Iyang Anak.
Dinhi sa Juan l: 1-3 nahibaloan nato nga si

Jesus kauban na sa Dios sukad pa sa sinugdanan.
Dios si Jesus. Wala kini magapasabut nga dunay
duha ka mga Dios. Dunay usa lamang ka Dios
ug Siya uSa'ka trinidad - tulo ka persona diha sa
usa. Ang Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo.
Ang matag usa niining tulo dunay pinasahi nga
buluhaton. Kanunay silang nagakauban sa
pagpamuhat.

Ang Dios nga Amahan, si Jesus nga Anak, ug
ang Espiritu Santo walay sinugdanan ug walay
katapusan. Si Jesus nagpakatawo dinhi sa ka-
libutan ug gitawag nga Anak sa Dios, apan daan
na siyang buhi didto sa langit sa wala pa kini
mahitabo.

Ang bersikulo 3 naga-ingon nga ang tanang
mga butang gihimo ni Jesus. Mabasa usab nato
kini sa ubang bahin sa Biblia.

Colosas 1: 16. Kay pinaagi kaniya gibuhat ang
tanang mga butang, diha sa langit ug dinhi
sa yuta.
. Naghatag si Jesu-Cristo ug kinabuhi ngadto

sa tanang butang nga atong makita sa kalibu-
tan. Ugnagahatag usab Siya ug kinabuhing dayon
ngadto kanila nga nagahinulsol sa ilang mga
sala ug nagasalig Kaniya ingon nga ilang
kaugalingong Manluluwas.

1 Juan 5: 12. Ang nakapanag-iya sa Anak, may
1dilabuhi; apan ang wala makapanagiya sa
Anak, walay kinabuhi.
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Buhata Kini

Sulati ug X ang tupad sa hustong tubag.



ANG KAHAYAG UG KINABUHI

Basaha ang Juan l: 4-13 pag-usab

Unang I..eksyon

Ang bersikulo 4 nagasulti kanato nga ang
kinabuhi ni Jesus nagdala ug kahayag ngadto sa
mga katawhan. Ingon nga ang kahayag nagapa-
kita kanato kon asa kita magalakaw, mao man
usab si Jesus nagapakita kanato kon unsaon sa
pagkinabuhi Nagapakita Siya kanato sa dalan
paingon sa langit.

Daghang mga katawhan ang dili buot
modawat kang Jesus, Palabihon pa hinuon nilang
molakaw sa kangitngit diha sa ilang kaugalingong
mga paagi. Apan sila nga nanagdawat kang Jesus
ingon nga ilang kaugalingong Manluluwas gihata-
gan ug katungod sa pagkahimong mga anak sa
Dios.

Bisan pa tuod ug gibuhat kita sa Dios, wala,
kini maghimo kanatong Iyang mga anak. Naka-
buhat kitang tanan sa dili husto ug makasasala
ang atong kinaiya. Ang atong mga sala maoy
nakapahimulag kanato gikan sa Dios. Apan sa
dihang atong dawaton si Jesus ingon nga atong
Manluluwas, kuhaon Niya ang atong sala ug
hatagan kita Niya sa bag-ong kinaiya. Bag-ohon
kita Niya aron nga dili na kita magapadayon sa
pagbuhat sa sayop. Kining maong dakung
kausaban atong ginatawag nga pagpakatawo
pagusab. Pinaagi niini ang Dios nahimong atong
Amahan ug kita Iyang mga Anak.
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Nahimo kitang mga anak sa Dios dili piiiagi
sa bisan unsang butang nga ginabuhat nato alang
sa atong kaugalingon kondili pinaagi sa gahum
sa Dios. Dili kita mga anak sa Dios tungod kay
ang akong amahan ug inahan mga Cristohanon
nahimugso kita gikan sa atong mga tawhanong
ginikanan. Moingon ka tingali nga, "Ako nahi-
mugso ingon nga Cristohanon tungod kay ang
akong amahan ug inahan mga Cristohan on man."

•Ang imong mga ginikanan bisan pa kon mga
Cristohanon sila dili makahimo kanimong usa
ka Cristohanon. Mahimo lamang ikaw nga usa ka
Cristohanon sa dihang matawo ka pinaagi .sa
gahum sa Dios.
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Buhata Kini

Sulati ug X tupad sa hustong tubag.
10. Gitawag si Jesus nga "Kahayag" tungod

kay
a) Nagdala man Siya ug usa ka

lamparahan aron pagpakita sa
dalan nga atong pagalaktan.

b) Nagatudlo man Siya kanato
unsaon pagkinabuhi ug naga-

,pakita kanato sa dalan paingon
sa langit.

II. Kinsa man ang dunay katungod nga
pagatawgon nga mga anak sa Dios?

a) Sila lamang nga nagadawat
kang Jesus ingon nga ilang
kaugalingong Manluluwas.

b) Ang tanang katawhan tungod
kay ang tanan gibuhat man sa
Dios.

12. Unsaon man nato pagkahimong mga
anak sa Dios.? .

a) Pinaagi sa pakahimugso gikan
sa Cristohanong mga gini1canan
nga nagapangalagad sa Dios.

b) Pinaagi sa pagkahimugso diha
sa usa ka nasud nga Cristoha-
non diin anaay daghang mga
kasim bahanan.

c) Pinaagi sa gahum sa Dios sa
dihang gidawat nato si Jesus
ingon nga atong Manluluwas.
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ANG PULONG NAHIMONG TAWO
(Basaha ang Juan 1: 14-18 pag-usab)

Mao kini ang labing dakung butang nga
nahitabo sa kasaysayan sa kalibutan: Ang Dios
nahimong usa ka tawo. Nahigugma gayud Siya
kanato sa pagkaagi nga mianhi Siya aron pagkuha
sa atong silot ug sa pagpakamatay alang sa atong
mga sala.

Apan ingon nga Dios, dili mamatay si Jesus.
Gikinahanglan Niya ang tawhanong lawas, aron
magpakamatay alang kanato. Mao nga nagpaka-
tawo si Jesus ingon nga usa ka batang gamay
didto sa Betlehem. Ang anak sa Dios mahimong
usa ka tawo aron nga himoon Niyang mga anak
sa Dios ang mga katawhan.

Gihatag sa Dios ang kasugoan pinaagi kang
Moises aron masayud kita unsay Iyang buot
ipabuhat .kanato. Apan wala kita makatuman sa
mga kasugoan sa Dios. Nagapaila hinuon kini
kanato nga nagkinahanglan kita ug usa ka
Manluluwas. Kini nga Manluluwas mao si Jesus.
Diha Kaniya nagadawat kita sa kalooy sa Dios;
ang pasaylo sa Dios sa atong mga kasal-anan ug
usa ka maanindot ug bag-ong kinabuhi nga puno
sa mga panalangin ingon nga Iyang mga anak.
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ANG MENSAHI NI JUAN BAUTISTA
(Basaha ang Juan 1: 19·28)

Basaha pag-usab ang bersikulo 6 ngadto sa 10
ug ang bersikulo 15. Kining mga bersikuloha
nagasulti kanato mahitungod kang Juan nga
Bautista, ang mensahero sa Dios. Dili kini siya
mao ang Juan tinun-an ni Jesus.

Dagkung panon sa katawhan midugok aron
sa pagpamati kang Juan nga nagwali. Dunay
pipila ka mga tawo nga nakahunahuna nga Siya
mao na ang gipaabot nga Mesias kon Cristo, ang
Manluluwas nga gisaad sa Dios. Gipahibalo sila
ni Juan nga siya usa lang ka mensahero sa Dios
nga gipadala aron pag-awhag kanila sa pag-
pangandam sa pagdawat sa Mesias. Gisultihan
niya sila sa paghinulsol ug sa pagbiya sa sala. Sa
dihang buhaton na nila kini, iyang bautismohan
dayon sila.

Sa unang mga panahon kon ang usa ka ban-
tugang hari mopanaw ngadto sa usa ka dapit,
mopada1a siya ug usa ka mensahero nga mag-una
kaniya aron pagpahibalo sa mga katawhan nga
siya tali-abut. Mao kini ang gibuhat ni Juan alang
kang Jesus.

Sulati ug X ang tupad sa hustong tubag.
14. Unsa may gibuhat ni Juan nga Bautista.

· a) Gisulat niya ang ebanghelyo.
• b) Gisultihan niya ang mga katawan

nga tali-abut, ang Mesias
· ..... c) Mi·ingon siya nga siya ang Mesias.
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ANG CORDERO SA DIOS
(Basaha ang Juan 1:29-34)

Si Juan nga Bautista nakaila na kang Jesus
daan sa mga bata pa sila. Ang ilang masig-ka-
inahan mag-agaw. Apan wala masayud si Juan
kon kinsa gayud si Jesus hangtud nga gipadayag
kini sa Dios kaniya. Gipasabot si Dios si Juan
nga si Jesus mao ang Mesias; ang halad alang sa
mga makasasala, ang magabautismo diha sa
Espiritu Santo, ang Anak sa Dios.

Daghang mga tawo nagahunahuna nga si Jesus
usa lamang sa mga maayong tawo. Nagkinahang-
lan kitang tanan nga makaila Kaniya sa kinauga-
lingon gayud ug masayud ug dugang mahitun
god Kaniya. Kining mga leksyona makatabang
kanimo sa pag-ila ug dugang kang Jesus.

Gitawag si Jesus nga Cordero sa Dios tungod
kay ang mga karnero gigamit man kaniadto
ingon nga halad alang sa sala. Kadtong mga
nakasala ug takus sa kamatayon makahimo
sa paghangyo sa Dios sa pagdawat sa kamatayon
sa cordero ingon nga puli sa ilang dapit. Si Jesus
mao ang Cordero sa Dios nga gipadala aron sa
pagpakamatay diha sa atong dapit aron makuha
ang atong mga sala.

Buhata Kini

tupad ~ huston
ong .gttllwag m

dero sa Dios'?
a) Maaghop Siya sama sa Karnero.

. . . b) Usa Siya ka halad alang sa sala.
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ANG UNANG MGA TINUN-AN NI JESUS
(Basaha ang Juan 1:35-42)

Duha sa mga tinun-an ni Jilan misunod kang
Jesus. Usa niini mao si Andres; and laing usa
wala nganli. Tingali ug siya mao ang Juan nga
nagsulat niining Ebanghelyo nga imong ginatun-
an.karon.

Milakaw si Andres aron sa pagkuha sa iyang
igsoon nga si Simon kinsa gitawag usab nga
Pedro. Misulti si Andres nga nagtoo siya.nga si
Jesus mao ang Mesias. Ang pulong Mesias
nagakahulogan ug"Cristo" o "and Dinihugan."

l

Buhata Kini

Sulati ug X ang tupad sa hustong tubag.
16. Nganli ang unang mga tinun-an ni Jesus.

a) Mateo, Marcos, Lucas, Juan
b) Maria, Jose, Natanael.
c) Andres, Pedro, ug tingali si

Juan

25

[J



16: Unang I..eksyon
GITAWAG NI JESUS SI FELIPE UG SI

NATANAEL
~PG\_~_~saha ang Juan 1:43-51}_~

([Lti1 ~~-
Si Felipe maoy usa ka maayong panig-ingnan

alang kanato. Gisultihan niya si Natanael
mahitungod kang Jesus. Sa sinugdan wala motoo
si Natanael nga si Jesus mao ang Mesias. Dunay
mga tawo nga dili motoo diha-diha sa atong
gisulti mahitungod kang Jesus. Miingon si
Felipe. "Umari ka ug tan-awa."

Sa dihang miadto si Natanael aron pagpakig-
kita kang Jesus nakatoo siya nga si Jesus mao
ang anak sa Dios. Ang bisan kinsa nga moduol
kang Jesus diha sa pag-ampo sa kinasing-
kasing gayud masayud sa kamatuoran mahi- -
tungod kang Jesus. Magapadayag si Jesus sa
Iyang kaugalingon.

Sa bersikulo 51 gitawag ni Jesus ang Iyang
kaugalingon ingon nga Anak sa Tawo. Gigamit
kining ngalana ka-napulog tulo ka higayon diha,
sa Ebanghelyo ni Juan. Nagapahinumdom kini
kanato nga ang Anak sa Dios mibiya sa Iyang
trono sa langit ug nahimong tawo. Diha siyay
usa ka lawas nga sama sa ato usab. Nakasabut
Siya sa atong mga suliran. Gitintal usab Siya
apan wala Siya makasala. Gibuhat Niya kanunay
ang kabubut-on sa Dios. Ingon nga Anak sa Tawo
nagpakita si Jesus unsa ang hingpit nga pagka-
tawo pinaagi sa tabang sa Dios. Naghimo usab
Siya sa Iyang kaugalingon nga tinugyanan sa
tanang katawhan atubangan sa Dios. Nagpaka-
matay Siya ingon nga puli sa tanang katawhan.
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Nagsugod si Juan sa Iyang Ebanghelyo pinaagi
sa pagsulti kanato kon kinsa si Jesus. Niining
unang capitulo gigamit niya kining mga ngalana
alang kang Jesus: ang Pulong, Cordero sa Dios,
Mesias, Cristo, Magtutudlo, Anak sa Dios, Hari
sa Israel, ug Anak sa Tawo.

Buhata Kini

17. sa imong basa1lon nga Ebanghelyo ni
Juan, pangitaa 'ang mga ngalan nga giga-
mit alang kang Jesus diha sa unang
capitulo ug linyahi ang matag ~ niini

18; Pangitaa ang bersikulo nga labing
higustohan mo niining capituloha ug
sag-ulcha kini.

19. Pasalamati si Jesus tungod sa Iyang
pag-anhi aron magpakamatay alang sa
imong mga sala Hangyoa Siya sa pagpa-
kigsulti kanimo ug pagdugang sa imong
kahibalo mahitungod Kaniya

20. Pag-ampo alang sa tanang mga tawo nga
nagatuon niining kursoha nga unta
makasinati sila ug dugang mahitungod
kang Jesus.

21. Itandi ang imong mga tubag sa hustong
mga tubag nga anaa sa katapusan niining
leksyona

22. pak1ia ang katapusan niining libroha ug
pangitaa ang bahin nga nag-u1ohan ug
Rekord sa Estudyante. Sulati ang mga
bJangko sa unang leksyon. Kon kining
libroha gamiton pag-usab, paghimog
kopya sa Rekord sa Estudyante ugmaoy
sulati alang sa matag leksyon.
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Mga Tubag sa Unang Leksyon

Itandi ang imong mga tubag sa hustong mga
tubag nga ania sa ubos ug gradohi ang imong
kaugalingon. Kon ang imong hustong tubag
gikan sa 14 ngadto sa 16 kabuok, markahi ug
labing maayo; gikan sa 11 ngadto sa 13, maayo;
ang 9 o 10, kasarangan, Kon kubos sa 9.ang
imong hustong mga' {ubag, basaha pag-usab ang
leksyon aron maseguro ka nga nakat-onan mo
gayud.

1. b) Usa ka mangingisda nga nahimong labing
SUod nga higala ni Jesus

2. c) Tulo ug tunga ka tuig
3. a) Maayong Balita
4. a).Gikan kang Jesus
5. b) Sa dihang tigulang na siya, tapus siya

makatudlo sa daghang mga katawhan
mahitungod kang Jesus.

6. a) Ang Balaang Espiritu sa Dios nagbu-
tang diha sa iyang hunahuna sa mga
butang nga buot ipasabut sa Dios.

7. a) Nagapakigsulti ang Dios kanato pinaagi
Kaniya,

8. b) Walay sinugdanan ang Iyang Kinabuhi
9. c) Nagahatag Siya ug kinabuhi sa kinaiya-

han ug kinabuhing dayon; gibuhat Niya
ang kalibutan ug nagaluwas Siya Kanila
nga nanagsalig Kaniya

10. b) Nagatudlo man Siya kanato unsaon pag-
kinabuhi ug nagapakita kanato sa dalan
paingon sa langit.
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11. a) Kadto 1amanI sila naa napdawat kan,
Jesus in80n np iJana bnp11n1'JGl
Manluluwas.

12 c) Pinaagi sa gahum sa Dios sa dihang
gidawat nato si Jesus ingon 'nga atong
Manluluwas .

13. a) Aron makahimo Siya sa pagpakamatay
alang sa atong kaluwasan PUn sa atong
mga sala.

14. b) Gisultilwl niya ang mga katawhan nga
tali-abut ang Mesias.

15. b) Usa Siya ka halad alang sa sala.
16. e) Andres, Pedro, ug tingali si Juan.

Gic:laahanonsa HustoDl mga Tubll __

Qrado --~------


