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Ang Imong Rekord sa Estudyante

Sa katapusan niining Iibroha mao ang imong
rekord sa estudyante nga pagasulatan alang sa
matag leksyon. Kining maong rekord mahi-
tungod sa mga bersikulo nga gipasag-ulo kanimo
ug sa gidaghanon sa imong mga hustong tubag
sa matag leksyon, ingon man usab sa imong mga
tubag sa mga pangutana diha sa rekord sa
estudyante. Kini maoy makapahibalo sa imong
magtutudlo mahitungod sa kahimtang sa imong
pagtuon. Kon Iuna kay kalisdan mahitungod sa
mga leksyon, sulati ang imong magtutudlo bahin
niini.Malipay siyang motabang kanimo

Aron madawat mo ang imong maanindot nga
sertipiko alang niining kursoha, ipadala ang
imong rekord sa estudyante o usa ka kopya
niini - ngadto sa International Correspondence
Institute. Ang address niini diha sa inyong dapit
anaa sa unahan niining 1ibroha. Kon wala diha,
ipadala ang imong kompleto nga rekord sa
estudyante ngadto sa.

International Correspondence Institute
Philippine National Office

P.O. Box 1084, Manila
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Niining Leksyona Matun-an Mo Kini

Ang Maayong Balita Sumala ni Juan
Nakakat-on si Juan sa Maayong Balita
Nakig-ambit si Juan sa Maayong Balita

ngadto sa uban

Ang Pulong sa Kinabuhi
Ang Pulong nga walay Katapusan
Ang Kahayag ug Kinabuhi
Ang Pulong Nahimong Tawo

Ang Mensahi ni Juan Bautista

Ang Cordero sa Dios

Ang Unang mga- Tinun-an ni Jesus

Gitawag ni Jesus si Felipe ug si Natanael
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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
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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.



Gabayan sa Pagtuon: Juan

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 --~------



30

Niining Leksyona Matun-an Mo Kini

Ang Kasal didto sa Cana

Miadto Si Jesus Sa Templo

Nasayud Si Jesus sa Tanang Tawo
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ANG KASAL DIDTO SA CANA
(Basaha ang Juan 2: 1-12)

Si Jesus ug ang Iyang inahan, ug ang Iyang
mga tinun-an mitambong sa usa ka kasal. Sumala
sa ilang custombre kaniadto, vino ang idalit sa
panahon sa bangkete. Sa wala pa matapus ang
maong bangkete, nahurot na ang vino.

Andam kanunay si Jesus motabang sa
katawhan. Si Maria nga Iyang inahan mihangyo
Kaniya sa paghimo ug paagi nga dili maulawan
ang bag-ong magtiayon sa ilang kasal. Nagkina-
hanglan kini sa gahum sa Dios, usa ka milagro
aron pagtagbo sa maong kinahanglan. Walay
katungod si Maria sa pagsugo kang Jesus aron
maghimo ug milagro. Ang Dios lamang nga Iyang
Amahan, mao ang dunay katungod.

Wala maseguro si Jesus kon panahon na ba
kadto nga mosugod Siya pagbuhat ug mga
milagro, apan gipahibalo Siya sa Dios nga pana-
hon na. Ug mao nga Iyang gihimong vino ang
tubig ug nasulbad ang kinahanglan, mahimo sa
Anak sa Dios ang bisan unsang butang

Buhata Kini

l.Unsa man ang unang milagro ni Jesus?
a) Gi-ayo ang usa ka buta.
b) Gihimo Niyang vino ang tubig.

_ c) Gi-ayo Niya ang usa ka sanlahon.
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MJADTO SI JESUS SA TEMPLO
(Basaha ang Juan 2:13-22)

Matag tuig ang katawhan sa Dios miadto sa
Templo sa Jerusalem aron pagsaulog sa Pasko
sa mga Judeo. Niining higayona maghalad silag
mga nating karnero agig paghandom sa hitabo
didto sa Ehipto sa milabayng mga katuigan
diin dihay manulonda sa kamatayon nga milabay
sa tibook nasud. Nagtudlo ang Dios sa Iyang
katawhan sa ilang pagabuhaton. Ang matag-
panimalay nag-ihaw ug nating karnero ug
ang dugo niini gibutang nila sa pultahan. Ang
manulonda sa kamatayon milabay lamang sa
ilang mga balay apan sa mga balay sa dili mga
taga-Israel ang mga panganay nga anak
nangamatay.

Usa kini ka hulagway sa paagi
nga himoon ni Jesus, ang Cordero
sa Dios, sa pagluwas sa katawhan
gikan sa silot nga walay katapu-
san. Ang pagsaulog sa Pasko sa
mga Judeo maoy usa ka mahi-
nungdanon nga matang sa pag-
simba sa Dios.

Ang matag usa unta sa mga katawhan mag-
matinahuron ug magmasimbahon diha sa balay sa
Dios. Apan inay ingon niini, diha hinu oy mga
magbabaligya nga nanaghimog salawayong bu-
hat. Giabog sila ni Jesus tungod kay ilang
gihimong patigayon ang relihiyon.

Midumili si Jesus sa pagbuhat ug milagro aron
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lamang pagpakita kon kinsa Siya. Gibuhat Niya
ang Iyang mga kahibulongang buhat aron pag-
tabang sa katawhan. Apan Iyang gisulti
ang labing daku nga milagro sa tanan nga ma-
gapamatuod nga Siya mao ang Anak sa Dios.
Gipakasama ni Jesus ang Iyang lawas ingon nga
balay sa Dios tungod kay ang Dios nagapuyo
man diha Kaniya. Angmga katawhan magagunob
niini, magapatay sa Iyang lawas sa dili madugay
diha sa Jerusalem t apan sa tulo ka adlaw
mobangon Siya pag-usab gikan sa lubnganan.
Apan ang kataw an wala makasabut.

Buhata Kini

2. Unsa may gibuhat ni Jesus didto sa templo
sa Jerusalem?

a) Gi-abog Niya ang mga magba-
baligya ug ang mga tigpangilis ug
salapi.

b) Naghalad Siyag nating karnero.
c) Gigun-ob Niya QI1g templo ug

gitukod pag-usab.
3. Unsa nga pagtulon-an ang gitudlo ni Jesus

samtang didto Siya sa templo?
a) Nga ang templo mao ang dapit

sa patigayon.
b) Nga Iyang gun-obon ang maong

templo ug tukoron pag-usab sa
tulo ka adlaw.

c) Nga ang Iyang lawas usa ka
templo. Magpakamatay Siya ug
mobangon gikan sa lubnganan
tapos sa tulo ka adlaw.
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NASAYUD SI JESUSSA TANANG TAWO
(Basaha ang Juan 2:23-25)

Usa ka hinungdan nganong nagatuon kita
niining kursoha mao nga aron makasabut kita
kon kinsa gayud si Jesus ug unsay Iyang mabuhat
alang kanato. Didto sa Jerusalem daghang mga
katawhan mitoo kang Jesus sa dihang nakita
nila ang mga milagro nga Iyang gibuhat. Toohan
nato ang gitudlo sa Bib1ia mahitungod kang
Jesus.

Daghang mga tawo nga magaingon nga naga-
too sila kang Jesus apan wala sila magapakita
niini sa ilang kinabuhi. Kon nagatoo kita nga si
Jesus mao ang Pulong, toohan nato ang Iyang
gipanulti. Kon nagatoo kita nga ang Iyang
kinabuhi mao ang atong kahayag, sundon nato
Siya bisan asa kita Niya pagadad-a. Kon nagatoo
kita nga Siya mao ang Cordero sa Dios dawaton
nato Siya ingon nga halad alang sa atong mga
sala.

Buhata Kini

4. Saguloha ang Juan 2:25.

S. I~ncLi ang i@on,g mga tubag i?Jl. hustong
• mga tubag nga anaa sa katapusan -niining

leksyona,
o. Sulati angblangR:'o 511 Rekonf sa Estj1'dya'n-

te alang sa ika-2 ngadeksyon.
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Mga Tubag sa Ika-2 nga Leksyon

Kon duna kay tulo ka hustong mga tubag
sulati ug grado nga labing maayo; kon duha ra,
sulatig maayo. Kon kubos sa 2 ang imong
hustong tubag, basaha pag-usab ang leksyon.

l. b) Gihimo Niyang vino ang tubig.

2. a) Giabog Niya ang mga magbabaligya ug
ang mga tigpangilis ug salapi.

3. c Nga ang Iyang lawas usa ka templo.
Magpakamatay Siya ug mobangon gikan
sa lubnganan tapos sa tulo ka adlaw.

Gidaghanon sa Hustong mga Tubag _

Grado _
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Niining Leksyona Matun-an Mo Kini:

Si Jesus ug si Nicodemo

Ang Pagpakatawo Pag-usab

Kinabuhi nga Pagatan-awon

Si Jesus ug si Juan

Siya nga Mianhi Gikan sa Langit
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SI JESUS UG Sf NICODEMO
(Basaha ang Juan 3: 1-21).

Ang Pagpakata wo Pag-usab
Basaha ang Juan 3: 1- 21 pag-usab

Si Nicodemo usa ka magtutudlo ug usa ka
pangulo sa relihiyon. Siya maalamon ug nag-
kinabuhi nga matarung. Nagahunahuna siya nga
ang mga maayong butang nga iyang gibuhat
makapahimuot sa Dios ug makahatag kaniya ug
Inna sa langit. Miingon si Jesus kaniya nga,
"Gawas kon ang tawo igaanak pag-usab, dili siya
makakita sa gingharian sa Dios."

Gipasabut ni Jesus nga adunay duha ka klase
sa kinabuhi, una ang Jawasnongkinabuhi ug ang
ikaduha ang espirituhanong kinabuhi. Nagpaka-
tawo kita diha sa unod apan nakadawat kita ug
espirituhanong kinabuhi gikan sa espiritu sa
Dios. Nakat-onan na nato sa Juan l: 12 nga
nakadawat kita niining bag-ong kinaiya, ug
natawo kita pag-usab sa dihang midawat kita
kang Jesu-Cristo ingon nga atong Manluluwas.
Ang Dios nahimo natong Amahan. Natawo kita
diha sa Dios. ug nangahimo kitang mga anak sa
Dios.

2 Corinto 5: 17. Busa 'kon ang tawo anaa
kang Cristo, siya bag-o nang binuhat, ang
daang mga butang nagpangagi na, tan-awa,
ang mga bag-ong mga butang nahiabot na
Miingon si Jesus nga ang pagpakatawo pag-

usab mao ang pagpakatawo diha sa "tubig" ug
sa "espiritu." Sa kanunay ang Biblia nagagamit
ug mga pulong nga lahi sa kasagarang ginapasa-
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bot niini. Ang pulong nga "Tubig" nagpasabot
sa panghinlo sa sala. Kini bahin sa atong
kaluwasan.

Tito 3: 5 Kita iyang giluwas pinaagi sa paghu-
gas sa pagpakatawo pag-usab, ug sa
pagkabag-o diha sa Espiritu Santo.

Juan 15:3. Kamo nangahinlo na tungod sa
pulong nga akong gisulti kaninyo.

Ang espirituhanong paghinlo nagagikan sa
pagpamati ug pagtuman sa pulong sa Dios. Sa
paghisgut ni Jesus mahitungod sa pagpakatawo
pag-usab diha sa tubig, nagatoo kita nga nagpa-
sabot kini nga natawo kita pag-usab pinaagi sa
pagpamati sa Pulong sa Dios ug sa pagtuman
niini.
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Kinabuhi Nga Pagalantawon
(Basaha ang Juan 3: 14-21 pag-usab

Dihay usa ka panahon nga ang mga tawo sa
Dios nakasala ug gisilutan sila pinaagi sa pag-
paak kanila sa mga bitin. Nahigugma ang Dios
kanila ug misulti ngadto kang Moises sa pag-
patindog ug usa ka tumbaga nga bitin diin
malantaw sa matag-usa. Bisan kinsa nga motan-
aw niini mamaayo ug kadtong wala motan-aw
namatay.

Ang matag usa niining kalibutana nagasupak
sa Dios ug gisilutan sa kamatayon. Apan nahi-
gugma ang Dios kanato. Ug gipakita Niya kini
pinaagi sa pagpadala sa Iyang Bugtong Anak aron
pagpakamatay alang kanato. Gipataas si Jesus
ibabaw sa krus sama sa bitin nga tumbaga. Ang
matag-usa nga motan-aw Kaniya ug magasalig
Kaniya mamaayo gikan sa sala. Ug kadtong dili
motoo Kaniya mamatay diha sa ilang mga sala.
Apan kadtong nagatan-aw kang Jesus makadawat
ug kinabuhing dayon.

Buhata Kini

3. Sag-uloha ang Juan 3: 16; Kini mao ang
labing gihigugma nga bersikulo diha sa
Biblia.

4. Unsa ang labin~ dakuu& !<amatuotan
nga ang Dios nahigugma kanato.

a) Gihatag Niya ang Iyang Bugtong
Anak aron sa pagluwas kanato.

b) Gihatag Niya ang Iyang Kinabuhi.
c) Motubag Siya sa mga Pag-ampo.

39
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SI JESUS UG SI JUAN

~i~;~
.40

Ang panon sa katawhan nga kaniadto nagapa-
minaw kang Juan nangadto na kang Jesus aron
sa pagpamati Kaniya. Daghan sa mga tinun-an
ni Juan mibiya kaniya ug nagasunod na kang
Jesus. Apan wala maguol si Juan niini. Gipadala
siya sa Dios aron pagsulti sa katawhan mahi-
tungod kang Jesus. Mao nga malipay siya sa
dihang gibiyaan siya nila aron pagsunod kang
Jesus.

Ang hunahuna ug mga pulong ni Juan
nagapakita kon unsa ka ligdong ug pagkamapa-
ubsanon nga pagkatawo siya. Ang iyang mga
pulong angayan natong himoong gabayan sa
kinabuhi. Alang kang Juan, si Jesus ug dili ang
iyang kaugalingon mao ang mahinungdanon sa
iyang kinabuhi.

IJuan 3:30. Siya kinahanglan magatubo, sam
tang ako kinahanglan magakunhod.

Buhata Kini

5. Sag-uloha ang Juan 3:30
6. Pag-ampo nga si Jesus mahimong labaw pa

ka mahinungdanon sa imong kinabuhi
matag adlaw.
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SIYA NGA MIANHI GIKAN
SA LANGIT

(Basaha ang Juan 3:31-36)

Niining mga bersikuloha si Juan nga magsu-
sulat sa Ebanghelyo nagpahibalo kanato nga si
Jesus mao ang mianhi gikan sa langit. Labaw
Siya kadaku kay sa kang bisan kinsa dinhi
niining kalibutan. Puno Siya sa Espiritu sa Dios.
Nahigugma ang Dios Kaniya ug naghatag Kaniya
sa gahum ibabaw sa tanang butang:

IJuan 3:36. Ang mosalig sa Anak may kina
buhi nga dayon; apan ang dili mosugot sa
Anak dili makatilaw ug kinabuhi; hinonoa ang
kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya.

Daghang mga bersikulo niining capituloha
nagasulti mahitungod sa kinabuhing dayon. Ang
kinabuhing dayon dili mao ang pagkinabuhi
dinhi niining kinabuhia karon ug hangtud sa
kahangturan. Kini mao ang dili matapus nga
kinabuhi sa Dios, ang matang sa kinabuhi nga
anaa kang Jesus. Bisan pa tuod nga namatay si
Jesus, wala matapus ang Iyang kinabuhi.
Nabanhaw Siya gikan sa lubnganan ug buhi sa
kahangturan.

Kon kita nagasalig kang Jesus duna kitay
kinabuhing dayon. Ang atong mga lawas ma-
matay' apan kon mahitabo na kini ang atong mga
espiritu mobalik ngadto sa Dios ug magakinabuhi
kita uban Kaniya sa walay katapusan. Ug ingon
nga ang lawas ni Jesus nabanhaw man gikan sa
mga patay, ang mga lawas usab niadtong
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nanagsalig kang jesus mabanhaw ra usab gikan
sa mga patay aron pagpahimulos sa kinabuhing
dayon.

Buhata Kini

mga ag n
. nlini ga le

11. Sulati ang Rek d sa Estudyante" alang
sa ikatulong leksyon.
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Mga Tubag sa Ika-3 nga Leksyon

Kon aduna kay lima ka hustong mia tubag,
markahi ug labing maayo; kon upat, markahi ug
maayo; kon tulo, kasarangan. Kon uhot. tulo
ang imong hustong mga tubag, basaha pag-usab
kining leksyona.

1. b) Walay bisan usa nga makakita sa
gingharian sa Dios gawas kon magpa-
katawo pag-usab.

2. a) Pagpakatawo diha sa Dios pinaagi sa
pagtoo kang Jesus ug pagdawat kaniya
ingon nga Manluluwas.

4. a) Gihatag niya ang Iyang Bugtong Anak
aron sa pagluwas kanato.

7. c) Dili Kita maluwas.

8. b) Ang atong lawas mamatay, apan kita
moadto aron sa pagkinabuhi uban sa
Dios sa walay katapusan.

Gidaghanon samga Hustong Tubag_
Grado _
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Niining Leksyona Matun-an Mo Kini

Si Jesus Ug Ang Babayeng Samarianhon

Si Jesus Nag-ayo Sa Anak Sa Opisyal
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SI JESUS UG ANG BABAYENG

SAMARIANHON
(Basaha ang Juan 4: 1-42)

Sa nasud ni Jesus gipaka-ubos sa kadaghanan
sa mga tawo ang mga Samarianhon apan gihi-
gugma ni Jesus ang tanan. Giatiman Niya sa
walay pagpihi ang datu ang kabus ug ang mga
katawhan sa nagkalainlaing nasud.

Ang babayeng Samarianhon lahi kaayo kay
kang Nicodemo. Si Nicodemo usa ka maayong
tawo apan nagkinahanglan gihapon siyang motoo
kang Jesus aron makabaton sa kinabuhing dayon.
Apan kining babayhana dili maayo ug dungog.
Nasayran ni Jesus nga siya usa ka dautang
babaye apan siya luwason ni Jesus. Sama kang
Nicodemo mamaluwas lamang siya pinaagi sa
pagtoo kang Jesus.'

Gipasabot ni Jesus nga makahatag Siya ngadto
sa babayeng Samarianhon ug tubig sa kinabuhi.
Kini ang iyang gikinahanglan aron pagtagbaw
sa iyang giuhaw nga espiritu. Diha sa ebanghelyo
ni Juan ang pulong "kinabuhi" gigamit dili
mo ubos sa 36 ka higayon. Ug ang 17 niini
gigamit uban sa pulong "walay katapusan" o
"dayon." Nasayud kita mahitungod kang Jesus
nga "diha kaniya ang kinabuhi" (Juan 1: 4) ug
nga kadtong misalig kang Jesus gi-anak na pag-
usab ug aduna nay kinabuhing dayon (Juan
3: 5, 15, 16, 36). Magahatag si Jesus ug tubig sa
kinabuhi kaniya nga modawat niini (Juan 4: 14.)

I '

==-=-==\L1 FE1=-====-
II. .1!1.
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Naghisgut ang babayeng Sama-
rianhon mahitungod sa iyang
kaugalingong paagi sa pagsim ba.
Miingon si Jesus nga ang dapit ug
mga paagi sa pagsimba dili mao
ang labing mahinungdanong
mga butang. Ang mah inungd a-
non mao ang pagsimba "diha sa
espiritu ug sa kamatuoran."

Ang pagpasakop sa usa ka iglesia ug ang mga
paagi o mga tulomanon sa mga relihiyon lamang
dili makapahimuot sa Dios. Dili matagbaw ang
Dios hangtud nga kini nga pagsimba mahimong
matuod ug espirituhanong pagsimba. Ang ma-
tuod nga pagsimba nagasunod sa gitudlo sa
Biblia. Ang espirituhanong pagsimba kinahang-
lan nga kinasingkasing gayud ug sumala sa
paagi sa Balaang Espiritu.

Nasayran sa babayeng Samarianhon nga si
Jesus dili usa ka kasarangang tawo lamang;
tungod kay gisultihan man siya sa tanan niyang
gibuhat. Sa dihang gipahibalo siya ni Jesus nga
Siya ang Manluluwas sa kalibutan nga gisaad sa
Dios, mitoo ang babaye Kaniya. Midagan dayon
siya ngadto sa iyang balangay ug gisultihan ang
mga katawhan mahitungod kang Jesus. Sa dihang
gisuginlan niya sila nga ang Mesias ania sa ilang
dapit ang mga katawhan miadto sa atabay aron
sa pagpakigkita kang Jesus.

Mipuyo si Jesus ug duha ka adlaw sa ilang
dapit aron pagtudlo kanila mahitungod sa
kaluwasan. Miingon ang mga katawhan ngadto sa
babaye, "kami nagatoo dili na tungod sa imong



Gabayan sa Pagtuon: Juan 47

mga pulong, kay kami na gayud mao ang naka-
dungog Kaniya, ug among naila nga Siya sa
pagkatinuod mao ang manluluwas sa kalibutan."

Kinahanglan nga ang matag-usa kanato
magasalig kang Jesus ug magaila Kaniya sa atong
kaugalingon gayud. Ang mga katawhan naka-
dungog mahitungod kang Jesus gikan sa mga
ngabil sa babaye, apan dili kini igo. Tingali'
nakabati na ikaw mahitungod kang Jesus gikan
sa imong mga ginikanan, sa pastor o sa usa ba
ka higala. Apan dili igo nga makabati lang kita
mahitungod kang Jesus gikan sa uban o maga-
tuon ba hinoon mahitungod Kaniya. Kinahang-
lang makaila kita Kaniya sa personal gayud nga
paagi diha sa atong mga pag-ampo ug magasalig
Kaniya ingon nga atong kaugalingong
Manluluwas.

Buhata Kini

1. Sag-uloha ang Juan 4:24
2. Unsa may gisulti sa mga katawhan mahi-

tungod kang Jesus human Niya katudloi
sila?

a) Siya usa ka maayong tawo nga
nagahatag ug tubig sa mga giuhaw
nga mga katawhan.

b) Siya mao ang ManlulUWassa kali-
butan,

c) Siya usa ka propeta nga nasayud
sa tanan mahitungod sa katawhan

3, Aron nga dawaton ka sa Dios, kina-
hanglan nga ikaw.

a) sa imong kaugalingon gayud
mosalig kang Jesus Ingon nga
imong Manluluwas.

b) Matawo gikan sa usa ka Cristo-
hanon nga inga ginikanan.

c) Maminaw sa pastor ug sa usa ka
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SI J~SUS NAG-AYO SA ANAK SA OPISYAL
(Basaha ang Juan 4:43-54)

Nakahangyo na ba ikaw kang Jesus nga Iyang
ayohon ang usa ka higala mong nagmasakiton?
Usa ka opisyal naghangyo kang Jesus sa pag-ayo
sa iyang anak nga lalake. Walamoadto si Jesus sa
bata. Gisultihan lang ni Jesus ang amahan nga
ang bata mamaayo, ug ang amahan mitoo sa
Iyang mga pulong. Usa ka maanindot nga butang
ang pagkasayud nga si Jesus nagabaton pa giha-
pon sa gahum nga diha Kaniya sukad pa kaniadto.
Mahimong mamaayo kita sa atong balatian pina-
agi lang sa pag-ampo ug sa pagsalig sa mga pulong
ni Jesus.

Buhata Kini

4. Giunsa man ni Jesus sa pag-ayo ang anak sa
opisyal sa kagamhanan ?

a) Nagpadala Siya ug medisina.
b) Nagdiwata Siya

. . . c) Miingon Siya nga ang bata mama-
ayo ug mitoo ang amahan.

5. Itandi ang MOng mga tubag tustong
mga tubag nga anaa sa katap1lls niining
leksyona.

6. Sulati ang imong Rekord sa Estudyante
alang sa ika-4 nga leksyon.
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Mga Tubag sa Ika-4 nga Leksyon

Kon ang imong hustong mga tubag 3 ka buok,
markahi ang imong grado ug labing maayo; kon
duha lang, sulati ug maayo. Kon kubos sa duha
ang imong hustong mga tubag, basaha pag-usab
ang leksyon,

2. b) Siya mao ang Manluluwas sa kalibutan.

3. a) sa imong kaugalingon gayud mosalig
kang Jesus ingon nga imong Manluluwas.

4. c) Miingon Siya nga ang bata mamaayo ug
mitoo ang amahan.

Gidaghanon sa hustong mga tubag ____

Grado

49



50

Niinjng Leksyona Matun-an Mo Kini

Ang Pag-ayo Sa Usa Ka Masakiton Didto sa
Tuburan

Ang Kagahum sa Anak

Ang Mga nagapanghimatuod Mahitungod
Kang Jesus
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ANG PAG-AYO SA USA KA MASAKITON

DIDTO SA TUBURAN
(Basaha ang Juan 5:1-18)

Ang capitulo 5 nagahisgut mahitungod sa
tawo nga nasakit sulod na sa 38 ka tu,ig Dihay
usa ka tuburan diin ang katawhan mahimong
mamaayo, Apan sa panahon nga kutawon na
kini sa usa ka manulonda, ang labing unang
tawo lamang nga makaabut sa tubig maoy ma-
maayo. Kining tawhana dili gayud makadali ug
adto sa tuburan aron unta mamaayo siya. Apan
giayo siya ni Jesus.

Ang pipila sa mga kadagkuan sa relihiyon
nangasuko tungod kay giayo man ni Jesus kining
tawhana sa adlaw sa igpapahulay kon Sabado.
Naghimo sila sa Sabado ingon nga adlaw sa
pagsimba, ug wala magatoo nga dunay bisan
unsang buhat nga pagahimoon sa maong adlaw.
Naghunahuna kining maong mga kadagkuan
mahitungod sa pagdala sa tawo sa iyang higda-
anan sa adlaw nga Sabado labaw kay sa milagro
nga nakapalakaw kaniya. Naghunahuna sila sa
ilang gikabilinbilin nga kalagdaan labawpakay
sa tawo nga nagkinahanglan ug tabang.

Tinuod nga usa ka adlaw sa semana kinahang-
lan gamiton alang sa pagsimba. Dili kita maga -
buhat sa mga" buluhaton nga dili kaayo
kinahanglanon nianang adlawa. Apan maayo
gayud lcimunay ang pag--
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tabang sa katawhan nga anaa sa pagkinahanglan.
Miingon si Jesus, "Ang akong Amahan nagapa:
dayon sa pagbuhat bisan pa hangtud .karon ug
ako nagabuhat sa ingon man." Kon ang Dios
dili magbuhat sa matag adlaw sa semana, manga-
matay kitang tanan.

1. Nganong didto man ang masakiton sa tubu-
ran sa Betsata?
· • . II)Buot siyang.m~inomug tubig. ,
· . . b) Buot siyang mamaayo.
· . . c) Buot siyang maligo.

2. Nganong nasuko man ang mga kadagkuan
Sil Ji'elihiY:Ol1?

a) Tungod kay wala sila bayari alang
sa kaayohan.

b) Tungod kay ang pag-ayo wala
himoa SaUSaka doktor,

c) Tungod kay nag-ayo si Jesus ug
usa ka masakiton sa adlawng
Sabado.

;3. Giunsa .man ni Jesus ,pagtubag ang mga
kadagkuan sa reliruyon~

a) Gisultiham Niya sila nga naga-
pamuhat Siya tungod kay naga-
padayon man ang Iyang Amahan
sa 'Pagbuhat. -.

b) Gisultihan Niya sila nga ang
pag-ayo sa masakiton dili buhata
trabaho.

CI Gi'sultil1:an Niya SUa nga naka-
dawat siya ug pagtugot gikan ni
Juan Bautista.

Buhata Kini
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ANG KAGAHUM SA ANAK
(Basaha ang Juan 5:19-29)

Gihatagan sa Dios ang Iyang Anak nga si Jesus
sa gahum ug katungod sa pag-ayo sa masakiton,
pagbanhaw sa mga minatay, ug sa pagpasaylo
sa sala, ug bisan pa gani sa paghukom sa
kalibutan. Ang bersikulo 24 nagahatag ug usa ka
maanindot nga saad nga ang tanan nga magapata-
linghug sa mga pulong ni Jesus ug mosalig
Kaniya dili na pagahukman pa tungod sa ilang
mga sala. Naluwas na sila gikan sa ilang mga
sala ug gikan sa silot sa sala. Nakadawat na sila
sa kinabuhing dayon. Dili na kinahanglang
moatubang pa sila kang Jesus sa adlaw sa pag-
hukom sa kalibutan tungod kay nagsalig na man
sila Kaniya ingon nga Manluluwas.

Buhata Kini

4. Sag-uloha ang Juan 5:24
S. Kinsa man ang dili na pagahukman ni Jesus

tungod sa ilang mga sala?
a) Sila nga nahimo nang sakop sa

usa ka simbahan.
b) Sila nga wala gayud makahimo

ug dautan.
c) Sila nga nagapatalinghug sa mga

pulong ni Jesus ug nagsalig
Kaniya ug sa Dios.
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ANG MGA NAGAPANGHIMATUOD
MAHITUNGOD KANG JESUS

(Basaha ang Juan 5:30-47)

Kining capituloha nagahisgut sa mga naga-
panghimatuod kang Jesus "Kining mga nagapang-
himatuod mahitungod Kaniya nagapamatuod
usab kon kinsa Siya. Silang tanan niining capi-
tuloha nagapahibalo kanato nga si Jesus mao ang
Anak sa Dios.

Si Juan nga Bautista usa niining mga naga-
panghimatuod (bersikulo 33). Ang mga buhat-
nga gibuhat ni Jesus nagapanghimatuod
usab mahitungod Kaniya (bersikulo 36),
nagapamatuod nga anak Siya sa Dios. Ang ama-
han nagahatag usab ug panghimatuod (bersi-
kulo 37). Ug unya ang nahisulat nga Pulong
sa Dios isa usab ka panghimatuod (bersikulo
39). Si Jesus dili kasarangan nga tawo. Siya
mao ang pinadala sa Amahan aron paghatag sa
kaluwasan ug kinabuhing dayon.
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Mga Tubag sa Ika-S nga Leksyon

Kon duna kay 4 ka mga hustong tubag,
markahi ang imong grado ug labing maayo; kon3
ra, markahi .ug maayo. Kon 2, kasarangan, Kon
kubos sa 2 ang imong hustong mga tubag,
basaha pag-usab ang leksyon,

1. b) Buot Siyang Maayo

2. c) Tungod kay nag-ayo si Jesus ug usa ka
masakiton sa adlaw nga Sabado.

3. a) Gisultihan Niya sila nga nagapamuhat
Siya tungod kay nagapadayon man ang
Iyang Amahan sa pagbuhat.

5. c) Sila nga nagpatalinghug sa mga pulong
ni Jesus ug nagsalig Kaniya ug sa Dios.

Gidaghanon sa Hustong Mga Tubag __
Grado _
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Niining Leksyona Matun-an Mo Kini

Gipakaon Ni Jesus Ang Lima Ka Libong
mga Tawo

Milakaw si Jesus Ibabaw sa Tubig

Nangita ang mga Katawhan Kang Jesus
Si Jesus ang Tinapay sa Kinabuhi

Ang Mga Pulong sa Kinabuhing Dayon
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GIPAKAON NI JESUSANG LIMA KA
LIBONG MGA TAWO

(Basaha ang Juan 6:1·15)

Si Mateo, laing tinun-an ni Jesus, nagsulti
kanato ug dugang mahitungod niining milagroha.
Si Jesus ug ang Iyang mga tinun-an miadto sa
usa ka mamingaw nga dapit aron pagpahilayo
gikan sa mga panon sa katawhan. Apan misunod
ang mga katawhan Kaniya nga nanagdala sa ilang
mga masakiton aron pagaayohon ni Jesus. Na-
luoy si Jesus sa mga katawhan tungod kay
tali-abut na ang kagabhion ug ang tanan gibati
na ug kagutom ug walay dapit nga kakuhaan ug
pagkaon.

Nagtudlo si Jesus ug daghang mga pagtulon-an
pinaagi sa Iyang gibuhat niining tungora.
Gipakita Niya kanato nga ang Dios adunay
kahingawa alang kanato ug sa atong mga
kinahanglan.

Dihay bata nga may lima ka buok nga pan.
Kining lima ka buok nga pan ug duha ka gag-
mayng isda igo ra gayud alang sa usa ka batang
gigutom. Apan gipangayo kini sa Ginoo ug ang
bata mihatag Kaniya sa tanan. Uban sa pana1a-
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ngin ni Jesus kining diotayng pagkaon nahimong
igo alang sa gikinahanglan sa 5,000 ka mga
katawhan. Ug ang bata nakakaon usab. Mikaon
siya kutob sa iyang gusto. Dili gayud kita
maalkanse sa atong gihatag ngadto sa Dios.
Nagabalik Siyag hatag sa labaw pa ka daghan kay
sa atong gihatag ngadto Kaniya.

Ang pagkaon napilopilo sa maong kadagha-
non sa dihang gipasalamatan ni Jesus ang Dios.
Samtang magapasalamat kita sa Dios tungod sa
gihatag Niya kanato, himoon Niya kining igo
alang sa atong mga kinahanglan.

Mitabang usab ang mga tinun-an sa pagbuhat
sa maong milagro. Sa dihang gidawat nila ang
pinikas-pikas nga tinapay gikan sa mga kamot
ni Jesus, mitubo kini ug midaghan aron pagtagbo
sa kinahanglan. Ang pulong sa Dios usahay
gitawag nga tinapay ug pagkaon. Sa dihang
ipakig-ambit ta ang Iyang Pulong ngadto sa
uban, ang Dios magapanalangin niini aron
makatagbaw sa gigutom nga mga kalag.

Nangalipay ang mga katawhan tungod nnm
nga milagro. Ang Mesias nga gisaad sa Dios usa
ka propeta nga sama kang Moises. Nag-ampo si
Moises ug ang Dios naghatag sa katawhan ug
pagkaon nga gitawag ug "mana" didto sa
kamingawan. Si Jesus usab sa kahibulongang
paagi nagpakaon sa dakung panon sa katawhan
sa kamingawan. Mao na gayud kini ang Propeta,
ang Mesias. Busa buot silang maghimo Kaniya
nga Hari

Apan wala moanhi si Jesus aron sa paggun-ob
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sa gobyerno nga Romanhon ug mamahimong
pangulo sa Iyang nasud. Mianhi Siya aron sa
paggun-ob sa gahum sa saia diha kanila nga buot
magakinabuhi sa hustong kinabuhi. Mamahimo
Siyang Ginoo ug Hari sa daghang mga kinabuhi
apan ang Iyang gingharian espirituhanon, dili
politikanhon. Wala makasabut ang mga tawo
niini, mao nga mihukom Siya sa pagpalayo gikan
kanila.

Buhata Kini

1. Nagpasalamat ka ba sa Dios sa imong
kalan-on sa\dili ka pa mokaon? __ " ~ __
- - - - - - .- Kon wala magasugod ba ikawgikan karon? "

2. Unsang milagroha ang gibuhat ni Jesus sa
5 ka buok nga tinapay ug duha ka isda nga
iya sa bata?

a) Naghimo Siyag igong pagkaon
alang sa 12 ka mga tinun-an.

b) Naghimo Siyag 12 ka mga basket
nga puno sa pagkaon.

c) Naghimo Siyag pagkaon nga igo
sa 5,000 ka mga tawo.

3. Unsa may buot buhaton sa mga tawo
human sila pakan-a ni Jesus?

a) Maghinulsol sa ilang mga sala ug
mamaluwas.

b) Magpurongpurong kang Jesus
ingon nga hari sa ilang nasud.

c) Magdawat kang Jesus ingon nga
ilang espirituhanon pangulo
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MILAKA W SI JESUSIBABAW SA TUBIG
(Basaha ang Juan 6:16.211

Ang mga tinun-an nanabok sa lanaw sakay sa
sakayan paingon sa Galilea. Ug nangahadlok sila
tungod kay may bagyo nga miabut ug hapit
malunod ang ilang sakayan. Milakaw si Jesus
ibabaw sa tubig ug misakay ngadto sa sakayan
aron pagluwas kanila. Kinsa ba ang makalakaw
sa tubig o makapahunong sa bagyo? Makahimo
ba niini ang kasarangang tawo? Makahimo si
Jesus sa bisan unsa tungod kay Siya mao man
ang Anak sa Dios.

Ang pagsakay ni Jesus sa sakayan sama ra sa
pagbaton nato kang Jesus sa atong kinabuhi.
Uban Kaniya mahilikay kita gikan sa mga bagyo
sa kagubot. Kuhaon Niya ang mga kahadlok ug-
magahatag kanato sa kalinaw, Si David nga mag-
susulat sa mga Awit sa karaang panahon, nag-
sulat niini:

Salmo 34:6. Kining kabus nga tawo nagtu-aw,
ug gipatalinghugan siya ni Jehova, ug gilu-
was siya gikan sa tanang mga kalisdanan niya.

Buhata Kini

4. Nagai·
kaIla ug
ug nagapagawas
kalisdanan?
niini;
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NANGITA ANG MGA KATAWHAN
KANG JESUS

(Basaha ang Juan 6: 22·24)

Si Jesus inila kaayo, ug tungod niini bisan asa
Siya mosunod ang mga katawhan Kaniya.
Tungod kay nagahunahuna sila nga si Jesus mao
ang matang sa tawo nga ilang gipangita aron
himoong hari. Pinaagi sa Iyang kahibulongang
gahum mamaayo Niya ang tanang masakiton.
Gipakaon Niya ang mga katawhan ug dili na
kinahanglan nga motrabaho pa sila!

Niining higayona si Jesus nagpuyo sa siyudad
sa Capernaum sakop sa Galilea. Misunod ang
daghang panon sa katawhan Kaniya kay buot
nilang himoong pangulo si Jesus sa usa ka
kapunongan batok sa kagamhanan. Apan wala
hatagi ug .bili ni Jesus ang ilang gitanyag. Sa wala
madugay ang mga kaaway ni Jesus nagpasangil
nga Iyang gidasig ang mga katawhan sa pag-alsa
batok sa gobyerno. Apan ang tanang katawhan
nasayud nga binuang ug dili tinuod ang maong
sumbong.

Buhata Kini

5. Diin man nagpuyo si Jesus?
a) Sa Capernaum nga sako}? sa Mi •

diterranean.
b) Sa Capernaum nga sakop sa Gali -

lea.
c) Sa Nasaret,

4
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SI JESUSANG TINAPAY SA KINABUHI
(Basaha ang Juan 6:25-59)

Nagtudlo si Jesus nga ang Dios buot nga ang
mga katawhan mosalig Kaniya.

Juan 6:29. Ang ipabuhat sa Dios mao kini,
nga kinahanglan mosalig kamo kaniya nga
iyang gipadala.

Buot sila nga si Jesus magapakaon kanila ug
mana. Gipahibalo sila ni Jesus nga duna siyay
labaw pa ka maayong butang kay sa mana; Siya
mao ang Tinapay sa Kinabuhi nga gipadala sa
Dios gikan sa langit.

--<~:OxKjA?
Ang ubang mga katawhan nangasuko sa

dihang miingon si Jesus nga kinahanglan silang
mokaon sa unod ug moinom sa dugo ni Jesus.
Nagakahulogan kini nga ang mga katawhan
kinahanglan magapasulod kang Jesus sa ilang
mga kinabuhi ingon nga nagakaon silag pagkaon
alang sa ilang mga lawas. Ang pagkaon naghatag
kanila ug maayong panglawas. Apan Siya maga-
hatag kanila ug kinabuhing dayon.

Dihay panahon tapus niini nga si Jesus nag-
hatag sa Iyang mga tinun-an ug tinapay ug vino
ug miingon kanila nga kini nagakahulogan sa
Iyang lawas ug sa Iyang-d-ugo. Misugo Siya kanila
sa paghinumdom sa kamatayon matag panahon
nga sila managpangaon sa ingon niini nga paagi.
Ug mao nga karon aduna kitay gitawag nga
Panihapon sa Ginoo o Balaang Panihapon. Ang
pag-apil sa Balaang Panihapon dili makaluwas
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ni bisan kinsa. Gani, ang Biblia nagapasidaan sa
dili pag-apil sa Balaang Panihapon gawas kon
naluwas na ikaw gikan sa sala.

"ili

Buhata Kini

6. Sag-uloha ang Juan 6: 29.
7. Linyahi ang bersikulo nga labi mong

hiangayan gikan sa bersikulo I ngadto sa
59 sa capitulo 6 sa Juan.

8. Unsa may gipasabot ni Jesus sa Iyang pag-
ingon, ".. . gawas kon mokaon kamo
sa unod sa Anak sa Tawo ug moinom sa
iyang dugo, wala kamoy kinabuhi diha
kaninyo"?

a) Ang katawhan kinahanglan mo-
hon sa unod gayud ni Jesus.

b) Ang katawhan kinahanglan mo-
i ~nom sa tinuod Niyang dugo. i
c) Ang katawhan kinahanglan mo-

pasulod kang Jesus diha sa ilang
mga kinabuhi ingon nga sila naga-
kaon ug pagkaon alang Sa ilang"
mga lawas.

9. Unsa may katuyoan sa Balaang Panihapon?
a) Aron pagluwas kanato gikan Sa

sala.
b) Aron pagpaila nga sakop kita sa

simbahan.
c) Aron pagrepresentar sa lawas ug

sa dugo ni Jesus ug ang mga mag-
totoo nagaapll sa Balaang Paniha-
pon aron paghinumdom sa kama-
tayon ni Jesus.
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ANG MGA PULONG SA KINABUHING
DAYON

(Basaha ang Juan 6:60-71)

Ang ubang mga katawhan nga misugod pagsu-
nod kang Jesus karon nangahiubos ug mitalikod
gikan Kaniya. Busa nangutana si Jesus sa iyang
mga tinun-an kon buot ba usab silang mobiya
Kaniya. Mitubag si Pedro, "Ginoo kang kinsa
man kami moadto?" Ikaw mao ang may mga
pulong mahitungod sa kinabuhing dayon." Giki-
nahanglan gayud kaayo alang .kanato nga atong
masabtan ang kamatuoran sa gipamulong ni
Pedro.

Kinahanglang modawat kita kang Jesus aron
kita makabaton sa kinabuhing dayon, dili kay
nakaila lamang Kaniya. Tungod kay mahimo
mang makahibalo ka ug daghang butang sa atong
pangulo sa nasud apan wala gayud kamo manag-
kaila. Daghang mga katawhan ang nakaila kang
Jesus apan wala gayud magadawat kang Jesus
ingon nga ilang kaugalingong Manluluwas.

Juan 17: 3. Ug ang kinabuhing dayon mao kini
ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bug-
tong tinuod nga Dios ug kang Jesu-Cristo nga
imong pinadala.
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Gidawat na ba nimo si Jesus ingon nga imong
Manluluwas? Kon wala pa man kinahanglan
moampo ka karon dayon ug isugid ang imong
mga sala ug hangyoa ang Dios sa pagluwas kani-
mo. Ang imong pagsalig kinahanglan dili sa
imong mga maayong binuhatan kondili ngadto
kang Jesus sa Iyang gibuhat didto sa ka1baryo.

Buhata Kini
10. Sag-uloha ang Juan 17:3
11. Unsa may gisulti ni Pedro

a) "Ginoo kang kinsa man kami
moadto? Ikaw mao ang may
mga pulong sa kinabuhing
dayon'"

b) "Ginoo, ka1isod ba niining
sabton? "

c) "Ginoo, unsaon man nimo
paghatag sa imong unod aron
atong kan-on."

12. Unsa may buhaton mo sa Imong kaugali-
ngon aron mamaluwas ka?

a) Kinahanglan toohan mo nga
. nagpakamatay sj Jesus alang

kanimo ug dawaton Siya ingon
nga imong kaugalingaong Man-
luluwas.

b) Kinahanglan nakaila ka kang
Jesus pinaagi sa mga sulti-sulti
sa uban mahitungod Kaniya.

c) Kinahanglan daku o maayo ang
imong grado niining kurso nga
ginatun-an mo.

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

14. Sulati ang imong Rekord sa Estudyante
alang sa ika-6 nga leksyon.

65



66 Ika-s nga Leksyon

Mga Tubag Sa Ika-6 nga Leksyon

Kon duna kay 6 o 7 ka mga hustong tubag,
markahi ang imong grado ug labing maayo; kon
5 ra markahi ug maayo. Kon 4, kasarangan. Ug
kon kubos sa 4 ang imong hustong tubag, basaha
pag-usab ang leksyon.

2. c) Naghimo Siyag pagkaon nga igo ipakaon
sa 5,000 ka mga tao

3. bh'agpurongpurong kang Jesus ingon nga
hari sa ilang nasud.

5. b) Sa Capernaum nga sakop sa Galilea.

8. c) Ang katawhan kinahanglan mopasulod
kang Jesus diha sa ilang mga kinabuhi
ingon nga sila nagakaon ug pagkaon alang
sa ilang mga lawas.

9. c) Aron pagrepresentar sa lawas ug dugo ni
Jesus ug ang mga magtotoo nagaapil sa
Balaang Panihapon aron paghinumdom
sa kamatayon ni Jesus.

'11. a) 'Ginoo kang kinsa man kami moadto?
Ikaw mao ang may mga pulong sa kina-
buhing dayon."

12. a)"Kinahanglan toohan mo nga nagpaka-
matay si Jesus alang kanimo ug dawaton
mo Siya ingon nga imong kaugalingong
Manluluwas.

Gidaghanon sa Hustong mga Tubag_
Grado ------
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Niining Leksyona Matun-an Mo kini

Si Jesus ug ang Iyang mga Igsoon

Si Jesus sa Fiesta sa mga Payag

Siya ba ang Mesias?

Gipadala ang mga Polis aron Pagdakop
Kang Jesus

Mga Sapa sa Tubig nga Buhi

Ang Mga Tawo Nagkasumpaki

Ang dili Pagkamatinoohon sa mga Pangulo .
sa Judeo
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SI JESUSUG ANG IYANG MGA IGSOON
(Basaha ang Juan 7:1-9)

Kining mao nga hugna nagahisgut mahitu-
ngod sa nagkalainlaing panghunahuna sa mga
tawo mahitungod kang Jesus. Dunay uban nga
dili buot nga motoo Kaniya. Ang uban nagbaton
sa ilang "kaugalingong mga prinsipyo nga wala
mohaum sa mga ginatudlo ni Jesus. Ug ang uban
usab naglagot Kaniya tungod kay nagwali Siya
batok sa mga dautang butang nga gibuhat sa mga
katawhan.

Sa samang higayon usab ang kaugalingong mga
igsoon nga lalake ni Jesus wala motoo nga Siya
mao ang Mesias o Cristo. Apan sa kaulahian
mitoo ra sila. Daghan sa mga kaaway ni Jesus
ang mitoo Kaniya sa dihang nabanhaw na Siya.
Ug ang uban niadtong mga katawhan nga mga
kaaway sa ebanghelyo mahimong modawat ra
Kaniya kon magaampo kita alang kanila. Nagtud-
lo si Jesus sa Iyang mga tinun-an sa paghigugma
sa ilang mga kaaway ug sa pag-ampo alang kanila .

..Buhata Kini

l. Aduna ka bay kaila nga nasilag sa ebanghelyo?
, . _._Pag-ampo alang kaniya.

2. Ta~an na ba sa imong mga Igsoong lalake ug
igsoong babaye nagtoo ug nagdawat kang
Jesus? ... 0'0 o •• Pag-ampo usab alang kanila.
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SI JESUS SA fiESTA SA MGA PAYAG
(Basaha ang Juan 7: 10·24)

Sa makapito niining capituloha gisultihan kita
nga si Jesus anaa sa makuyaw nga dapit. Basaha
ang mga bersikulo l, 13, 19, 25, 30, 32, 44.
Apan bisan pa sa maong kakuyaw, nagpadayon
si Jesus sa pagpanudlo ug miadto pa gayud sa
fiesta sa Jerusalem. Daghan sa mga sumusunod
ni Jesus karong panahona anaa sa makuyaw nga
dapit. Busa kinahanglan nga magaampo kita sa
Dios nga hatagan sila ug kaisug sa pagpadayon
sa pagpanudlo, pagwali, ug pagsugid mahitungod
kang Jesus.

Ang mga pagtulon-an ni Jesus nakapatingala
sa mga Judio. Nasayud sila nga si Jesus wala
makatuon sa ilang mga mataas nga mga tunghaan.
Ang mga kamatuoran nga Iyang gipanudlo naga-
gikan sa Dios.

Basaha ang bersikulo 17. Kon kita magama-
sinugtanon sa buot ipabuhat sa Dios kanato,
Siya magapasabot kanato sa kamatuoran. Kadag-
hanan samga tawo nga dili motoo sa ebanghelyo
aduna niining mao nga suliran. - ang suliran sa
dili pagpakaila sa kamatuoran tungod kay dili
sila buot motuman sa Dios. Bisan kadtong mga
tawo nga wala motoo nga dunay Dios mahimong
makakaplag Kaniya pinaagi sa kinasingkasing
nga pag-ampo, nga ingon niini, "Ginoo kon
adunay Dios, kon malooy ka ipadayag ang imong
kaugalingon nganhi kanako. Pasabta ako Ba
kamatuoran ug mosunod ako kanimo.
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Dihay ubang mga katawhan nga nagbagulbol

tungod kay si Jesus nagpang-ayo man sa mga
masakiton bisan sa adlaw nga Sabado. Usahay
ang usa ka balaod daw nahasupak sa laing balaod.
Kon kini mahitabo man ugaling, nagtudlo si
Jesus nga kinahanglan tumanon ta ang labing
maayo o labing mahinungdanon. Pananglitan ang
balaod naga-ingon nga dili gayud magabuhat o
magatrabaho sa adlaw nga Sabado. Apan duna
usay giingon sa balaod nga ang batang lalake
kinahanglan sirkunsisyonan sa ikawalo nga adlaw.
Nan kon ang ika-walo nga adlaw mahitabo sa
Sabado, sa ato pa nasupak na ang mga katawhan
sa balaod mahitungod sa sirkunsisyon. Nanudlo
si Jesus nga ang balaod nga makaayo sa uban
labawng irnportante kay sa balaod sa Sabado.

Buhata Kini

3 Nganong maayo man kaayo ang mga pagtulun-
an ni Jesus?

a) Tungod kay nakatungha man Siya
sa mataas nga mga tunghaan,

b) Tungod kay ang mga f'ariseo ug mga
pari mao ang Iyang mga magtutudlo.

c) Tungod kay 'ang Iyang gipanudlo
nagagikan man sa Dios.

4 Pag-ampo alang sa imong mga higala nga wala
. pa maluwas nga ang Dios magahatag kanila ug

higayon sa ,pagbiya sa ilang mga sala aron
makasabot sila sa kamatuoran sa ebanghelyo.

5. Pag-ampo alang niadtong anaa sa makuyaw
nga mga dapit tungod sa ilang pagsunod 'kang
Jesus. '



Gabayan sa Pagtuon: Juan 71

SIYA BA ANG MESIAS?
(Basaha ang Juan 7:25-31)

Nangahibulong ang mga katawhan sa pagka-
kita nila kang Jesus nga nanagpanudlo didto sa
templo tungod kay nasayud sila nga ang Ju-
dio nagpangita Kaniya aron ilang patyon. Apan
dili sila makahimo sa pagpatay Kaniya hangtud
nga dili pa moabot ang panahon nga gitagana sa
Dios alang sa Iyang kamatayon. Nasayud si
Jesus nga ipadala Siya sa Dios ug nga ang Dios
magatabang Kaniya sa pagtapus sa Iyang bulu-
haton. Busa si Jesus nagpadayon sa pagpanudlo
didto sa templo. Tungod kay Siya dunay kaisug
sa pagbuhat sa buot ipabuhat sa Dios Kaniya.
Ug daghan pang mga katawhan ang mitoo Kaniya
ug nangaluwas gikan sa ilang mga sala.

Buhata Kini

Sulati ang mga blangko

6. Unsa may buot buhaton sa mga Judio ngadto
kang Jesus? ..~_._. .• _••~

7. Kinsa man ang nagpadala kang Jesus? ' 0 __ ._

8. Sayon ba kanunay ang paghuhat sa b1,1Qtipa-
buhat sa Dios kanimo?. . o.

9. Kinsa man ang magabantay kanimo? _
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GIPADALA ANG MGA POLIS ARON
PAGDAKOP KANG JESUS
(Basaha ang Juan 7:32·36)

Ang kamatuoran nga
daghan sa mga tawo ang
mitoo kang Jesus naka-
padasig sa mga Fariseo sa
pagpaningkamot sa pagpa-
patay Kaniya. Nasayud
si Jesus nga ilang patyon
Siya kay mianhi man Siya
sa kalibutan aron magpa-
kamatay alang sa atong
mga sala. Naghisgut Siya mahitungod sa Iyang
kamatayon ingon nga usa ka pag-adto sa usa ka
dapit diin dili makasunod Kaniya ang mga kataw-
han. Matapus ra unya ang Iyang buluhaton ug
mobalik Siya ngadto sa langit uban sa Dios nga
Iyang Amahan. Kadtong nanagsunod kang Jesus
moadto sa langit human sa ilang kamatayon.

Buhata Kini

10. Giunsa man nato pagkahibalo nga dunay
mga kaaway si Jesus?

a) Tungod kay ang mga kadagkuaas
sa kaparian buot mopatay
Kaniya.

b) Ang gobernador nga Romanhon
nagpadakop kang Jesus.

c) Ang mga katawhan buot mopatay
kang Jesus.
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MGA SAPA SA TUBIGNGA BUHI
(Basaha ang Juan 7: 37 -39)

Miingon si Jesus, "Kon adunay tawong giuhaw
umari siya Kanako ug umi nom." Natun-an na
nato nga gipakasama ni Jesus ang kaluwasan sa
tubig nga buhi. Apan Ang bersikulo 39 nagpaha-
yag nga ang tubig nga Iyang giingon nagpasabot
sa Espiritu Santo. Ug kini ihatag sa magtotoo
human siya modawat kang Jesus. Human mapa-
saylo ang tawo gikan sa iyang mga sala, kina-
hanglan nga magtinguha siya nga mapun-an sa
Espiritu Santo. Ang basahon sa mga Buhat, atong
makaplagan nga ang mga magtotoo nangapun-an
sa Espiritu Santo human nila madawat si Jesus
ingon nga ilang Manluluwas.

Buhata Kini

11. Sa dihang miingon si Jesus, "Kon adunay
tawong giuhaw umari siya kanako ug umi-
nom," unsa may iyang gipasabot?

a) Mahitungod sa kaluwasan nga
Iyang ginganlan ug tubig nga
buhi.

bj Mahitungod sa Espiritu Santo
nga ihatag ngadto sa mga mag
totoo human sila mamaluwas.

c) Mahitungod sa tubig gikan sa
suba sa Jordan.
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ANG MGA TAWO NAGKASUMPAKI
(Basaha ang Juan 7 :40-44)

Ang mga katawhan sa panahon ni Jesus
adunay nagkalainlaing pagsabot mahitungod
kang Jesus sama usab sa atong panahon karon.
Husto sila nga nanagingon nga si Jesus mao ang
Propeta nga gisaad sa Dios, ang Mesias, ug ang
Anak sa Dios.

Nagpuyo si Jesus sa lalawigan sa Galilea apan
didto Siya matawo sa Bethlehem Si Lucas ug si
Mateo naghatag kanato ug mga lista sa mga
katigulangan ni Jesus. Gipakita nila nga si Jesus
kaliwat ni David, ug nga si Jesus mao ang katu-
manan mahitungod sa panagna nga Mesias.

Buhata Kini

Sulati ang mga blangko.

12. Matud sa mga katawhan asa man matawo
ang Mesias? -o • __ •__ ,..

13. Asa man natawo si Jesus?

14. Kaliwat ba si Jesus ni DAvid?



Gabayan sa Pagtuon: Juan 75

ANG DILI PAGKAMATINOOHA ON SA NGA
PANGULO SA JUDIO

(Basaha ang Juan 7:45-52)

Buot ang mga Fariseo nga madakop si Jesus.
Apan miingon ang usa ka polis nga, "wala pa
gayuy tawo nga nakasulti sama niining tawhana"!
Wala gayuy nakasulti nga sama kang Jesus
tungod kay Siya Dios man. Kinahanglan nga
tun-an' ta ang mga butang nga gipanudlo ni
Jesus labaw pa kay sa mga gipanulti sa mga
katawhan.
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MgAtubag Sa:Ika- 7 nga Leksyon.

Kon duna kay 11 ngadto 'sa 12 ka mga hustong
tubag, markahi ug labing maayo ang imong
grado; kon 9 ngadto sa 10, markahi ug maayo.
Kon 7 ngadto sa 8, kasarangan. Ug kon ubos sa
7 ang imong hustong tubag, basaha pag-usab
ang leksyon.

3. c) Tungod kay ang Iyang gipanudlo na-
gagikan man sa Dios.

Patyon Siya.

Ang Dios.

Dili.

6.

7.
8.
9. Ang Dios

10. a) Tungod kay ang mga kadagkuan sa
mga kaparian buot mopatay Kaniya.

11. b) Mahitungod sa Espiritu Santo nga iha-
tag ngadto sa mga magtotoo human
sila mamaluwas.

Bethlehem.12.

13.
14.

15.

Bethlehem.

Oo.
a) "Wala pa gayuy tawo nga nakasulti

sama niining tawhana! "

Gidaghanon sa Hustong Tubag

Grado _
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Niining Leksyona Matun-an Mo Kini

Ang Babaye Nga Ning-abtan Nga Nanapaw

Si Jesus Ang Kahayag Sa Kalibutan

Dili Kamo Makaadto Sa Akong Pagaadtoan

g Mga Tawong Gawas Ug Ang Mga Naulipo

Si Jesus Ug Si Abraham
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ANG BABAYE NGA NING-ABlAN NGA
NANAPAW

(Basaha ang Juan 8: 1-11 )

Naghatag si Jesus ug maayong patukoranan
mahitungod sa pagsaway ug paghukom sa uban.

Juan 8:7. "Kinsa kaninyo ang walay sala maoy
paunahag labay kaniyag bato. '1

Mahimo nga isulat ni Jesus ang mga sala nga
nabuhat sa mga katawhan. Busa nanga-ulaw sila
ug mibiya

Si Jesus lamang ang nahibilin didto nga walay
sala. Wala Niya hukmi ang babaye. Iya hinoong
giluwas ang kinabuhi sa babaye ug gipasaylo ang
iyang sala. Gipalakaw ni Jesus ang babaye ug
gisultihan nga dili na magpakasala. Kon pasay-
loon na kita sa Dios dili na kita magpadayon pa sa
pagpakasala.

Buhata Kini

1. Sag-uloha ang Juan 8:7. Kon tintalon ka sa
pagsaway sa uban, kutloa kining maong ber-
sikulo.

2. Pag-ampo alang niadtong mga tawo nga
nangayo na ug pasaylo sa Dios apan nagapa-
dayon pa gihapon sa pagpakasala.
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SI JESUSANG KAHAYAG SA KALIBUTAN

(Basaha ang Juan 8:12-20\

Misulti si Jesus ngadto sa mga katawhan nga
Siya mao ang kahayag sa kalibutan. Kanunay
nagahisgut ang Biblia mahitungod sa sala ingon
nga kangitngit. Si Jesus sama sa usa ka kahayag
nga nagapakita kanato sa atong mga sala ug
nagatultol kanato sa dalan padulong sa langit.
Dili kita makaadto sa langit hangtud nga mapa-
saylo na ang atong mga sala. Ang bersikulo 24
nagaingon nga kadtong mga tawo nga wala maga-
too kang Jesus mangamatay diha sa ilang sala.

Buhata Kini

3. Basaha pag-usab ang pasi-una nga gisulat ni
Juan alang sa Ebanghelyo nga makita sa
Juan 1: 1-9

4. Nganong gitawag man ni Jesus ang Iyang
kaugalingon nga kahayag sa kalibutan?

a) Tungod kay Siya mao man ang
matuod nga kahayag nga magapa-
kita kanato sa atong mga sala ug
magatultol kanato sa dalan
padulong sa langit.

b) Tungod kay Siya kanunay man
nagapanudlo sa adlaw ug dili sa
gabii.

c) Tungod kay gihatagan Niya ug mga
suga ang matag-usa aron magamit
nila sa gabii
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01LI KAMO MAKAADTO SA AKONG
PAGAADTOAN

(Basaha ang Juan 8:21·30)

Misulti pag-usab si Jesus ngadto sa mga
katawhan mahitungod sa Iyang kamatayon. Gi-
pasabot kini ni Jesus pinaagi sa pag-ingon nga
duna Siyay pagaadtoan diin niini dili ang mga
tawo makaadto. Gikan Siya sa langit ug naga-
padulong na usab balik ngadto sa langit. Apan sa
dili pa kini kinahanglan magpakamatay una
Siya sa Krus alang sa mga sala sa kalibutan. Dili
ba mao kini ang gisulti ni Jesus ngadto kang
Nicodemo diha sa capitulo .3?

"Ako man ang mao Ako" maoy usa sa mga
ngalan sa Dios nga gigamit Niya sa dihang nangu-
tana si Moises kon unsay ngaian sa Dios. Ang
pagkamatay ug pagkabanhaw ni Jesus mao ang
nakapatoo kanato nga Siya mao ang atong
Manluluwas.

5. Basaha sa makatulo ang bersikulo 23, 24, 28,
ug~9. .

6. Kinsa may gisultihan ni Jesus nga ang anak sa
tawo igapataas, ingon nga gipataas ni Moises
ang tumbaga nga bitin didto sa kamingawan?

7. Basaha ang Juan 3: 14 ngadto sa 21.
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ANG MGA TAWONG GAWAS UG ANG
MGA NAULIPON
(Basaha ang Juan 8:31-47)

Miingon si Jesus nga kinsa kadtong nakasala
ulipon sa sala. Ang tawong makasasala dili maka-
himo paghunong sa pagpakasala bisan pag buot
niya. Daghan ang nanag-ingon nga wala sila
nasayud kon nganong gibuhat nila ang mga
butang nga ilang ginabuhat. Dili sila makahimo
sa paghunong niini. Ang usa ka ulipon aduna
gayuy agalon, ug ang makasasala ulipon sa yawa.
Apan kon tumanon ta ang gipanudlo ni Jesus.
Iya kitang hatagan ug kagawasan gikan sa sala ug
gikan sa yawa.

Juan 8:31, 32, 36. Kon
pabilin kamo sa akong
pulong, nan, kamo tinuod
gayud nga akong mga
tinun-an; ug kamo mahi-
balo sa kamatuoran, ug
ang kamatuoran magaha-
tag kaninyog kagawasan.
Kon ang anak mao ang
magahatag kaninyog kaga-
wasan, kamo mahimo
gayud nga mga tawong
gawas.

--

Buhata Kini
8. Saguloha ang Juan 8:31, 32, 36.
9. I-ampo ang imong mga higala nga anaa pa

sa kaulipnan sa sala.
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SI JESUS UG SI ABRAHAM
(Basaha ang Juan 8:48-59)

Ang ubang mga katawhan nga nakadungog
sa mga gipanulti ni Jesus nangasuko. Miingon
sila nga wala gayud sila sukad mahimong mga
ulipon, ug nga sila gikan sa kaliwat ni Abraham
ug natawo nga adunay kagawasan. Dili kita buot
motoo nga nahimo kitang mga ulipon ni Satanas.
apan mao kini ang tinuod hangtud nga hatagan
na kita ug kagawasan ni Jesus.

Sa dihang ang mga Judio naghisgut mahitungod
kang Abraham, misulti si Jesus nga si Abraham
nagmalipayon nga nakakita sa adlaw ni Jesus.
Ug miingon pa Siya nga "sa wala pa si Abraham,
mao na Ako." Kining mga pulonga gigamit usab
sa Dios didto sa Exodo 3: 14

Exodo 3;14. Ug mitubag ang Dios kang
Moises; AKO MAN ANG MAO AKO. Ug
miingon Siya, mao kini ang igaingon mo sa
mga anak sa Israel: Ako man, mao ang
nagsugo nganha kaninyo.

Kini nakapalagot sa ubang mga ka
dagkuan sa mga Judio ug misulay sila
pagbato kang Jesus. Apan miikyas si
Jesus gikan sa templo tungod kay dili j.J.,1-AI.A4J
pa panahon alang Kaniya nga Siya
magpakamatay. Tinuod nga Siya mianhi
alang sa atong mga sala, apan ang yawa
dili makaPirtay Kaniya sa dili pa mo-
abot ang panahon sa Dios alang Kaniya.
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Buhata Kini

10. Unsa may gisulti ni Jesus mahitungod sa
Iyang kaugalingon ug kang Abraham?

a) "Si Abraham ako usab nga-
amahan."

b) "Wala gayud ako makakita
kang Abraham."

c) "Sa wala pa si Abraham, mao na
ako."

11. Itandi ang wong mga tubag sa hustong
mga tubag nga anaa sa katapusan niining
leksyona,

12. Sulati ang imong rekord sa estudyante alang
sa ika-S nga leksyon,

Mga Tubag sa ika-S nga Leksyon

Kon aduna kay 3 ka hustong mga tubag, mar-
kahi ug labing maayo; kon 2 ra, markahi ug
maayo. Kon kubos sa 2 ang imong hustong
tubag, basaha pag-usab kining leksyona.

4. a) Tungod kay Siya mao man ang matuod
nga kahayag nga nagapakita kanato sa
atong mga sala ug magatultol kanato sa
dalan padulong sa langit.

6. Nicodemo
lO.c) "Sa wala pa si Abraham mao na ako."

Gidaghanon sa hustong mga tubag_
grado _
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Niining Leksyona Matun-an Mo Kini

Giayo Ni Jesus Ang Tawong 'Buta Sukad Pa
sa Iyang Pagkahimugso

Giusisa Sa Mga Fariseo Ang Buta Nga Naayo

Espirituhanong Pagkabuta
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GIAYO NJ JESUSANG TAWONG BUTA
SUKAD PA SA IYANG PAGKAHIMUGSO

(Basaha ang Juan 9:1-12)

Nagatoo ang mga tinun-an nga ang tanang
sakit nagaabot tungod sa sala. Apan nganong
duna may tawong buta nga. sukad pa sapagkahi-
mugso? Dili kini tungod sa iyang sala. Natawo
siyang buta nang daan bisan wala pa siya maka-
buhat ug sala. Mahimo ba kaha nga ang hinung-
dan mao ang mga sala sa mga ginikanan?

Gipasabot sila ni Jesus nga ang mga balatian ug
mga pagantus dili kanunay tungod sa sala sa
usa ka tawo. Daghang mga sakit ang nagagikan
sa natural nga mga hinungdan ug walay kalabu-
tan sa sala ug sa silot niini. Kining pagkabuta
niining tawhana magahatag kaniya ug kahigayo-
nan sa pagkaayo pinaagi kang Jesus ug mamalu-
was siya gikan sa iyang mga sala. Ang uban usab
makakita sa gahum sa Dios ug motoo kang Jesus.
Busa ang Dios nga nasayud sa tanang butang sa
dili pa kini mahitabo, nagtugot nga siya mahi-
mugso nga buta nang daan.

Usahay dili nato ma-
sabtan nganong naga an-
tus kita. Naninguha kita
sa pag-amping sa atong
kaugalingon apan sa giha-
pon kita ug ang atong mga
kaanakan mangasakit ug
maaksidente. Ug' unya
mangutana kita, "Ginoo,
nganong nahitabo man
kini kanako? "
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Usahay hinuon magatugot ang Dios nga mag-
.antus kita aron sa pagbadlong kanato. Kina -

hanglan susihon nato ang atong kaugalingong
kasingkasing ug kinabuni ug mangayo ug ka
pasayloanan sa mga sayop nga butang nga atong
nahim o, o sa mga pulong ba hinuon, o mga dili
maayong pamatasan ug mga dautang hunahuna.
Kinahanglang moampo kita sa Dios nga ayohon
kita Niya. Ug labaw sa tarran magaampo kita
nga pinaagi sa atong pag-antus makita unta sa
uban ang gahum Ug gugma sa Dios, ug magadayag
Kaniya Buot kita nga ang tanang mahitabo sa
atong mga kinabuhi magadala unta ug himaya
ngad to sa Dios.

~uhataKini
I

1. Nganong ang tawo buta na man daan sukad
pa sa iyang pagkahimugso'!
· . . a) Tungod sa sala.
· . . b) Tungod sa sala sa iyang mga gini -

kanan.
· . . c) Aron mapakita ang gahum sa Dios.

2. Nganong wala man makaila ang buta kon
kinsa ang nag-ayo kaniya?
, , , a) Tungod kay wala pa man siya

maayo hangtud nanghugas siya
sa tub~ sa Siloe.

b)Tungod kay human maayo ang
buta wala man siya mangutana
kon kinsa si Jesus.

c) Tungod kay siya usa man ka
langyaw sa maong lungsod.
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G USISA SA MGA FARISEOANG BUTA
NGA AAYO

(Basaha ang Juan 9~1~34)

Ang mga kaaway ni Jesus nangasuko tungod
kay giayo ni Jesus ang buta sa adlaw nga Sabado.
Wala sila malipay nga ang tawong buta naayo
na. na hinoong gipatoo ang buta nga naayo nga
si Jesus usa ka makasasala ug Hang gipagawas
siya sa sinagoga.

Ang tawong buta nga na-
ayo nagahatag kanato ug
maayong panig-ingnan.
Ang iyang mga pagpaha-
yag Nga si Jesus gikan sa
Dios wala makapatoo sa
mga pangulo sa relihiyon.
Apan iyang gisulti ang
gibuhat ni Jesus diha
kaniya. Mao usab kini ang
atong pagabuhaton.

Juan 9:25. Usa ka butang nga akong nahiba-
loan mao kini nga kaniadto buta ako apan ka-
ron makakita na ako.

Buh.rta Kini

2. Sag-uloha ang Juan 9: 25

4. Pag-ampo nga tabangan ka sa Dios ~a pa~
sulti ngadto sa uban sa gibuhat ru Jesus
diha sa imong kinabuhi.



Ika- 9 nga Leksyon

ESPIRITUHANONG PAGKABUTA
(Basaha ang Juan 9:35-41)

Sailang panahon kani-
ad to dili lalirn kon paga-
wason ka sa sinagoga.
Sama ra nga giisip ka nga
patay na. Gipangita ni
Jesus ang maong tawo
ug gidasig Niya siya. Gi-
paila Niya ang tawo nga
Siya mao ang Manlulu-
was. Mitoo ang tawo ug
gisirn ba niya si Jesus.

Naghisgut si Jesus mahitungod sa espirituha-
nong pagkabuta. Ang mga Fariseo mao ,rausab
ang mabasul sa ilang pagkabuta sa espirituhanong
mga butang, tungod kay dili man nila buot dawa-
ton ang kamatuoran. Apan ang buta nga maki-
lilimos mitoo kang Jesus busa siya naayo gikan
sa iyang balatian ug naluwas pa gayud gikan sa
iyang mga sala. Kon dili kita buot mahimong
mga buta sa espirituhanong mga butang, kina-
hanglan nga dawaton nato si Jesus ingon nga
atong kaugalingong Manluluwas. Si Jesus moabli
sa atong espirituhanong mga mata sa dihang
magatuon kita sa Biblia ug magaampo.

Salmo 119: 18. Bukha ang akong mga mata
aron makatan-aw ako sa mga katingalahang
bu tang gikan sa irnong kasugoan.
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Buhata Kini

5. Unsa man ang laing matang sa pagkabuta nga
gihisgutan ni Jesus?

a) Hanap ngapanan-aw nga nagkina ..
hanglan ug antiyohos.

b) Ang espirituhanong pagkabuta
niadtong mga tawo nga wala
magatoo kang Jesus.

e) Buta sa pagila ug kolor

6. Unsa may atong buhaton aron mamaayo
kita gikan niining espirituhanon pagkabuta?

a) Kinahanglan dawaton nato si
Cristo ingon nga atong kaugali-
ngong Manluluwas.

b) Kinahanglang magpasakop kita sa
usa ka pundok o tinoohan.

c) Kinahanglang magpabutan& kita ug
lapok sa atong mga mata.

7. Itandi ang imong mga tubag sa hustong mga
tu bag nga anaa sa katapusan niining leksyona

8. Sulati ang imong rekord sa estudyante alang
sa ika-9 nga leksyon.
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Mga Hustong Tubag sa fka-9 Nga l.ek.syon

Kon aduna kay hustong tubag nga 4 ka buok,
markahi ug labing maayo ang Unong grada kan
3 ra, maayo; kon 2, kasarangan, Kon kubos sa 2
ang imong hustong tubag, basaha pag-usab kining
:leksyona.

1. c) aron mapakita ang gahum sa Dios,

2. a) Tungod ka)!i waa pa JI},an~iya tparna

ayo hangtud wala siya manghugas
didto sa tubig sa Siloe.

5. b) Ang espirituhanong pagkabuta niad·
tong mga tawo nga wala magatoo kang
Jesus.

6. a) Kinahanglan dawaton nato si Cristo
ingon nga atong kaugalingong Manlulu -
W8S.

Gidaghanon sa Hustong mga Tubal __
Grado _
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Niining Leksyona Matun-an Mo Kini

Ang Sambingay Mahitungod Sa Toril Sa Mga
Karnero

Si Jesus ang Maayong Magbalantay

Si Jesus Gisalikway Sa Mga Judio
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ANG SAMBINGAY MAHITUNGOD SA
TORIL SA MGA KARNERO

(Basaha ang Juan 10:1-6)

Ang sambingay mao ang usa ka hamubong
hinubay nga nagagamit sa mga butang sa
kinaiyahan aron pagpasabot sa mga espirituha-
nong kamatuoran. Si Jesus mao ang maayong
Magbalantay nga nagaatiman sa Iyang mga kar-
nero ug nagapakaon kanila. Ang Iyang mga
karnero mao kadtong mga nagatoo ug nagasunod
Kaniya. Sa unang mga panahon ang magbalantay
sa karnero naga-una paglakaw sa iyang mga
karnero. Ug iyang tawgon sila samtang magapa-
dayon sila paglakaw. Ang tanang karnero nakaila
sa iyang tingog ug nagasunod sila kaniya. Kon
adunay laing tawo nga magatawag sa mga
karnero, ang mga karnero dili moduol sa maong
tawo, tungod kay nailhan nila ang tingog sa ilang
Magbalan tay.

Buhata Kini
1. Nganong gitawag man ni Jesus ang Iyang

kaugalingon nga Maayong Magbalantay?
a) Tungod kay aduna Siyay daghang

mga karnero.
b) Tungod kay gibantayan Niya ug

maayo ang mga karnero ug mga
kanding

c) Tungod kay nagaatiman Siya ka-
nila nga mga Iya sama sa usa ka
maayong magbalantay nga naga-
atiman sa iyang mga karnero.
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SI JESUSANG MAAYONG MAGBALANTAY
(Basaha ang Juan 10:7-21)

Naghisgut si Jesus sa

0J Iyang kaugalingon ingon
,llt .. nga pultahan. Sa nasud

sa Israel kaniadto ang
magbalantay magatipig sa
iyang mga karnero sulod

sa usa ka koral aron ma panalipdan kini gikan sa
mga mananap nga ihalas. Gitawag kini ug toril.
Human mapahiluna ang mga karnero sa sulod sa
toril, ang magbalantay magalingkod sa pultahan.
Panalipdan niya ang mga karnero. Wala gayuy
mga mananap nga ihalas nga makasulod samtang
anaa siya nagbantay.

Ang usa ka kawatan dili moagi sa pultahan
kon buot siyang mangawat. Mosaka siya sa koral
kon mahimo niya. Miingon si Jesus nga ingon
niini ang ubang mga pangulo sa relihiyon. Wala
gayud sila mahigugma sa mga katawhan kondili
nagtinguha lang sila sa ilang makuha gikan sa mga
tawo.

Miingon si Jesus nga wala Siya moanhi aron
sa paggun-ob kondili mianhi Siya aron paghatag
ug kinabuhi - kinabuhi nga madagayaon gayud.
Kining kinabuhing madagayaon maoy usa ka
kahibulongang pag-kinabuhi dinhi sa kalibutan.
Ug kini walay katapusan - molungtad hangtud
sa langit.

Miingon si Jesus, "Ako mao ang pultahan.
Kon adunay mosulod agi kanako, siya maluwas."
Wala moingon si Jesus nga usa Siya sa daghang
mga pultahan kondili nga Siya ra gayud mao
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ang Pultahan ug wala nay lain. Nagatinguha ang
mga katawhan nga makaduol sa Dios pinaagi sa
mga santos, kang Maria, sa mga propeta, sa mga
simbahan, ug sa paghimo ug maayong mga buhat
ngadto sa uban. Apan si Jesus mao ra gayud ang
daian. ,

Miingon si Jesus nga ang tawo kinahanglan
moduol Kaniya. Ingon nga ang pultahan abli
alang sa mga karnero, si Jesus usab nagadapit sa
matag-usa sa pagduol Kaniya ug sa pagdawat sa
kinabuhing dayon. Apan dili mamugos ang Dios
ni bisan kinsa sa pagduol kang Jesus aron mahi-
mong usa sa Iyang mga magtotoo. Ang matag
tawo kinahanglan magapili alang sa iyang
kaugalingon. Ang tawo nga mosulod sa toril ni
Jesus mamaluwas. Kon dili siya buot mosulod,
dili usab siya maluwas. Ingon niini ka yano ang
kaluwasan.

Miingon si Jesus nga ihatag Niya ang Iyang
kinabuhi alang sa Iyang mga karnero. Buhaton
Niya kini pinaagi sa Iyang kaugalingong pagbuot
tungod kay wala may bisan kinsa nga makakuha
sa Iyang kinabuhi gikan Kaniya. Niadtong higa-
yona daghang mga tawo ang nagtinguha sa pag-
patay kang Jesus. Apan dihay adlaw nga gitagana
diin siya ilansang sa krus nga hinimog kahoy
ug Siya mamatay. l , ,

Kon panahon na nga si Jesus maruatay.tu-
gutan na Niya ang Iyang mga kaaway sa pagpatay
Kaniya. Apan nasayran ni Jesus nga ang k~a-
tayon dili maoy katapusan alang Kaniya.
Miingon Siya nga, "Ako nagahal.~d. man s~
,,\rAna 1r;n~hllhL aron sa paghalad nuru mabawi
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ko ra unya." Mabanhaw si Jesus aron sa pagpa-
matuod sa Iyang gahum ibabaw sa kamatayon.
Ang Iyang pagkabanhaw maoy pagpamatuod nga
Siya mao gayud ang tinuod nga Anak sa Dios.

Sa makausa pa ang mga katawhan nasuko sa
Iyang gipanulti apan adunay pipila nga mitoo
Kaniya. Kadtong wala motoo dili Iyang mga
karnero tungod kay ang Iyang mga karnero
nakaila man sa iyang tingog.

Buhata Kini
2. Pila man ang pultahan sa kaluwasan?

a) Adunay daghan tungod kay dag-
han man ang relihiyon diin pina-
agi niini mamaluwas kita.

b) Adunay labing minus upat, si
Maria, ang mga santos, mga pro-
peta ug ang simbahan.

c) Adunay usa lamang ka pultahan
ug kini nga pultahan mao si
Jesus.

3. Unsa may angay mong pagabuhaton?
a) Kinahanglan nga mosulod ka sa

pultahan aron mamaluwas ka.
b) Magpaabot ka nga adunay usa

nga moabli sa pultahan.
c) Walay imong pagabuhaton.

4. Giunsa man ni Jesus pagsulti ang Iyang
gugma ngadto sa Iyang mga karnero?

. a) Nagadala Siya kanila ngadto sa
malunhaw nga sibsibanan.

b) Ihatag Niya ang Iyang kinabuhi
alang sa mga karnero.

c) Dad-on Niya sila ngadto sa linaw
nga tubig.
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SI JESUSGISALIKWAY SA MGA JUDIO
(Basaha ang Juan 10:22-42)

Dihay mga tawo nga buot mopatay kang
Jesus tungod kay miingon man si Jesus nga Siya
Anak sa Dios (makita sa bersikulo 36) ug
nga naghatag Siya sa kinabuhing dayon ngadto
sa mga nagasunod Kaniya (bersikulo 28). Ang
uban midawat Kaniya ingon nga ilang maayong
magbalantay ug misunod Kaniya. Ikaw usab
nagkinahanglang mopili kon mosunod ka ba
kang Jesus o magalakaw ba sa imong kaugali-
ngong dalan sama sa usa ka karnerong nahisalaag.

Buhata Kini

5. Sa pagpaila ni Jesus nga Siya mao ang
magbalantay, giunsa man Siya pagtagad
sa mga tawo?

a) Ang uban buot mopatay Kaniya
ug ang uban misunod J(aniya.

b) Silang tanan misalikway kang Je-
sus.

~) Mitoo S~g tanan kang !~sus,

6. Itandi ang imong tubag sa hustong tubag
nga anaa sa katapusan niining leksyona,

7. Sulati ang imong rekord sa estudyante alang
sa ika-l Onga leksyon.
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Mga Hustong Tubag Sa Ika 10 Nga Leksyon

Kon aduna kay S ka hustong tubag, markahi
ug labing maayo ang imong grado; kon 4, maayo
ug kon 3 ra, kasarang~ Kon kubos sa 3 ang
imong hustong tubag, basaha pag-usab kining
leksyona.

l. c) Tungod kay nagaatiman Siya kanila nga
mga Iya sama sa usa ka maayong mag-
balantay nga nagaatiman sa iyang mga
karnero.

2. c) Adunay usa lamang ka pultahan ug kini
nga pultahan mao si Jesus.

3. a) Kinahanglan mosulod ka" sa pultahan
aron mamaluwas ka.

4. b) Ihatag Niya ang Iyang kinabuhi alang "sa
mga karnero.

5. a) Ang uban buot mopatay" Kaniya ug ang
uban misunod Kaniya.

Gidaghanon sa Hustong Tubag
Grado _
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Niining Leksyona Matun-an Mo Kini

Ang Pagkamatay ni Lazaro

Si Jesus mao ang Pagkabauhan ug ang
Kinabuhi

Si Jesus Mihilak

Ang Pagkabanhaw ni Lazaro

Ang Panagsabot Batok kang Jesus
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ANG PAGKAMATAY NI LAZARO
(Basaha ang Juan 11:1-16)

Nakat-onan nato nga si Jesus adunay gahum
ibabaw sa balatian. Karon atong mahibaloan nga
siya adunay gahum ibabaw sa kamatayon. Ka-
rong panahona atong nahibaloan nga ang mga
mananambal gibansay aron pagtabang sa mga
nagbalatian pinaagi sa paghatag kanila ug mga
tambal. Apan wala gayuy nakakat-on unsaon
pagbuhi sa tawong patay na. Apan si Jesus
aduna niining maong gahum sa Iyang kaugali-
ngon tungod kay Siya Dios man nga maghatag
sa kinabuhi

Si Maria, Marta ug Lazaro nagapuyo sa
Betania mga 2 kilometro gikan sa Jerusalem.
Sa dihang nasakit si Lazaro , ang iyang mga
igsoon nga babaye nagpadala ug mensahi ngadto
kang Jesus. Wala dayon moadto si Jesus sa
pinuy-anan ni Lazaro sa Iyang pagkabati sa
maong balita. Kini wala magapasabot nga wala
Siya mahigugma ni Lazaro. Kondili tungod kay
nasayud Siya kon unsay angay Niyang pagabu-
haton. Nasayran Niya nga ang pagbanhaw ni
Lazaro magahimo sa mga katawhan sa pagdayeg
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sa Dios labaw kay sa igo lamang mamaayo si
Lazaro gikan sa balatian,

Sa dihang miingon si Jesus nga moadto Siya
sa Betania, ang Iyang mga tinun-an misulay sa
pagpahunong Kaniya. Namiligro ang kinabuhi ni
Jesus sa daghang mga panahon didto sa Jeru-
salem, ug ang mga tinun-an nangahadlok nga
patyon si Jesus.

Misulti pag-usab si Jesus nga Siya mao ang
kahayag sa kalibutan ug sila nga nagasunod
Kaniya dili mapandol diha sa kangitngit.

Buhata J(ini

1. Sa dihang gipatawag si Jesus sa mga igsoong
babaye ni Lazaro, nganong wala man dayon
moadto si Jesus aron pag-ayo sa Iyang
higala?

a) Daghan kaayog gibuhat si Jesus
ug dili makatagad sa usa ka
masakiton.

b) Nahadlok si Jesus nga moadto sa
Jerusalem tungod kay mamiligro
ang Iyang kinabuhi.

c) Nasayud si Jesus nga si Lazaro
mamatay, apan kini usa ka higa-
yon sa pagpakita sa gahum sa
Dios.

2. Nakahinuklog na ba ikaw nganong wala
dayon matubag ang imong mga pag-am~o?

Dili ba daw si Jesus
wala lang magtagad?
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SI JESUSMAO ANG PAGKABANHAW UG
ANG KINABUHI

(Basaha ang Juan 11: 17-27)

c.,)- "/

Sa pag-abut ni Jesus didto sa Betania, si Lazaro
patay na ug gilubong na mga tulo na ka adlaw.
Midagen si Marta aron pagsugat kang Jesus, Ug
miingon pa gayud siya nga nasayud siya nga ang
Dios mohatag kang Jesus bisan unsay Iyang
paagayoe».

Atong makaplagan kon giunsa ni Jesus paggiya
ang babaye ngadto sa dakung pagsalig Kaniya.
Una gisu11ihan ni Jesus si Marta nga mabanhaw
r ang iyang igsoon. Ug nasayud si Marta niini,
apan ang iyang gitoohan nga pagkabanhaw mao
ang umalabot nga pagkabanhaw sa tanang mga
minatay sa panahon sa paghukom.

IJU'an 11 :25. 'Ako mao ang pagkabanhaw ug
ang kinabuIn. Ang mosalig kanako, bisan siya
mamatay,. mabuhi siya."
Kadtong mga magatoo kang Jesus dili gayud

mamatay sa espirituhanong bahin. Ug, kon bisan
pag rnarnetay ang ilang mga lawas, mabuhi ra sila
pag-usab sa pag-abot sa panahon nga sila ban-
hawon na.
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Miingon si Marta nga mitoo siya nga si Jesus
mao ang Anak sa Dios. Unya si Jesus miuban
kang Marta ug sa ubang mga katawhan ngadto
sa lubnganan ni Lazaro. Niadtong mga panahona
ang mga patay gilubong diha sa mga lungib o sa
mga buho nga anaa sa likod sa mga hatoon nga
pangpang o mga bukid. Ang patayng lawas gibu-
tang sa sulod ug ang pultahan sa lungib tabu-
nan sa dakong bato.

Buhata Kini

3. Unsa may gisulti ni Jesus ngadto kang
Marta?

a) Nga Siya mao ang pagkabanhaw
Ug ang kinabuhi.

b) Nga si Lazaro mabanhaw ra sa
katapusang mga adlaw.

c) Nga dili tinuod nga duna pay pag-
banhaw sa mga patay.

4. Pila na ka adlaw nga si Lazaro gilubong?

5. Sag-uloha ang Juan 11:25.

6. Basaha ang bersikulo 27 ug sulati ang mga
blangko,
"OO _.__. ako nagatoo nga ikaw
mao ang ..• , ang _ _...• __
sa_ _., ang moanhi sa kalibutan."
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SI JESUS MIHILAK
(Basahaang Juan11 :28·~?)

Si Jesus usa gayud ka matuod nga higala nga
nagatagad kanato kon aduna kitay mga suliran
ug mga kaguol Mihilak Siya uban kang Marta ug
mga higala apan sa taud-taud niini ang ilang
paghilak napulihan ug kalipay. Makadala kita sa
atong mga kaguol ngadto Kaniya ug makakaplag
kitag kalipay.

Magatagad ba Siya kanako
Kon adunay kasakitan
Sa kagubot ko ug kagul-anan
Ug may kalaay sa dalan

Magatagad ba Siya kanako,
Kon kalibutan biyaan?
Hapit mabungkag kasingkasing ko,
Iya ba kabang makita

Oo, Siya makatagad
Sa akong kagul-anan
Kon panao malaay, gabii mamingao
Siya magabantay

Frank E. Graeff

Buhata Kini

7. Pag-ampo alang ni bisan kinsa nga imong
nahibaloan nga nagkinahanglan sa kalipay ni
Jesus alang sa iyang mga kasakit.
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ANG PAGKABANHAW NI LAZARO
(Basaha ang Juan 11 :38-44)

Unsa kahay buhaton ni Jesus? Silang tanan
nga nanagtindog diha sa duol nanaghunahuna
gayud kon unsay pagabuhaton ni Jesus. Una sa
tanan nag-ampo si Jesus nga nagpasalamat sa
Dios tungod sa Iyang pagtubag Kaniya! Ug si
J esus misinggit sa makusog nga tingog nga
nagingon Lazaro gula ngari. Ang patay naka-
dungog sa tingog ni Jesus ug mibalik gikan sa
kamatayon ngadto sa kinabuhi.

Mao kini ang hulagway sa panahon nga
motawag na unya si Jesus sa tanang mga nanga-
matay sa paggula gikan sa ilang mga lubnganan.
Ang pagkabanhaw dunay duha ka bahin.Kad-
tong nangaluwas mo-una pagbangon. Tapus sa
dugayng panahon ang mga dili luwas mobangon
usab ug pagahukman tungod sa ilang mga sala.

Juan 5:28, 29. Ayaw kamo kahibulong niini,
kay ang takna nagasingabut na nga ang tanan
nga anaa sa mga lubong managpakabati sa
iyang tingog, ug ang mga nanagbuhat ug
maayo managpanggula nga binanhaw ngadto
sa kinabuhi, ug ang mga nanagbuhat ug ma-
ngil-ad managpanggula nga binanhaw ngadto
sa pagkahinukman sa silot.

11Corinto 15:22, 23. Kay maingon nga diha
kang Adan ang tanan nangamatay, maingon
man usab diha kang Cristo ang tanan manga-
buhi. Apan ang matag-usa sa iyang kaugali-
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Ingong panahon; si Cristo, ang nahauna, ug
unay sa iyang pag-anhi, sila nga mga iya ni
Cristo.

IPinadayag 20:5. Ug bahin sa uban pa sa mga
nangamatay, kini sila dili pa mabuhi pag-usab
hangtud matapus una ang usa ka libo ka
tuig.

-105

Buhata Kini

8. Unsa may gibuhat ni Jesuakatig Laaro?
a) Mihilak si Jesus sa kamatayon ni

Luaro ugmao ray Iyang nabuhat.
b)Gitawag Niya si Lazaro nga mo-

gawas sa iyang lubnganan ug
nabuhi Siya.

c) Gilipay Niya si Maria ug Marta
Pin8l!8i sa pagsulti nga mabanhaw
ra si Lazaro sa umalabot.

9. Tanan bang tawo nga nangamatay lIUlbaD-
haw gikan sa mga patay?

a) Dili ang tanang tawo m banhaw
kondili kadto lamang mga maa-
yong tawo.

b) Dili ang tanang tawo mabanhaw
kondili kadto lamang maa dau-
tang tawo nga moadto sa iniJ.emO.

c) OO ang tanang tawo mabanhaw
ang maayo mabanhaw ngadto sa
laing kinabuhi ug ang daUtan
llukm8ll sa Silot.
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ANG PANAGSABOT BATOK KANG JESUS
(Basaha ang Juan 11:45·57)

Ang milagro mahitungod sa pagkabanhaw ni
Lazaro gitaho ngad to sa mga kadagkuan sa tinoo-
han. Ang ubang mga pangulo wala motoo nga
aduna pay pagkabanhaw. Ang tanang mga kadag-
kuan nangahadlok nga basin masuko kanila ang
kagamhanan sa Roma ug tungod niini nagsabut
sila nga patyon si Jesus. Si Caifas ang labawng
sacerdote miingon nga maayo pa nga dunay usa
pagapatyon kay sa ang tibook nasud pagagun-
obon.

Buhata Kini

10. Unsa may nahunahunaan sa mga kadagkuan
mahitungod sa pagkabanhaw ni Lazaro?

a) Nanagdayeg sila sa Dios?
b) Nagkasabut sila nga kinahanglan

patyon si Jesus,
c) Wala sila motoo nga namatay si

Lazaro.

11. Itandi ang imong mga tubag sa hustong mga
tubag nga anaa sa katlpusan niining
leksyona.

12. Sulati ang imong rekord sa estudyante
alang sa ika-l I nga Ieksyon.
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Mga tubag sa Ika l l nga Leksyon

Kon aduna kay 6 o 7 ka mga hustong tubag,
markahi ug labiug maayo, kons, markahi ug
maayo, kon 4, kasarangan, Kon kubos sa 4 ang
imong hustong tubag, basaha pag-usab kining
leksyona,

l. o) Nasayud si Jesus nga si Lazaro mamatay
apan nga kini usa ka higayon sa pagpakita
sa gahum sa Dios.

3. a) Nga Siya mao ang pagkabanhaw ug
kinabuhi.

4. Upat ka adlaw.

6. Ginoo, Cristo, Anak, Dios.

8. b) Gitawag Niya si Lazaro nga mogawas
gikan sa iyang lubnganan ug nabuhi siya.

9. c) OO ang tanang tawo mabanhaw ang
maayo mabanhaw ngadto sa laing kina
buhi ug ang dautan hukman sa silot.

JO. b) Nagkasabut sila nga kinahanglan patyon
si Jesus

Gidaghanon sa hustong mga tubag ....----'-__

Grado _
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Gidihogan si Jesus Did to Sa Betania

Ang Panagsabot Batok kang Lazaro

Ang Madaugong Pagsulod ngadto sa Jerusalem

Ang mga Gresyanhon Nangita Kang Jesus

agsulti si Jesus mahitungod sa Iyang
Kamatayon

!Ang pagka-dili matinoohon sa mga Judio

Ang Pulong ni Jesus mao ang Magahukom



Gabayan 'sa Pagtuon: Juan 109

GIDIHOGAN SI JESUS DIDTO SA BETANIA
(Basaha ang Juan 12:1-8)

Didto sa Betania gidalitan si Jesus ug pagkaon.
Gibuboan ni Maria ang Iyang mga till ug mahalon
nga pahumot, aron pagpakita sa iyang gugma
alang Kaniya. Niining higayona si Judas nagpa-
kita nga siya dili matuod nga tinun-an ni Jesus.
Tungod kay miingon man siya nga mas maayo
unta kon gibaligya ang maong pahumot aron
makakwarta ug matipigan alang sa mga tinun-an.
Miingon siya nga ang kwarta magamit aron pag-
pakaon sa mga kabus, apan ang kamatuoran
niini mao nga siya usa ka kawatan ug buot
niyang tipigan ang kwarta sa iyang kaugalingon.

Buhata Kini @

l. Unsay nahitabo diha sa ilang pagpangaon?

a) Gikawat ni Judas ang kwarta , 1'1
gikan sa sudlanan nga alang sa
tanang tinun-an.

b) Gibuboan ni Maria ang mga tiil ni
Jesus sa pahumot ug si Judas
miingon maayo pag gibaligya kini.

c) Nagpaila si Judas nga dili matuod
nga tinun-an tungod kay wala
siya motambong sa maong
panihapon.
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ANG PANAGSABOT BATOKKANG LAZARO
(Basaha ang Juan 12:9-11)

Daghan ang mga tawo nga nakigkita kang
Lazaro sa ilang pagkadungog nga kini nabanhaw
gikan sa mga patay. Tungod niining maong
hitabo, daghan ang mga katawhan nga mitoo
kang Jesus.

Si Satanas, ang yawa, kaaway sa Dios ug Siya
nagadasig sa mga katawhan sa pagpakig-away
batok sa Dios. Iyang gidasig ang mga pangulo sa
relihiyon sa pag-alsa batok kang Jesus. Buot
nilang patyon si Lazaro tungod kay siya man
maoy buhing kamatuoran nga si Jesus mao gayud
ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Mitoo ang
mga katawhan kang Jesus tungod sa Iyang pag-
pamatuod. Si Satanas sa gihapon karon buot mo-
patay niadtong mga tawo nga nagasulti mahi-
tungod sa gahum ni Jesus.

'iii

Buhata Kini

2. Ngano nga ang mga pangulo sa relihiyon
naghunahuna man sa pagpatay kang Lazaro.

Iii' a) Tungod kay daghan ang mitoo
kang Jesus pinaagi sa pagpama-
tuod ni Lazaro.

b) Tungod kay nagpuyo man si
Lazaro sa Betania.

c) Tungod kay si Lazaro misupak sa
balaod.
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ANG MADAUGONG PAGSULOD NGADTO
SA JERUSALEM

(Basaha ang Juan 12:12-19)

Usa kadto ka panahon sa pasko sa mga
Judio, usa ka tinuig nga pagsaulog aron paghi-
numdom.kon giunsa sa Dios sa pagluwas ang mga
katawhan gikan sa pagkaulipon ug sa kamatayon.
Daghang mga tawo ang miadto sa Jerusalem
niining panahona, ingon nga mao kini ang dapit
nga gitudlo sa Dios alang kanila.

Miadto si Jesus sa Jerusalem aron.-t"?f~~ pagsaulog sa Pasko sa mga Judio.
"'t ;~.!'6,;Ang mga katawhan miwarawara sa

" '$i!f Tt•• mga lukay Kaniya sa iyang pag-
sulod sa lungsod nga nagsakay sa
nating asno.Ilang gibuhat kini ingon

'~~rAJ' nga pagpasidungog Kang Jesus nga
,L ilang Mesias ug Hari sa Isarel.Ta -

pus niini sa dihang' gidakop si Jesus.
Ang mga kaaway ni Jesus nagpa..
sangil nga Siya naghimo sa Iyang
kaugalingon nga hari.

Karon, gikinahanglan magatan-aw kita kang
Jesus ingon nga atong hari. Dili sa kalibutan o
politikanhong paagi kon dili hari sa atong kina-
buhi. Ang usa ka hari nagadumala sa usa ka
gingharian. Ug si Jesus kinahanglan nga maoy
magdumala sa atong mga kinabuhi. Busa maga-
tinguha kita sa pagbuhat sa buot Niyang
ipabuhat. Usa ka butang nga nagadala ug kaulaw
sa simbahan karon mao nga daghan sa mga Cris-
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tohanon mibati nga igo na nga mosimba sila. Ug
sa gawas sa simbahan wala sila magkinabuhi sa
gitudlo ni Jesus. Kinahanglan nga mahimong
hari si Jesus sa atong mga kinabuhi bisan asa
kita, sa eskwelahan, sa merkado, sa trabahoan o
bisan diing dapit.

Buhata Kini
3. Para sa unsa man ang Pasko sa mga Judio?

a) Usa ka pagsaulog sa mga kataw-
han sa pagluwas sa Dios kanila
gikan sa pagkaulipon.

b) Usa ka panahon diin ang usa ka
tawo nga nagpuyo sa layong dapit
moadto sa Jerusalem aron pag-
bisita sa ilang mga higala.

c) Usa ka panahon diin ang mga
katawhan mobalhin ug usa ka
relihiyon ngadto sa laing
relihiyon. •

4. Unsa may nahitabo 'sa pag-adto ni Jesus sa
Jerusalem?

a) Gitudloan Niya ang mga kataw-
han sa kahulogan sa pasko.

b) Misakay siya sa nating asno aron
pagbisita sa Iyang mga higala.

c) Giabi-abi Siya sa mga tawo ug
gitawag ug Hari sa Israel.

S. Unsaon man ni Jesus pagkahari karong
panahona?

a) Siya mahimong hari sa nasud nga
atong gipuy-an,

b)Siya mahimong hari sa atong
kinabuhi ug magadumala niini.

c) Siya mahimong hari sa simbahan
apan walay labot sa gawas.
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MGA GRESYANHON NANGITA KANG
JESUS

lBasaha ang Juan 12:20-26)

Ang ubang mga Greshanyon miadto sa Jeru-
salem aron pagpakigkita kang Jesus. Nasayud si
Jesus nga umalabot na ang adlaw nga ilansang
Siya sa krus, sama sa usa ka kriminal. Apan
tungod sa Iyang kamatayon, dili lamang. ang
Gresyanhon ang maluwas kondili ang tanang
tawo sa matag nasud. Mabatonan nila Siya nga
ilang Hari hangtud sa kahangturan. Bililhon kini
nga angay pakamatyan. si Jesus daw' sama
sa usa ka trigo nga kinahariglan ilubong sa yuta
aron magapamunga pa ug daghang mga trigo.

IJuan12:24-25. Ang usa ka lugas trigo kina-
hanglan mahulog sa yuta ug mamatay kay
kondili man, nan, magapabilin kini nga mag-
inusara.

Miingon si Jesus nga kinahanglan nga maga-
sunod kita Kaniya. Kinahanglan magmasinug-
tanon kita sa paghalad sa atong kinabuhi alang
sa kawsa aron makadawat ang uban Kaniya ug
mamaluwas;

Buhata Kini.

6. Sag-uloha ang Juan 12:24, 25.

7. Pag-ampo nga magamatinumanon ka sa
imong pagsunod kang Jesus bisan pa kon
kamatayon ang bugti alang niini.



Ika- 12nga Leksyon

NAGSULTI SI JESUS MAHITUNGOD SA
IYANG KAMATAYON

(Basaha ang Juan 12:2,7'-36)

Unsaon nimo pag-ampo? Mao kini ang kasi-
natian ni Jesus. Buot Siyang moampo ngadto sa
Dios nga luwason Siya gikan sa maong kasaki-
tan, apan nasayran Niya nga mianhi Siya sa
kalibutan gikan sa langit ug nagpakatawo alang
sa maong katuyoan, Siya mamatay alang sa
kasal-anan sa tibook kalibutan, alang sa imo
ug akong mga kasal-anan. Busa miampo Siya
nga, "Amahan pasidunggi ang imong kaugali-
ngong ngalan! "

Daku kaayo ang kalig-on nga nadawat ni
Jesus sa Iyang pagkabati sa tubag sa Dios gikan
sa langit nga mabati-an sa tanan. Ang Dios uban
Kaniya. Magatabang ang Dios Kaniya sa pag-
labang sa umalabot nga pag-antus sa krus. Ug
pinaagi sa Iyang kamatayon ang ngalan sa Dios
mahimaya ug mapasidunggan.



Gabayan sa Pagtuon: Juan

Diha sa Kamatayon ni Jesus nahukman ang
sala. Nahukman usab si Satanas. Ug nahukman
usab ang imong mga sala. Giangkon ug nahinuk-
man si Jesus tungod sa atong mga sala. Apan
ang kamatuoran magpabilin nga kon dili nimo
dawaton si Jesus ingon nga imong manluluwas
moatubang ka sa Dios sa umalabot aron pag-
dawat sa silot sa imong mga sala.

Pananglitan nakautang ka ug daku ngadto sa
imong higala. Apan adunay laing mobayad alang
sa imong nautang. Buang-buang ka kon maning-·
kamot ka pa aron mabayran pag-usab ang imong
nautang! Si Jesus nagbayad na sa imong dakung
utang pinaagi sa Iyang pagpakamatay alang sa
imong mga sala. Apan aron maimo ang mga
kaayohan; sa Iyang gibayad gikinahanglan nga
dawaton mo Siya ingon nga Manluluwas ug
Agalon.

Buhata Kini

8. Unsa may gibuhat ni Jesus mahitungod sa
sala sa Iyang pagkamatay?

a) Iyang giangkan ang tanang sala
samga katawhan aron makabaton
sila ug kagawasan gikan sa sala.

b) Iyang giangkan ang sala sa mga
katawhan apan silotan lang gihapon
sila sa ilang sala.

c) Iyang giangkan ang sala sa mga
katawhan apan kadto I:omang
mga magatoo Kaniya mao ang
makabaton ug kagawasan sa silot
sa sala.
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116 Ika-l2 nga Leksyon
ANG PAGKA-DILI MATINOOHON SA
MGA JUDIO

(Basaha ang Juan 12:37-43)

Daghan sa mga katawhan wala managpanoo
nga si Jesusmao ang Mesias tungod kay wala man
Siya mahaum sa mga hunahuna sa mga katawhan
mahitungod sa Mesias. Apan bisan pa ang ilang
pagkadili matinoohon mihaum sa gisulti ni
propeta Isaias mahitungod sa Mesias.

~A~c~if
~I

. "'---..../"'
Daghan ang mga kadagkuan nakasabut nga si

Jesus mao ang Mesias apan nangahadlok sa pag-
dawat Kaniya tungod sa unsa unyay buhaton sa
uban nganha kanila. Daghang mga katawhan
karon nangahadlok nga mahimong mga Cristoha-
non tungod sa mao gihapong hinungdan. Ang
uban mga magtotoo sa tago lamang.

IJuan 12:43. Kay labi pa man ugod nilang
gihigugma ang mga pagdalayeg gikan sa mga
tawo kay sa pagdalayeg gikan sa Dios.

Buhata Kini

9. Sag-u1oha ang Juan 12:43.

10. Pag-ampo alang kanila nga mga J1lal8totoo
sa tago lamang.
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ANG ·PULONG NI JESUSMAO ANG
MAGAHUKOM

(Basaha ang Juan 12:44-50)

Ang mga pulong nga gidumilian nila sa pag-
pamati mao ra usab ang mga pulong diin
ipasukad ang paghukom batok kanila sa adlaw
unya sa katapusang paghukom. Ang tanan nga
nagatoo sa mga pulong ni Jesus ug nagabuhat
sa Iyang gipanulti kanila dili mahiagum sa
silot. Kadtong wala magatoo sa gipanulti ni
Jesus dili makabaton sa kinabuhing dayon;

Buhata Kini

11. Unsa man ang basihanan sa paghukom sa
katawhan sa kaqpusang panahon?

a) P8gah~an sila pinaagi sa
mga pulong ni Jesus

b) Pagahukman sila pinaagi sa
mga balaod sa nasud nga ilang
gipuy-an.

c) Pagahukman sila pinaagi sa
Napulo ka mga Sugo.

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

13. Sulati ang imong rekord sa estudyante
alang sa ika-12 nga leksyon.



1I8 Ika- 12 nga Leksyon

Mga Tubag sa Ika-12 nga Leksyon

Kon aduna kay 6 o 7 ka hustong mga tubag'
mai-kahi ug labing maayo; kon 5, markahl ug?
maayo; kon 4 ra. kasarangan; Kon kubossa 4
ang imong mga hustong tubag basaha pag-usab
kining leksyona.

L b)Gibuboan ni Maria ang tiil ni Jesus sa
pahumot ug si Judas miingon nga
maayo pa ug gibaligya kini.

2. a) Tungod kay daghan ang mitoo kang
Jesus pinaagi sa pagpamatuod ni Lazaro

3. a) Usa ka pagsa-ulog sa mga katawhan sa
pagluwas sa Dios kanila gikan sa pag-
kaulipon.

4. c) Giabi-abi Siya sa mga tawo ug gitawag
ug Hari sa Israel.

5. b) Siya mahimong hari sa atong kinabuhi

8. c) Iyang giangkon ang sala sa mga kataw-
han apan kadto lamang mga motoo
Kaniya mao ang makabaton sa kaga-
wasan sa silot sa sala.

11. a) Pagahukman sila pinaagi sa mga pulong
ni Jesus.

Gidaghanon sa hustong mga tubag __
Grado _



Niining Leksyona Matun-an Mo Kini

Gihugasan Ni Jesus ang Tiil sa Iyang mga
Tinun-an

Gipasidaan ni J esus ang Pagbudhi Kaniya

Ang Bag-ong Sugo

Gipasidaan ni Jesus ang Paglimod ni
Pedro
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120 Ika-13 nga Leksyon

GIHUGASAN NI JESUS ANG TIIL SA IYANG
MGA TINUN-AN

(Basaha ang Juan 13:1-20)

Sa adlaw sa pasko sa mga Judio, nagahalad
ang mga tawo ug karnero alang sa kapasayloanan
sa ilang mga sala. Busa sa adlaw usab sa pasko sa
mga Judio, si Jesus ang Cordero sa Dios igahalad
alang sa sala sa kalibutan. Apan una sa tanan
kinahanglan tudloan Niya ang Iyang mga
tinun-an. Niining higayona ang mga tinun-an
naglalis kon kinsa gayud ang mahimong labing
bantogan sa gingharian sa Dios. Si Jesus buot
motudlo kanila nga ang matuod nga pagkaban-
togan mao ang pag-alagad sa uban.

Nahimo na nga batasan sa usa
ka sulogoon ang paghugas sa tiil
sa ilang bisita. Dili ba ang usa ka c0 h~
higala buot mopasidungog sa usa~~r
ka higala pinaagi sa paghugas sa
tiil? Apan wala gayuy usa sa mga t .
tinun-an nga buot mobuhat sa bu \f c

luha ton sa usa ka sulogoon ug mo ..JEJ ~
hugas sa tiil sa uban. ~~sa .gihu- c

gasan ni Jesus ang mga tiil sa mga
tinun-an.

Ug nanga-ulaw sila pag-ayo. Tungod kay si
Jesus nga anak sa Dios, maoy mihugas sa ilang
mga tiil. Ang ilang agalon maoy mikuha sa dapit
sa usa ka ulipon aron mobati sila ug kasayon.
Kon buot kitang mosunod kang Jesus kinahang-
lan magpaubos kita sa atong kaugalingon ug
mobuhat sa bisan unsang butang nga kinahanglan



buhaton alang sa uban, Kini mao ang atong
paagi sa "paghugas sa ilang mga tiil."

Nagtudlo pa gayud si Jesus ug lamg pagtulun-
an. Kinahanglang togutan ta si Jesus sa paghinlo
kanato sa matag adlaw gikan sa atong mga sayop.
Nabatasan na sa mga tinun-an nga maligo sa dili
pa mokaon. Apan nahugawan lang gihapon ang
ilang mga tiil pinaagi sa paglakaw-lakaw sa abu-
gong mga dalan. Ang pagkaluwas sama ra nga
ikaw naligo. Sa pagdawat nato kang Jesus ingon
nga atong Manluluwas, gihugasan Niya ang tanan
natong mga sala, nahanaw na sila ug gikalimtarr
na hangtud sa hangtud. Apan sa atong adlaw-
adlaw nga paglakaw sa kinabuhi usahay "mahu-
gawan ang· atong mga tiil," Mabuhat nato ang
mga butang nga dili unta angay nga pagabuhaton.
Dili na kinahanglan nga magpaluwas pa kita
pag-usab apan gikinahanglan nga dad-on nato
ang atong mga sala ug kapakyasan ngadto kang
Jesus ug togutan Siya sa paghugas niini.

Buhata Kini ~
l. Unsa may gibuhat ni Jesus aron katudloan

ang Iyang mga tinun-an sa pag-alagad sa usa
ug usa.

a) Gikuha Niya ang dapit sa usa ka
sulogoon ug gihugasan ang ilang
mgatii1

b) Gisulti ni Jesus kon giunsa Niya
pagbiya ang langit aron mama-
himong tawo.

c) Gisilbihan Niya ug pagkaon ang
mga tinun-an.

Z. Aduna ka bay mga sayop nga buot mons
mabiyaan? • . . _ Pagpakigsulti ni Jesus
mahitungod niana.

Gabayan sa Pagtuon: Juan 121



122 Ika-l3 nga Leksyon
GIPASIDAAN NI JESUSANG PAGBUDHI
kANIYA

(Basaha ang Juan 13:21-30)

Nasayud si Jesus unsaon Siya pagbudhi. Si
Judas usa sa Iyang kaugalingon nga tinun-an,
magabudhi Kaniya. Ang problema ni Judas mao
ang iyang gugma sa salapi. Siya ang magtitipig sa
ilang kwarta ug nangawat siya gikan sa salapi
nga dili iya. Daw gamay ra kini nga sala apan
ang usa ka sala nagapadulong man ngadto sa laing
sala. Gitugyan ni Judas si Jesus ngadto sa Iyang
mga kaaway agig bugti sa salapi nga katloan ka
buok. Gibaligya niya ang iyang kaugalingong
kalag, ug ang iyang dapit diha sa gingharian
ni Cristo.

I Timoteo 6: 10. Kay ang pagkamahigugmaon
ug salapi mao ang gamot sa tanang
pagkadau tan.

Buhata Kini

3. Gipaabot ba ni Jesus nga Siya pagabud-
hi ?an.

a) Wala, kay wala Siya masayud
mahitungod niini.

b) Oo, apan wala Siya masayud si
kinsa ang magabudhi Kaniya.

c) Oo, nasayud Siya nga si Judas'
maoy magabudhi Kaniya;

4. Pag-ampo alang sa imong mga higala nga
wala untay usa kanila nga magabaligya sa
ilang mga kalag tungod sa paghigugma sa
salapi.
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ANG BAG-ONG SUGO
(Basaha ang Juan 13:31·35)

Misulti pag-usab si J esus sa Iyang mga tinun-an
mahitungod sa Iyang kamatayon ug nga Siya
moadto sa dapit diin ang mga tinun-an dili
makaadto. Ang mga tinun-an kinahanglan nga
magpabilin sa yuta ug magakinabuhi sa pagkaagi
nga ang mga katawhan sa kalibutan masayud
nga adunay butang nga nakalahi k anila. Kina-
hanglan silang magahigugmaay sa usag usa, ingon
sa Iyang paghigugma kanila. lmportante kini nga
kasugoan nga kinahanglan natong pagatumanon
adlaw-adlaw.

Buhata Kini

5. Unsa man ang bag-ong kasugoan nga gihatag
ni Jesus ngadto sa Iyang mga tinun-an?

a) Maghinugasay sila sa mga tiil sa
usagusa adlaw-adlaw.

b) Maghinigugmaay sila sa usag usa.
c) Dili sila mangawat gikan sa

tipiganan ug salapi



124 Ika-13 nga Leksyon

GIPASIDAAN NI JESUS ANG PAGLIMOD
NI PEDRO

(Basaha ang Juan 13:36-38)

Nakat-onan na nimo nga si Jesus mao ang
Propeta nga gisaad sa Dios. Nagapakita ang Dios
ngad to sa mga propeta sa mga bu tang nga
mahitabo. Ug dayon ang mga propeta maga-
tug-an sa maong hitabo sa dili pa mahitabo ang
maong butang. Nabasa na nimo ang daghang
panagna ni Jesus. Miingon Siya kinahanglang
"igabayaw siya." o ilansang. Ug nga si Judas
magabudhi Kaniya ug si Pedro molimod nga wala
siya makaila kang Jesus.

N agtoo si Pedro nga siya malig-on pa kay sa
ubang mga tinun-an. Apan nasayud si Jesus kon
unsa kahuyang si Pedro ug nga naga-ampo si
Jesus kaniya.

Buhata Kini

6. Gitag-an ni Jesus nga, si Pedro
a) Mahimong pangulo sa simbahan
b) Kanunayng magmatinud-anon

Kaniya
c) Magalimod Kaniya sa makatulo

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

8. Sulati ang imong rekord sa estudyante alang
sa iJ(a-13 nga leksyon.



Gabayan sa Pagtuon: Juan .25

Mga Tubag sa ika-13 nga Leksyon

Kon aduna kay 4 ka hustong mga tubag markabi
ug labing maayo; kon 3 markahi ug maayo o kon
2, ra, kasarangan, Kon kubos sa 2 ang imbng
hustong tubq basaha kining leksyona.

l. a) Gikuha Niya ang dapit sa usa ka sulogoon
ug gihugasan Niya ang tiil sa mga
tinun-an.

3. c) Oo, nasayud si Jesus nga magluib si
Judas Kaniya.

5. b) Kinahang1ang Maghigugmaay sila sa usa
ug usa.

6. c) Magalimod siya Kaniya sa makatulo.

Gidaghanon sa Hustong mga Tubag __

Grado . _



Ang Saad sa Espiritu Santo

Niining Leksyona Matun-an Mo Kini

Si Jesus Mao ang Dalan ngadto
sa Amahan
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SI JESUSMAO ANG DALAN NGADTO
SA AMAHAN

(Basaha ang Juan 14:1·14)

Sa pag-ingon ni Jesus ngadto sa Iyang mga
tinun-an nga Siya mamatay ug magabiya kanila,
sila naguol. Gidasig sila ni Jesus pinaagi sa pag-
ingon nga Siya magaandam ug dapit alang kanila.
Ug nga Siya mobalik pag-usab ug kuhaon sila
uban na gayud Kaniya. \ , " " ,.-

~~~~~);1J:-:~~
Usa ka importanteng butang nga atong hinum-

doman nga si Jesus mobalik pagusab alang sa
Iyang mga katawhan. Iyang kuhaon sila uban
gayud Kaniya sa walay katapusan. Kini usa ka
kahibulongang adlaw ug kinahanglang pangan-
daman nato kini. Kon ang atong kinabuhi aduna
pay sala dili mokuha si Jesus kanato. Ug kon kita
napasaylo na sa atong mga sala ug nagkinabuhi
alang sa Dios, nan kuhaon kita uban sa Ginoo.

I
Juan. 14:3. Ug sa mahiadto na ako ug maka-
andam na akog luna alang kaninyo, moanhi
ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi
uban kanako, aron nga diin gani ako atua
usab kamo.
Gibalikbalik ni Jesus pag-ingon nga Siya mao

ra gayud ang dalan padulong sa Amahan. Wala
nay laing paagi nga makaadto sa langit. Kina-
hanglang magatoo ka nga gilansang si Jesu-Cristo
aron pagluwas kanimo ug Siya ra gayud ang
makahimo niini.

IJuan14:6. Ako mao ang dalan ug ang kama-
tuoran ug ang kinabuhi walay bisan kinsa nga
makaadto sa Amahan gawaskon pinaagi kanako.



128 Ika-14 nga Leksyon

Gisaad ni Jesus nga kadtong mga nagatoo
Kaniya makahimo ug dagkung mga butang kay
sa ilang nakita nga gibuhat ni Jesus. Si Jesus
maanaa lamang sa usa ka dapit sa usa ka higayon.
Apan sa dihang nagadaghan ang sumusunod ni
Jesus, silang tanan makahimo ug labaw pa ka
dagkung mga butang pinaagi sa tabang sa Dios.

Miingon si Jesus nga kita makaampo diha sa
Iyang ngalan (makita sa bersikulo 13, ug 14).
Ang pagpangayo pinaagi sa ngalan ni Jesus nag-
pasabot kini ug pag-ampo sa matang sa pag-ampo
nga giampo ni Jesus. Nagapasabut kini ug pag-ila
sa kabubut-on sa Dios ug sa pag-ampo sa mga
butang nga tukma sa Iyang kabubut-on. Naga-
pasabot pa gayud kini ug pag-ampo pinaagi sa
katungod nga anaa kang Jesus.

Ang mga balatian ug ang mga dautang mga
espiritu mokalagiw pinaagi sa ngalan ni Jesus nga
may gahum. Makadahum kita ug dagkung mga
butang, mabasa nato sa bersikulo 12 kon maga-
ampo kita pinaagi sa ngalan ni Jesus.Wala kitay
katungod sa atong kaugalingon.
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Buhata Kini

l.Sag-uloha ang Juan 14:3 ug Juan 14:6.
2. Giunsa man pagdasig ni Jesus ang Iyang

mga tinun-an human Niya suginli sila nga
mobiya Siya kanila.

a) Miingon Siya nga mobalik Siya
ug kuhaon Niya sila uban gayud
Kaniya.

b)Miingon Siya nga mamatay usab
sila ug unya moadto uban sa Dios.

c) miingon siya nga" sila dili na
magakinahanglan kaniya -

3. Pila man ang dalan padulong ngadto sa Dios.
a) Daghan. Bisan unsang relihiyona

magadala ngadto sa Dios.
b) Bisan unsang dalana imong

sundon insakto kon magmatinud-
anon ka.

c) Usa ra ka dalan ug kini mao si
Jesu-Cristo lamang. .

4. Unsa may gisulti ni Jesus mahitungod sa
pag-ampo?

a) Ang Iyang mga tinun-an kina-
hanglan moampo pinaagi sa Iyang
ngalan ug buhaton Niya ang ilang
pangayoon. .

b) Ang Iyang mga tinun-an kina-
hanglan moampo pinaagisa ngalan
ni Maria tungod kay inahan man
siya ni Jesus.

c) Ang iyang mga tinun-an kina-
hanglan magaampo ngadto sa
mga larawan.

129



)30 lka-l4. nga Leksyon

ANG SAAD SA ESPIRITU SANTO
(Basaha ang Juan 14:15·31)

1'r-~~..-
Sa capitulo 14 ngadto sa 15 ug 16 mabasa

nato ang mahitungod sa ginabuhat sa Espiritu
Santo ingon nga atong Magtatabang. Ang mga
tawo sa kalibutan dili makadawat sa Espiritu.
apan ang magtotoo makadawat niini. Siya mao
ang Espiritu sa kamatuoran nga nagatabang sa
pagsabot sa kamatuoran. Siya nagatudlo, naga-
tabang ug nagapahinumdom ug nagapasabot kon
unsay gitudlo ni Jesus.

IJuan 14: 16. Ug ako mangamuyo sa Amahan
ug kamo iyang pagahatagan ug laing Manlala-
ban nga magapakig-uban kaninyo hangtud
sa kahangturan.

Miingon si Jesus nga ang atong mga buhat
nagapamatuod kon nahigugma ba kita Kaniya
o wala.

I
Juan 14:23. Kon kinsa (Uignahigugma kanako,
iyang pagabantayan ang akong pulong, ug ang
akong amahan mahigugma kaniya, ug moanha
kami kaniya ug anha kami mopuyo diha
kaniya.



Gabayan sa Pagtuon: Juan 131, '

Daghang mga tawo ang nagahunahuna nga ang
mga kasugoan ni Jesus malisud. Sa dihang ang
Dios ug si Jesus magapuyo uban kanato, Sila
magatabang kanato. Pinaagi sa Ilang tabang
makahimo kita sa bisan unsa nga Ilang ipabuhat
kanato.

Buhata Kini

5. Sag-uloha ang Juan 14: 16, 23

-6. Unsa may tabang nga gisaad ni Jesus alang
sa Iyang mga tinun-an human Siya mibiya.

a) Ipadala Niya ang Espiritu Santo
nga makig-uban kanila.

. . . b) Magaampo Siya alang kanila.

. . . c) Makigsulti Siya uban kanila.

7, Unsa may timailhan niadtong nagaingon I'

nga nahigugma sila ni Jesus?
a) Moadto sila sa-simbahan ug mag-

pabautismo sa tubig.
b) Magatuman sila sa Iyang pulong.
c) Nagahimo silag maayo ngadto sa

tanang katawhan.

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

9. Sulati ang imong rekord sa estudyante
alang sa ika·14 nga Ieksyon.



]32 Ika-14 nga Leksyon

Mga Tubag sa Ik:a-14 nga Leksyon

Kon aduna kay 5 ka hustong mga tubag markahi
ug labing maayo, kon 4 markahi ug maayo, kon
3 ra kasarangan. Kon kubos sa 3 ang imong
hustong mga tubag, basaha pag-usab kining
leksyona.

2. a) Miingon Siya nga siya mobalik aron
pagkuha kanila uban gayud Kaniya.

3. c) Usaraka dalan ug kini mao si Jesu-Cristo,

4. a) Ang Iyang mga tinu;Q;an kinahanglan
magaampo pinaagi sa Iyang ngalan ug
buhaton Niya ang ilang pagapangayoon.

6. a) Ipadala Niya ang Espiritu Santo nga
makig-uban kanila.

7. b) Magatuman sila sa Iyang pulong.

Gidaghanonsahustong tubag-
Grado _



Niining Leksyona Matun-an Mo Kini

Si Jesus Mao ang Matuod nga Punoan
sa Parras

Ang Pagdumot sa Kalibutan



134 Ika-15 nga Leksyon
SI JESUS MAO ANG MATUOD NGA
PUNOAN SA PARRAS

(Basaha ang Juan 15:1-17)

Si Jesus naga-indig sa iyang kau-
galingon sa usa ka matuod nga pu
noan sa paras ug ang Iyang mga
tinun-an mao ang mga sanga Ang
Iyang kinabuhi dinhi kanato nagabunga
ug bunga sa Espiritu Santo.Mao kining
matang sa bunga ang buot sa Dios ma
kita sa atong kinabuhi.

Ga1icia 5:22-23. Apan ang bunga sa Espiritu
mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailub,
pagkamapuangoron, pagkamaayo, pagkamati-
numanon, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon;
nga sa maong mga butang walay kasugoan nga
kabatok,

Ang matag hardenero nag-atiman o nagahinlo
sa maong parras. Putlon niya ang patayng mga
sanga aron mutobo ang gagmayng mga sanga nga
magabunga ug mga parras.

Miingon si Jesus nga ang Iyang mga tinun-an
nahinloan pinaagi sa Iyang pulong. Gigamit sa
Dios ang Biblia ingon nga Iyang kutsilyo aron
paghinlo o pagputol sa mga dautang butang nga
anaa sa atong kinabuhi. Sama sa atong kahakug,
garbo, ug dautang batasan. Samtang magabasa
kita sa Biblia, toohi, ug dawata ingon nga maoy
sumbanan sa atong kinabuhi. Magatabang ang
Espiritu Santo kanato sa pagbiya sa mga dautang
kinaiya. Unya ang madagayaong kinabuhi ni
Cristo sama sa tuburan nga magadagayday gikan
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sa punoan sa kahoy ngadto sa mga sanga. Ug kini
nagahatag ug bunga, ang bunga sa Espiritu.

Ang pulong "pabilin" gibalikbalik sa maka-
daghan niining kapituloha nga anaa sa bersikulo
4, 5, 6, 7, 9,ug 10. Kini importante kaayo. Kon
ang usa ka sanga mobiya gikan sa punoan kini
gayud mamatay tungod kay ang kinabuhi niini
nagagikan man sa maong punoan. Sa ingon man
usab ang atong espiritohanong kinabuhi nagaagad
sa atong pagkadugtong ngadto kang Jesu-Cristo.
Samtang magapadayon kita sa pagpabilin diha
kang Jesus, aduna gayud kitay kinabuhi. Apan
kon togutan nato ang ubang butang nga maka-
pahilayo kanato gikan ni Jesus ug mobalik
kita ngadto sa sala, nan mawala gikan kanato
ang kinabuhi.

Juan 15.5. "Ako mao ang tanum nga parras,
kamo "mao ang mg-a sanga. Ang magpabilin
kanako, kang kinsa magapabilin ako, mao siya
ang magapamungag daghan.kay gawas kanako
wala gayud kamoy arang mahimo."
-I .I~- ~---;;:!rk7.t::.~~ $

/_~ ~~4~
Makita nato niining kapituloha nga ang

nagdugtong taliwala sa magtotoo ug kang
Jesus mao ang gugma. Ang pulong "gugma"
gigamit labaw sa treinta ka dapit diha sa
bersikulo 13 ngadto sa 17. Una nagahisgut si
Jesus kon giunsa Siya paghigugma sa Iyang
Amahan. Ug unya kon giunsa Niya paghigugma
ang Iyang mga tinun-an. Ug nga ang Iyang
mga tinun-an magapadayon diha sa Iyang
gugma.
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Samtang magapabilin kita kang Jesus maga-
tabang Siya kanato sa paghigugma sa usa ug
usa. Usahay moingon kita nga higugmaon
nato ang tawo kon maayo siya kanato. Apan
si Jesus wala mahigugma kanato tungod kay
angay kitang higugmaon. Siya nahigugma ug
nagpakamatay kanato sa dihang makasasala pa
kita. Gipili Niya kita aron pagpakita sa kalibu-
tan sa Iyang kinabuhi ug sa Iyang gugma alang
kanato. Basaha ang bersikulo 16.

l. Sag-uloha ang Galacia 5:22, 23 ug Juan 15:5.
2. Sa unsa man gipakasama ni Jesus ang Iyang

kaugalingon ug ang Iyang mga qnun'an?
;1) sa usa ka umahan ug iyatl.gmga bqnga.

· . . b) Sa usa ka punoan sa partas ug Iyang
mgasanga. .

· . . c) Sa usa ka agalon ug ang iyang ulipon.
3. Unsa may kahimoan sa mga pulong ni Jesus

sa atong kinabuhi?
· .. a)Magahirilo kanato nga~1nl0 kon

magadawat kita ug m~turnan niini.
· . . b)Kon mobasa kita sa Bibtia ang atong

kinabuhi maltimong hinJo,
• . • c) Walay mahimo bisan unsa.

4. Unsa may atong mabuhat kon si Jesus?
a)p~pa»g ~a bU~\~y sa rnaf

gibuhat ni Jesus
b) Magapamunga ug daghan.
c) Wala.

S. Asa gipasikad ang panagdugtong sa magtotoo
ug kang Jesus? •

a) Gugma ... c) Mjlllyong ~hat.
· .. b)Pagpasakop sa Simbahan.
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ANG PAGDUMOT SA KALIBUTAN
(Basaha ang Juan 15:18,27\
(Basaha ug Juan 16: 1·4)

Nagasulti si Jesus mahi
tungod sa mga pag lutos ug mga
pagsulay nga ilang antuson dinhi
sa kalibutan. Sa napulog usa ka
mga tinun-an ni Jesus nga Iyang
gisultihan niining mga pulonga,
napulo kanila pagapatyon tungod
sa pag wali sa ebanghelyo. Si Juan
lamang ang mamatay sa kasa
garang kamatayon.

Nganong gidumtan man sa kalibutan kadtong
mga nagasunod kang Jesus? Sa mao ra usab nga
hinungdan nga sila nagadumot kang Jesus. Ang
maayong kinabuhi sa usa ka matuod nga Cristo-
hanon nagapakita kon unsa ka dautan ang mga
nagalibot kaniya. Nagapabati kini sa mga maka-
sasala nga labaw pang makasasala. Kini maoy
nagadasig kanila sa pagdumot sa mga Cristo-
hanon ug nagabuhat sila sa bisan unsa nga batok
sa mga Cristohanon.

Ug si Satanas usab nga kaaway sa Dios, naga-
pakig-away batok sa mga Cristohanon. Nagada-
sig siya sa mga katawhan sa pagbugalbugal ug
pagbiay-biay sa mga Cristohanon. Busa ayaw
katingala kon ang mga tawo magabugalbugal o
magalutos kanimo tungod nga anaa ka na kang
Cristo. Ang ubang mga Cristohanon ginakastigo
sa ilang mga ginikanan. Ang uban gipabilanggo
ug ang uban usab gipatay tungod lamang kay
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midawat sila kang Cristo ingon nga ilang
Manluluwas.

Miingon si Jesus nga ang Iyang mga magsusu-
nod dili molabaw Kaniya. Kon ang kalibutan
nagalutos Kaniya nan magalutos usab sila sa
matag usa nga musonod Kaniya.

Misaad usab si Jesus mahitungod sa usa ka
Magtatabang nga mao ang Espiritu Santo. Ang
Espiritu Santo magasulti ug daghan pa mahi-
tungod kang Jesus ug usab magatabang sa mga
tinun-an sa pagsulti ngadto sa uban mahitungod
kang Jesus.

Buhata Kini

6. Pag-ampo alang sa mga nagaantus sa pag-
lutos.

7: Unsa may gisaad ni Jesus nga Magtatabang?
a) Nagasaad Siya kanila ug mga

higala nga magatabang kanila.
b) Nagasaad Siya kanila ug usa ka

mag-uuma nga magahatag kanila
ug bunga gikan sa punoan sa
parras.

c) Nagasaad Siya kanila ug Espiritu
Santo.

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

9. Sulati ang imong Bekord sa&!;tudyante alang
sa ika-15 nga leksyon.
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Ang mga Tubag sa Ika.-15 nga Leksyon

Kon aduna kay 5 ka hustong mga tubag markahi
ug labing maayo, kon 4 markahi ug maayo, kon
3 ra kasarangan. Ug kon kubos sa 3 ang imong
hustong tubag basaha pag-usab kining leksyona,

2. b) Sa usa ka punoan sa parras ug Iyang mga
sanga.

8. a) Makahimo kanato nga hinlo kon ma-
gadawat kita ug magatuman niini.

4. c) Wala.

5. a) Gugma

7. c) Nagasaad Siya kanila ug Espiritu Santo.

Gidaghanon sa hustong mga tubag __
Grado ---,. --
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Niining Leksyona Matun-an Mo Kini

Ang Buluhaton Sa Espiritu Santo

Kaguol ug Kalipay

Kadaugan Batok sa Kalibutan
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ANG BULUHATON SA ESPIRITUSANTO
(Basaha ang Juan 16:4-15)

Makalima ka higayon naghisgut si Jesus mahi-
tungod sa Espiritu Santo diha sa katapusang
panihapon uban sa Iyang mga tinun-an. Basaha
ang Juan 14: 16,17; 14:26; 15:26 ug 16:7-15. Sa
unang tulo ka mga bersikulo gihisgutan ang
Amahan, si Jesus ug ang Espiritu Santo aron
masabtan nato nga kining tulo mao ang usa ra
ka Dios.

Ang pulong nga manlalaban nagagikan sa
Griego nga pulong "Paraclete." Kini nagapasabot
ug usa ka magtatambag o abugado nga alang
makapana1ipod sa usa ka tawo ug magatabang
kaniya. Ginabuhat kini sa Espiritu Santo alang
kanato. Siya nagapanalipod kanato. Nagatam-
bag Siya kon unsay angay nga pagabuhaton. Siya
mao ang Espiritu sa kamatuoran nga nagatudlo
ug nagagiya kanato ngadto sa kamatuoran. Naga-
iway Siya kanato gikan sa mga bakakon nga mga
magtutudlo.

Nagapahibalo Siya sa kalibutan nga dili maayo
ang sala. Lisod kaayo natong angkonon nga kita
makasasala. Nagatoo kita nga matarung na kita
hangtud nga gipadayag sa Espiritu kon unsa
gayud ang atong pagkatawo atubangan sa Dios.
Natingala ka ba kon nganong nahugawan ang
imong sinina? Sulod sa balay wala man nimo
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makita ang maong mansa. Apan atubangan sa
mahayag nga adlaw nakita mo ang mansa. Ang
Espiritu Santo nagapakita kon unsa ka hugaw
ang atong mga sala.

Buhata Kini

(

. 1. Unsa ang Griego sa pulong nga
"Manlalaban? "

a) Parenthesis
· . . b) Paraclete
· . . c) Paralysis

2. Ingon nga Paraclete unsa may mabuhat sa
Espiritu Santo?

a) Siya magapanalipod, magtambag
ug magatabang kanato.

· . . b) Siya mao ang nagabuhat sa atong
buluhaton.

· . . c) Nagahukom Siya kanato.
3. Anus-a kita makaingon nga kita gayud

makasasala.
a) Kon madakpan kita
b) Kon ipadayag na sa Espiritu

Santo kon unsa kadautan kita.
c) Kon adunay lain nga magaingon

kon unsa kadautan kita.
4. Pag-ampo nga kanunay mong hatagan ug

luna ang Espiritu Santo nga magagiya
kanimo. Pangayo Kaniya nga ipakita Niya
ang mga dili maayong butang nga anaa
kanimo.
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KAGUOL UG KALIPAY
(Basaha ang Juan 16: 16·24)

Nasubo ang mga tinun-an tungod kay mo-
biya na si Jesus kanila. Apan nagahatag si
Jesus kanila ug usa ka kahibulongang saad.

l'Juan16:23. Kon mangayo kamog bisan unsa
gikan sa Amahan, kini igahatag Niya kaninyo
pinaagi sa akong ngalan.

Kon mangayo kita ug usa ka butang ngadto
sa usa ka inila nga tawo nga wala makaila kanato
dili gayud kita makadawat sa atong ginapangayo
tungod kay wala man Siya makaila kanato. Apan
kon hatagan kita ug katungod sa pagpangayo
pinaagi sa ngalan sa atong pangulo sa nasud, ang
tanan magadagan paghatag sa atong gikinahang-
lan, Ang Dios nga Amahan magahatag gayud sa
ginapangayo sa Iyang Anak. Kon togutan ta si
Jesus sa pagpuyo sulod kanato, makaampo kita
pinaagi sa Iyang ngalan. Ug makaseguro kita sa
tubag.

Buhata Kini

5. Unsa may gisaad ni Jesus?
a) Makabaton kita sa bisan unsang

atong gusto.
b) Ang Dios magahatag kanato sa

bisan unsang atong pangayoon
pinaagi sa ngalan ni Jesus.

c) Dili na gayud kita maguol.
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KADAUGAN BATOK SA KALIBUTAN
(Basaha ang Juan 16:25-33)

Nasayud si Jesus nga hapit na Siyang pagadak-
pon ug nga ang tanan Niyang mga tinun-an
mopalayo gikan Kaniya aron pagluwas sa ilang
kinabuhi. Wala sila masayud kon unsay mahi-
tabo. Buot ni Jesus nga ipasabot ngadto kanila
nga ang Iyang kamatayon dili maoy kapildihan.
Kini kabahin sa plano sa Dios. Tungod kay
pinaagi sa Iyang kamatayon ang mga katawhan
mamaluwas.

Ang kalibutan moingon, "Kalimti ang uban,
ug luwasa ang .imong kaugalingon!' Apan gidaug
na ni Jesus ang mga pagsulay sa kalibutan. Nabu-
hat na Niya ang buot sa Dios ipabuhat Kaniya.
Ang pagbuhat sa buot sa Dios sa atong kinabu-
bi bisan unsay mahitabo, maoy kadaugan batok
sa kalibutan.

Ang mga tinun-an usab magaantus, nagapa-
hinumdom si Jesus kanila sa pagpabilin kanunay
diha Kaniya ug Siya magatabang kanila. Kadtong
tanan nga musonud Kaniya magaatubang ug mga
suliran ug mga pag-antus niining kalibutana,
apan magatabang ang Espiritu Santo kanato.
Ang atong kadaugan wala magaagad kon unsay
atong mahimo kon dili unsay Iyang mabuhat
nganhi kanato. Siya uban kanato aron magaha-
tag kanato ug kadasig, kalig-on, ug kalinaw sa
panahon sa kalisod. Ang atong pag-antus alang
kang Jesus daklit lamang unya sa umalabot
mohari kita uban Kaniya sa walay katapusang
kalipay diin wala nay pag-antus hangtud sa
hangtud;
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Juan 16:33 Gisulti ko kini kaninyo aron ma-
kabaton kamog kalinaw pinaagi sa inyong
pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kali-
botan, apan ayaw kahadlok kay gidaog ko na
ang kalibotan.

Buhata Kini

6. Basaha ang Juan 16:31 sa makalima.

7. Unsa may ikasulti sa kalibutan?
· a) "Kalimti ang imong kaugalingon

ug luwasa ang uban! ..
· .b) "Luwasa ang imong kaugalingon

ug ang uban usab! "
· c) "Kalimti ang uban ug luwasa ang

Imong kaugalingon! ..

8. Unsa may gisulti ni Jesus nga pagabuhaton
sa kalibutan ngadto sa mosunod Kaniya:!

a) Himoon silang magdudumala.
· b) Pagapaantuson sila.
· . . c) Magadawat kanila ingon nga mag-

tutudlo.

9. Unsa may kadaugan ngadto sa mga naga-
sunod kang Jesus? ...
· . . a) Maghimo sa ilang kaugalingong

kabubut-on.
b) Mahilikay gikan sa kasakit.
c) Magahimo sa kabubut-on sa Dios

bisan unsay mahitabo.

10. Itandi ang imong mga tubag sa hustong
mga t).lbag nga anaa sa katapusan niining
Ieksyona,

1L Sulati ang imong 'Rekord sa Bstudyante
alang _sa ika-l 6 nga leksyon.
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17-------..
Niining Leksyona Matun-an Mo Kini

Nagaampo si Jesus alang sa Iyang mga
Tinun-an

Ang mga katawhan nga Gipiyal Mo sa
akong mga kamot

Ilikay Sila Gikan sa mga Kadautan

Mahiusa Unta Sila

Aron Magauban Sila Kanako.
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NAGAAMPO SI JESUS ALANG SA IYANG
MGA TINUN-AN

(Basaha ang Juan 17)

(Ang mga katawhan ng G ipiyal mo sa akong
mga kamot)

(Basaha pag-usab ang Juan 17:1-8)

Ang Juan kapitulo 17 mao ang pag-ampo nga
giampo ni Jesus alang sa Iyang mga tinun-an sa
wala pa Siya dakpa. Natapus na ang Iyang
buluhaton sa pagpanudlo ug pagsulti. Pinaagi
Kaniya ang Iyang mga tinun-an nakaila sa Dios.
Gihatagan Niya sila ug kinabuhing dayon.

IJuan 17:3. Ug ang kinabuhing dayon mao
kini, ang ilang pagpakaila kanimo nga mao
ang bugtong tinuod nga Dios, ug kang Jesu-
Cristo nga imong pinadala.

Ang takna miabot na nga si Jesus mamatay
alang sa mga sala sa kalibutan. Iyang gidala
ngadto sa Iyang Amahan ang mga katawhan nga
gipiyal sa Iyang mga kamot sa dinhi pa Siya sa
kalibutan. Sila nagapuyo pa sa kalibutan apan
dili na sila kabahin sa kahugaw, ug dili diosnong
mga paagi. Nagkinabuhi sila alang sa Dios inay
sa pagkinabuhi sa kalibutang kalipay, gahum ug
kadungganan.

Buhata Kini

l. Sag-uloha ang Juan 17:3.
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ILIKAY SILA GIKAN SA MGA KADAUTAN
(Basaha ang Juan 17:9-20 pag-usab)

Nagsulti si Jesus mahitungod sa mga katawhan
nga gihatag Kaniya sa Dios dinhi sa kalibutan.
Ang mga tinun-an ni Jesus wala matawo ingon
nga inga balaan o putli. Sila makasasala usab
sama sa ubang mga tawo. Apan sila mibiya gikan
sa ilang mga sala ug mitoo kang Jesu-Cristo ug
misunod Kaniya. Ug busa nangaluwas sila.

Nasayud si Jesus nga Siya mobiya na sa Iyang
mga tinun-an niadtong gabhiona. Nag-ampo Siya
sa Dios sa pagtipig kanila gikan sa mga kadautan.
Usa sa mga tinun-an nga si Judas nawala bisan
ug diha pa si Jesus.uban kanila. Nasayud si Jesus
nga human Niya biyaan ang Iyang mga tinun-an,
silang tanan pagatintalon aron sa pagbiya gikan
sa mga gikatudlo ni Jesus kanila ug magkinabuhi
sa daan nilang kinabuhi.

Si Satanas dili makakuha kanato gikan sa Dios,
apan naningkamot Siya nga kita mismo ang
mutalikod gikan sa Dios ug mobalik ngadto sa
sala. Tapus ka mohunat sa pagkinabuhi alang
kang Cristo, si Satanas, magatintal kanimo pag-
balik ngadto sa kasal-anan. Hinumdomi nga si
Jesus naga-ampo alang kanimo ug nagapadayon
sa pag-ampo alang kanimo karon.

IHebreohano~7:25. Busa, sa tanang panahon
siya arang' makaluwas sa inga moduol sa Dios
pinaagi Kaniya, sanglit buhi man siya sa
kanunay aron sa pagpangamuyo alang kanimo.



150 Ika-l 7 nga Leksyon

Wala pangayoa' ni Jesus sa Amahan nga kuhaon
kita gawas sa kalibutan aron dili kita magaantos.
Aduna pa kitay mga buluhaton. Gipadala Niya
kita sa kalibutan uban sa mensahi sa kaluwasan.

Sa makadaghan niining kapituloha, gitudlo ni
J esus ngadto sa Iyang mga tinun-an nga Siya
naghatag kanila sa matuod nga pulong sa Dios:
Makita sa bersikulo 8, 14, 17. Sa bersikulo 17
gisultihan kita nga mga iya na kita sa Dios
pinaagi sa Iyang Pulong.

Miingon usab si Jesus nga gipadala Niya ang
Iyang mga tinun-an nganhi sa kalibutan maingon
nga gipadala Siya sa Dios. Mianhi si Jesus aron
sa pagpangita ug pagluwas sa mga nangawala.
Busa kitang mga Cristohanon kinahanglan nga
kanunay ta silang hatagan sa Pulong sa Dios diha
sa mga simbahan, mga eskwelahan, mga basahon,
sa radyo ug pinaagi sa pagsaksi ngadto kanila. Ug
kinahanglang magkinabuhi kita ingon nga
matuod gayud nga' mga Cristohanon sa atuba-
ngan sa mga katawhan aron sa pagpakita kanila
sa dalan sa kinabuhi.
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Buhata Kini

2. Giunsa man pagtagad ni Satanas ang mga
Cristohanon?

a) Gipasagdan Niya sila.
b)Nagatinguha siya sa pagpabiya

kanila gikan sa Dios ug pagpaba-
lik kanila ngadto sa sala.

c) Gipahilayo Niya sila gikan sa
Dioa

3. Unsa may atong buhaton dinhi sa kalibutan.?
a) Magaampo kita nga mobiya na

kita dinhi.
bj Magkinabuhl kita dinhi ug mag-

pahimulos sa mga kalingawan.
c) Ihatag nato ang Pulong sa Dios

ngadto sa mga katawhan.

4. Giunsa man ni Jesus pagpadala ang Iyang
mga tinun-an nganhi sa kalibutan?

a) Ingon nga karnero nga walay mag-
balantay tungod kay mibiya man
si Jesus.

b) Ingon nga gipadala sa Dios si
Jesus; aron pagluwas sa mga ma-
kasasala ug pagdala kanila ngadto
sa kaluwasan alang sa Dios.

c) Ingon nga miembro sa simbahan
aron pagdasig sa katawhan sa
pagpasakop ug simbahan.
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MAHIUSA UNTA SILA
(Basaha ang Juan 17:20-23 pag-usab)

Nagaampo si Jesus dili lamang alang sa
Iyang mga tinun-an nga nagpuyo sa unang pana-
hon kondili sa tanan nga magatoo Kaniya. Kini
nagaapil kanimo. Nag-ampo si Jesus nga ang
tanan Niyang mga tinun-an magakahiusa. Kini
nagapasabot nga buot Niyang magkinabuhi ug
magabuhat sila diha sa panaghi-usa Dili maayo
sa usa ka Cristohanon nga magbahin-bahin ug
magabuhat batok sa usa ug usa.

Adunay daghang simbahan, apan ang matag
sakop sa maong simbahan mahimong magkina-
buhi nga malinawon kon ilang ibutang si Cristo
nga labing una sa ilang mga kinabuhi. Adunay
mga katawhan karon nga moingon nga gikina-
hanglan nga ang tanang simbahan managhi-usa.
Apan dili kini mahimo hangtud nga ang matag
simbahan nagatoo pa sa nagkalainlaing mga
butang.

Dili kita makahiusa sa usa ka simbahan nga
wala magatoo sa gitudlo ni Jesus. Nagatoo kita
nga si Jesus mao ang Anak sa Dios. Nagpakatawo
pinaagi kang berhin Maria ug nga ang Iyang
kamatayon ra ang usa ka paagi nga makaluwas
kanato gikan sa sala. Kinahanglan magkauyon
kita niining usa ka importanteng butang ko
"magahiusa man kita! "

IAmos 3:3. Magakakuyog ba ang duruha gawa
kon sila magakauyon?

Nag-am po si J esus nga un ta mahiusa kin
diha Kaniya ug ngadto sa Amahan. Ang pagpa
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sakop kang Cristo maoy labing unang butang sa
Cristohanong panaghi-usa. Kon buot ka ug
Cristohanong panagsandurotay, pagpasakop sa
usa ka simbahan nga nagatoo, nagatudlo ug
nagatuman sa Biblia, sa usa ka simbahan diin
ang presencia sa Dios matuod.

Buhata Kini
5. Alang kang kinsa man ang {lag-ampo ni

Jesus?
a) Alang sa dose ka mga tinun-an

lamang.
b) Alang sa mga sakop sa simbahan,

nga unta mag-usa na sila ug
simbahan.

c) Alang sa tanang nagatoo Kaniya,
bisan kadtong mga nagatoo
karon.

6. Gibati ba nimo ang kalipay sa imong ka-
BIlyuran nga naga. ampo si Jesus alang kanimo

Pasalamati Siya sa Iyang mga
Pag- ampo.

7. Sa dihang nag-ampo si Jesus nga mahiusa
ang iyang mga tinun-an, nagapasabot ba
kini nga ang tanang mga Cristohanon karon
kinahanglan nga magpasakop sa usa ra ka
simbahan karon?

a) Oo, gikinahanglan nga usa ra ang
simbahan.

b) Dili, ang Kristohanon walay
simbahan

c) Dili, tungod kay ang ubang sim-
bahan wala magatoo sa mga bu-
tang nga gitudlo ni Jesus.

8. Pag-ampo nga magaka-uyon ang mga
Cristohanon.
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Aron Maga - uban Sila Kanako
(Basaha ang Juan 17:24-26 pag..usab)

Gitapos ni Jesus ang Iyang pag-ampo pinaagi
sa pag-ingon nga buot Niya nga ang Iyang mga
tinun-an maga-uban bisan asa Siya. Usa ka adlaw
nian sa umalabot mouban kita Kaniya. Ang
basahon sa Pinadayag (ang kaulahiang basahon
sa Biblia) nagasulti mahitungod sa mga linuwas
nga nagatindog atubangan sa trono sa Dios ug
nagaawit sa pagdayeg kang Jesus ang cordero
nga giula.

Wala kita masayud kon anus-a kita tawgon
sa pagpakig-uban sa Ginoo. Ug hangtud dili pa
kita moabut niini gikinahanglan nga magkina-
buhi kita adlaw-adlaw sa pagpahimuot sa Dios.
Ug dili kita mahadlok sa kamatayon tungod
kay atong nahibaloan nga ang kamatayon
mao lamang ang pultahan diin kita magasulod
ngadto sa presencia sa Dios.

Ang mga linuwas lamang mao ang pagakuhaon
ni Jesus. Ang wala mangaluwas wala gayuy luna
Kaniya. Buot ka bang makig-uban kang Jesus sa
walay katapusan?

1 Tesalonica 4: 16-18. Kay ang Ginoo gayud
mao ang manaug unya gikan sa langit
inubanan ug singgit sa pagsugo, ug sa tawag
sa punoan sa mga manulonda, ug sa tingog sa
trumpeta sa Dios. Ug unya ang mga nanga-
matay diha kang Cristo mouna sa pagpa-
mangon; ug kita nga mga buhi pa nga maha-
bilin, pagasakgawon ngadto sa mga panganud
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uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa
kahanginan; ug sa ingon niini kita rnagapakig-
uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Busa
paglipayay kamo sa usa ug usa pinaagi niining
mga pulonga.

Buhata Kini
9. Giunsa man pagtapus ni Jesus ang Iyang

pag-ampo?
a) Pinaagi sa pag-ingon nga buot

Niya nga ang iyang mga tinun-an
maga-uban Kaniya bisan asa Siya.

b) Pinaagi sa pag-ingon nga mag-
hatag Siya ug laing kahigayonan
nga maluwas human sa
kamatayon.

c) Pinaagi sa pag-ingon nga ang
kalibutan nasayud sa Dios.

10. Kon mamatay ka karon makapaneguro ka
ba nga makig-uban ka sa Ginoo?

a) Wala ako maseguro.
b) Dili, tungod kay wala pa ako

maluwas.
c) Oo, tungod kay nagatoo ako

kang Jesus ingon nga ak ng
kaugalingong manluluwas.

Kon dili nimo masulatan ang blangko nga
c), kinahanglang mohunong ka karon dayon
ug mag-ampo kang Jesu-Cristo nga hinloan
ka gikan sa imong mga sala ug luwason
ikaw. Nan ikaw usab makaseguro nga ma-
kaguban sa Ginoo.

11. ltandi ang imong tubag sa hustong tubag
nga anaa sa katapusan niining leksyona,

12. Sulati ang imong Rekord sa Bstudyante
alang sa ika-l 7 nga leksyon.
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Mga Tubag sa Jka-17 nga Leksyon

Kon aduna kay 5 o 6 ka hustong tubag markahi
ug labing maayo, kon 4 markahi ug maayo; kon
3, kasarangan. Kon kubos sa' 3 ang imong
hustong tubag basaha- pag-usab kining leksyona.

2. bj Nagatinguha siya sa pagpabiya kanila
gikan sa Dios ug pagpabalik kanila ngadto
sa sala

3. c) Ihatag nato ang Pulong sa Dios ngadto
sa kalibutan.

4. b) Ingon nga gipadala sa Dios siJesus aron
pagluwas sa mga makasasala ug pagdala
kanila ngadto sa kaluwasan alang sa Dios,

5. c) Alang sa tanang nagatoo Kaniya, bisan
kadtong inga nagatoo karon.

7. c) Dili, tungod kay ang ubang simbahan
wala man magatoo sa mga butang nga
gitudlo ni Jesus.

9. a) Pinaagi sa pag-ingon nga buot Niya nga
ang Iyang mga tinun-an maga-uban Ka-
niya bisan asa Siya.

Gidaghanon sa hustong mga tubag __ ~_
Grado--.,,~--.,,---, _
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Ang Pagdakop Kang Jesus

Si Jesus Atubangan ni Anas

Si Jesus Gilimod ni Pedro

Si Jesus Giusisa S~ Labawng Sacerdote

Si Jesus Gilimod Pag-usab ni Pedro

Si Jesus Sa Atubangan ni Pilato

Si Jesus Gihukman nga Patyon
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ANG PAGDAKOP KANG JESUS
(Basaha ang Juan 18: 1-11)
";, I .: ':.., "•••.

".,/,~~"."~~t;\~t\~~~ ~:ltl
Si Judas mao ang nag-una sa mga sundalo

nga modakop kang Jesus. Nganong nabuhat man
niya kining maong dakung pagkadautan? Kon
ang usa ka tawo magapalayo na gani gikan kang
Cristo, si Satanas magagahum kaniya.

Basaha pag-usab ang mga bersikulo gikan sa
4 ngadto sa 6. Sa dihang gipakita ni Jesus ang
diotay lang kaayo Niyang gahum, ang mga
sundalo nangapukan ngadto sa yuta. Dili sila
makadakop kang Jesus gawas kon motugot Siya.
Apan wala mosulay si Jesus sa pag-ikyas, Na-
sayud Siya nga plano sa Dios alang Kaniya nga
Siya magpakamatay alang sa atong mga sala.

Gisultihan ni Jesus ang mga sundalo nga ang
mga kauban Niya tugotan nga moikyas, tungod
kay 'Siya man lamang ang gipangita sa mga
sundalo, Bisan pa sa hapit na si Jesus mamatay,
naghunahuna gihapon Siya sa mga Iya nga dili
unta sila magaantus ingon sa Iyang pagaantuson.

Andam si Pedro sa pagpakig-away alang sa
Ginoo. Gani, mihulbot siya sa iyang espada ug
giputol ang dalunggan sa sulugoon sa labawng
sacerdote. Miingon si Lucas nga giayo ni Jesus
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kining maong sulugoon. Mao tingali ni ang
hinungdan nganong wala ra siloti si Pedro sa mga
sundalo.

Buhata Kini
l. Unsa may atong maka~nan nga pagtulon-an

mahitungod sa pagbudhi ni Judas kang
Jesus didto sa tanaman?

a) Kinahanglan dili kita maga-ampo
sa tanaman.

b) Magagahum si Satanas kanato
kon mopalayo kita gikan kang
Cristo.

c) Ang mga sundalo kinahanglan
dili tugotan sa pagtambong sa
mga katiguman sa pag-ampo.

2. Nganong wala man si Jesus moikyas o
magapanalipod sa Iyang kaugalingon sa
dihang miabot ang mga sundalo aron pag-
dakop Kaniya?

a) Nasayud Siya nga panahon na sa
Dios nga mamatay Siya.

b) Nagpaabot Siya nga ang Iyang
mga tinun-an magapanalipod
Kaniya.

c) Wala Siyay gahum batok sa mga
sundalo. .

3. Unsa may gibuhat ni Pedro didto sa
tanaman?

a) Nag-ampo siya tibook gabii.
b) Mitawag siyag kalayo gikan sa

langit.
c) Giputol Niya ang dalunggan sa

sulugoon sa labawng sacerdote.
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SI JESUS A TU8ANGAN NI ANAS
(Basaha ang Juan 18:12-141

Si Anas ug ang iyang umagad nga si Caifas
nakahupot sa katungdanan sa pagkalabawng
sacerdote. Nagkasabut sila sa pagpatay kang
Jesus. Gibutang butangan Siya nga usa ka
pangulo nga buot moalsa batok sa kagamhanan.
Miingon ang mga katawhan nga kondili patyon
si Jesus, ang kagamhanan nga Romanhon
mosugo sa mga kasundalohan sa pagpatay sa
mga Judeo. Dili kini tinuod. Apan paagi lang
kini nila aron nga ang ubang mga kadagkuan sa
relihiyon moapil sa pagtinguha alang sa kama-
tayon ni Jesus.

Miingon si Caifas nga maayo pa nga dunay
usa nga mamatay kay sa ang tanang katawhan
mangamatay. Wala siya masayud nga nakasulti
siyag dakung kamatuoran mahintungod sa kama
tayon ni Jesus. Si Jesus mao ang- atong halad
aron dIli kita mahiagum sa silot.

Mahibulong tingali ikaw ngano nga si Jesus
dili makaluwas kanato kon dili Siya magpaka-
matay. Ang Dios maayo. Gikaligutgutan Niya
ang sala ug ang tanang pagkadautan. Mao nga
kadtong nanagbuhat sa sala mahalayo gayud
gikan sa Dios. Apan tungod kay ang tanan
kinabuhi ug kalipay nagagikan man sa Dios,
kadtong mahalayo sa Dios mamatay gayud.

Gitudloan kita sa Dios unsa ka ngil-ad ang
sala, ug nganong ang sala nagakinahanglan ug
kamatayon pinaagi sa paghalad sa dugo aron
kini mapasaylo. Ang mga karnero, mga kanding,
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ug mga baka, ginahalad aron pagkuha sa da-
pit sa makasasala.

,~........,__ --,----,----,----,-9..,.--:-,2:..;;:2,-,-.Ubos sa kasugoan
hapit ang tanang butang pagahinloan ug
dugo, gawas sa pag-ula ug dugo walay ma-
himong pasaylo sa mga sala.

Kining paghalad sa mga mananap gikinahang-
lan pagabalikbalikon tungod kay dili man kini
makakuha gayud sa sala. Mga temporaryo
lamang sila nga mga tulumahon hangtud ang
Dios magahalad sa kaugalingon Niyang Anak
alang kanato. Si Jesus mohatag sa kaugalingon
Niyang dugo alang kanato. Kon duna pa untay
laing makaluwas kanato, dili unta ang Dios
motugot nga ang Iyang bugtong Anak paga-
patyon alang kanato.

Buhata Kini
4. Nganong kinahanglan pa man nga magpa-

kamatay si Jesus aron pagluwas kanato
gikan sa atong mga sala'?

a) Tungod kay pinaagi lamang ta
pagpaagas sa Iyang dugo mapa-
saylo ang atong mga sala sa
hingpit gayud.

b)Jungod k;ay m®gamatay m~
kita, Ug nagpakamatay si Jesus
aron pagpakita kanato nga dili
angay nga mahadlok kita sa
kamatayon.

c) Tungod kay buot Siyang maga-
tudlo nga ang halad alang sa
sala kinahanglan pagabalik-
balikon.
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SI JESUS GILIMOD NI PEDRO
(Basaha ang Juan 18:15-18)

Ang lain pang usa ka tinun-an nga gihisgutan
dinhi mao si Juan nga nagsulat niini nga ebang-
helyo. Wala niya tagoi ang kamatuoran nga siya
usa ka tinun-an ni Jesus ug wala siya mahiagum
sa kasamok. Apan si Pedro nga nagtoo nga siya
andam kanunay sa pagsulti alang kang Jesus,
nahadlok hinoon. Miingon siya nga dili Siya
tinun-an ni Jesus.

Sayon ang pagpahibalo sa mga katawhan nga
ikaw Cristohanon kon kauban mo ang ubang mga
Cristohanon. Apan dili kaayo sayon kon ang
tanan nga nagalibot pulos mga kaaway ni Jesus.
Unsa may imong buhaton kon ikaw pa?

Mateo 10:32,33. Busa, bisan kinsa kadtong
moila kanako sa atubagan sa mga tawo, ilhon
ko usab siya sa atubangan sa akong Amahan
ng:a anaa sa langit. Apan bisan kinsa kadtong
dili moila kanako sa atubangan sa mga tawo,
dili ko usab siya ilhon sa atubangan sa akong
Amahan nga anaa sa langit.

Buhata Kini

S. Naglisod ba ikaw sa ~ahibalo sa ubang
katawhan nga ikaw usa ka Cristohanon?

Nahadlok b~ikaw nga ilang paga-
lutoson? ... _., Pag-ampo nga tagaan ka
ug kaisug sa Dios.



Gabayan sa Pagtuon: Juan 163
SI JESUS GIUSISA SA LABAWNG
SACERDOTE

(Basaha ang Juanq 18: 19-24)

Nakahupot si Anas sa katungdanan sa labawng
sacerdote, mao nga gitawag usab siya dinhi
nga sacerdote bisan tuod nga niining tungora si
Caifas na ang nagahupot sa maong katungdanan.
Gisulayan ni Anas si Jesus sa pagpatubag ug mga
butang nga mahimong gamiton nila batok ra
usab Kaniya sa paghukom apan wala motubag
si Jesus sa iyang mga pangutana.

Gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa balay
ni Caifas. Didto gipasakaan Siyag sumbong
atubangan sa hukmanan sa relihiyon nga gitawag
ug Sanhedrin. Kining maong paghusay wala
mahisubay sa balaod nila tungod kay gihimo
man kini sa tago sa panahon sa pagtawag sa mga
saksi nga makasulti dapit kang Jesus. Ang kadag-
hanan sa mga sakop sa Sanhedrin nakahukom
nang daan nga si Jesus kinahanglan pagasilotan
sa kamatayon. Naghimo silag paghusay aron
madala nila si Jesus sa atubangan ni Pilato nga
dunay inandam nga sumbong.

Buhata Kini

6. Nganong nangutana man si Anas kang Jesus?
a) Aron makakat-onsamgapagtulon-

an ni Jesus.
b) Aron masayud ug dugang mahi-

tungod kang Jesus.
c) Aron pagpangitag tubag nga

gamiton batok ra usab Kaniya.
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SI JESUS GILIMOD PAG-USAB NI PEDRO
(Basaha ang Juan 18:25·27)

Makatulo si Pedro gipangutana
kon sumusunod ba siya ni Jesus
o dili ba, ug makatulo usab ni ~
Pedro gilimod ang iyang Ginoo.
Dihay manok nga mituktuga-ok
sumala gayud sa gisulti ni Jesus. ~~
Sa dihang mitan -aw si Jesus ka
ruya, nakaamgo siya sa iyang pag .
pakyas sa iyang Agalon. Midagan
siya padulong sa gawas nga paghilak
ug nasubo tungod sa iyang nabuhat.

Buhata Kini

7. Unsa may gibuhat ni Pedro didto sa balay
sa labawng sacerdote?

a) Giputol niya ang dalunggan sa
solugoon sa labawng sacerdote.

b) Gilimod niya ang iyang Ginoo
makatulo.

c) Misulti siya nga mosunod siya
sa iyang Ginoo sa tanang
panahon.
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SI JESUS SA ATUBANGAN NI PJLATO
(Basaha ang Juan 18:28-38)

Ang Sanhedrin dili makapakanaug ug hukom
sa kamatayon, mao nga ilang gidala si Jesus
ngadto sa Romanhon nga gobernador nga mao
si Pilato. Gipasanginlan nila si Jesus nga nagsulay
kuno sa pagtukod sa Iyang kaugalingong ging-
harian. Usa kini ka sala nga mahimong silotan
sa kamatayon.

Wala mosulay si Jesus sa pagpanalipod sa
Iyang kaugalingon batok niining sayop nga
sumbong. Miingon Siya ngadto kang Pilato nga
Siya usa ka Hari apan ang Iyang gingharian wala
dinhi niining kalibutana. Ang Iyang gingharian
maoy usa ka espirituhanong gingharian diha sa
mga kinabuhi sa mga katawhan nga nanagdawat
Kaniya.

Buhata Kini

8. Sa dihang nangutana si Pilato kang Jesus
kon Siya usa ba ka hari, unsa may gitubag
ni Jesus?

a) "Dili, dili tinuod ang ilang sum-
bong."

b) "Ang akong pagkahari dili iya
niining kalibutana"

c) Ang akong gingharian labaw pa
ka daku kay sa Imperyo sa
Roma."

9. Imo na bang .nadawat si Jesus ingon nga
hari sa imong kinabuhi?
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SI JESUSGIHUKMAN NGA PATYON
(E3~saha ang Juan 18~38-40)

Nangutana si Pilato kang Jesus sa daghang
mga pangutanan apan wala siyay nakit-ang
hinungdan nga tungod niini pagapatyon si Jesus.
Gisultihan ni Pilato ang mga katawhan niini
apan misamot hinoon pagsinggit ang mga ka-
tawhan nga ipapatay si Jesus. Gipapili ni Pilato
ang mga katawhan kon asa ang ilang palabihon
nga ipagawas, si Jesus ba kon si Barrabas nga
usa ka tulisan. Gipili sa mga katawhan si
Barrabas. Ang mga katawhan karon nagapili sa
sala ug sa mga kahilayan inay sa kang Jesus.
Unsa man ang imong pagpili? Unsa may imong
buhaton kang Jesus.

Buhata Kini

10. Unsa man ang hukom ni Pilato?
a) Miingon siya nga nakasala si Jesus

'ug kinahanglang mamatay.
b)Buhian niya ~iJesus tungod kay

panahon man kadto sa Pasko
sa mga Judio.

c) Prisohon niya si Jesus uban kang
Barrabas.

l l, Itandi ang imong mga tubag sa hustong mga
tubag nga anaa sa katapusan niining
leksyona,

12. Sulati ang imong rekord sa estudyante alang
sa ika-I 8 nga leksyon.
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Mga Tubag sa Ika-18 nga Leksyon

Kon duna kay 7 ngadto sa 8 ka mga hustong
tubag, markahi ang imong grado ug labing
maayo; kon 6, markahi ug maayo; kon 5,
kasarangan. Kon kubos sa 5 ang imong hustong
mga tubag, basaha pag-usab kining leksyona.

1. b)Magaga1fum si Satanas kanato kon
mopalayo kita gikan kang Cristo.

2. a) Nasayud Siya nga panahon na sa Dios
nga mamatay Siya.

3. c) Giputol niya ang dalunggan sa sulogoon
sa labawng sacerdote.

4. a) Tungod kay pinaagi lamang sa pagpaagas
sa Iyang dugo mapasaylo ang atong mga
sala sa hingpit gayud.

6. c) Aron pagpangitag tubag nga gamiton
batok ra usab Kaniya.

7. b) Gilimod niya ang iyang Ginoo makatulo.
8. b) "Ang akong pagkahari dili iya niining

kalibutana. "

10. b) Buhian niya si Jesus tungod kay panahon
man kadto sa Pasko sa mga Judio.

Gidaghanon sa Hustong mga Tubag __
Grado. ""
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Niining Leksyona Matun-an Mo Kini

Si Jesus Gihukman Nga Patyon
Si Jesus Gilansang Didto Sa Krus
Ang kamatayon Ni Jesus
Gidughang Ang Kilid Ni Jesus
Ang Paglubong Ni Jesus
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SI JESUSGIHUKMAN NGA\PATYON
(Basaha ang Juan 18:39,40:19:1-16)

Buot buhian ni Pilato si Jesus apan nahadlok
siya sa mga tawo. Ilang gihul-ga si Pilato nga
isumbong sa emperador sa Roma kon dili siya
mouyon sa mga katawhan. Dili buot si Pilato
nga mohukom sa usa ka tawo nga walay sala,
apan ang iyang kaayohan labaw pang importante
alang kaniya kay sa pagbuhat ug maayo. Busa si
Pilato misugot na lang nga ilansang si Jesus sa
krus ingon nga usa ka kriminal.

Sama kang Pilato, ang tanang katawhan nga
nakadungog sa Maayong Balita mahitungod kang
J esus kinahanglan nga magapili kon unsay iyang
pagabuhaton kang Jesus. Ang uban mahadlok
nga modawat kang Jesus ingon nga Manluluwas
tungod sa isulti o pagabuhaton sa ubang tawo
kanila. Ang pagabuhaton sa Dios kanato sa adlaw
sa paghukom nagaagad kon unsay atong gibuhat
sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo.

Buhata Kini

1. Nganong wala man buhii ni Pilato si Jesus?
a) Nakaplagan Niyang sad-an si

Jesus.
b) Nahadlok siya sa mga tawo.

c) Buot Niyang buhian si Barrabas.
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SI JESUS GILANSANG DIDTO SA KRUS
Basaha ang Juan 19: 16-27

Si Jesus gilansang didto sa krus taliwala sa
duha ka mga kriminal. Dihay gisulat sa ibabaw
sa krus nga nag-ingon, "Si Jesus nga taga-Nasaret,
ang Hari sa mga Judio." Ang mga punoan sa
kaparian dili buot sa maong pagkapulong, apan
dili buot ni Pilato nga ilisan ang maong mga
pulong.

Bisan pa ug diha na sa pag-antus si Jesus didto
sa krus, wala Siya magahunahuna sa Iyang kauga-
lingon kondili sa uban. Gitugyan Niya kang Juan
ang pag-atiman sa Iyang inahan. Gikan sa ubang
sinulat nga mga ebanghelyo atong mabasa nga
miampo si Jesus ngadto sa Dios nga pasayloon
unta kadtong mga nanaglansang Kaniya didto
sa krus.
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ANG KAMATAYON NI JESUS
(Basaha ang Juan 19:28·30)

Ang tanang mga panagna sa Daang Tugon
mahitungod sa kamatayon sa Mesias alang sa
atong' mga sala nangatuman sa dihang namatay
si Jesus didto sa krus. Kining tanan nangahitabo
sumala sa gipanagna sa mga propeta nga may
ginatusang mga tuig nga nag-una, bisan pa ang
mga sundalo nga nagsugal alang sa Iyang mga
saput ug ang paghatag Kaniya ug suka aron Ivang
pagaimnon.

ISalmo 69:21. Ug sa akong kauhaw gihatagan
ako nila ug suka nga paga-imnon.

Si jesus miingon: "Tapus na! " Iyang gipa-
sabot nga natapos na Niya ang buluhaton nga
Iyang pagabuhaton. Sa dihang namatay Siya,
Iyang gibayran ang atong kaluwasan.

tungod sa atong mga sala, si Jesus namatay.
Busa dili kita makapasangil sa mga tawo sa
nasud ni Jesus, o kang Pilato, o sa mga sundalo
nga naglansang Kaniya. Ang sala, ang atong mga
sala maoy naghatod Kaniya ngadto sa krus aron
sa pagluwas kanato. Sa atong pagkahibalo niini,
makapahimo kanato sa pagpakasubo alang sa
atong mga sala. Dili na kita buot mopadayon sa
pagbuhat sa mga butang nga maoy hinungdan sa
kamatayon ni Jesus. Busa mangavo ta ug kapa-
sayloanan sa atong mga sala ngadto sa Dios. Ato
lamang dawaton ang gihimo ni Jesus kanato ug
kita mamaluwas. Nagpakamatay Siya alang
kanato. I
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1
1Pedro 2: 24. Siya gayud mao ang midala sa

atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa
kahoy, aron kita mamatay ngadto sa sala ug
mabuhi ngadto sa pagkamatarung.

Buhata Kini

3. Unsa may gipasabot ni Jesus sa Iyang pag-
ingon nga "Tapus na."

a) Tapus na ang vino.
.. b) Ang kaluwasan natapus na.
. . . c) Ang tanang paglaum sa Iyang

gingharian natapus na.
4. Kinsa ang mgay pasanginglan sa kamatayon

ni Jesus?
a) Kadto rang .mga pangulo sa ka-

pariam
b) Ang Sanhedrin, si Pilato, ug ang

mga sundalo nga naglansang
. Kaniya.

c) Kita ug ang tanang adunay sala.
Ang atong mga sala mao ang
hinungdan sa Iyang pagpakamatay.

5. Unsa may atong buhaton karon'?
a) Dili kita mokiha ni bisan kinsa

ngadto sa hukmanan
b) Kinahanglan basulon ta ang mga

tawo nga nagpatay kang Jesus
ug dumtan ang ilang bliwat.

c) Kinahanglan maguol kita tungod
sa atong mga sala ug mangayo
ug pasaylo sa Dios.



Gabayan sa Pagtuon: Juan 173

GIDUGHANG ANG KILID NI JESUS
(Basaha ang Juan 19:31-37)

Ang paglansang sa krus maoy usa ka inanay
nga paagi sa pagsilot sa kamatayon. Bali-on sa
mga sundalo ang mga tiil sa sinilotan aron dalirig
mamatay. Apan nakaplagan nila si Jesus nga
patay na busa wala nila bali-a ang Iyang mga
bukog. Kini katumanan sa panagna.

Ang dugo ug ang tubig nga mibuhagay gikan sa
kilid ni Jesus nagapasabot. nga Siya namatay
nga may dakung kaguol, nagapas-an sa silot sa
tanan [natong kasal-anan. Kini usab katumanan sa
panagna, nga usa ka tuburan maga-awas aron
paghugas sa sala.

IZacarias 13:1. Niadtong adlawa adunay usa
ka tuburan nga pagabuksan alang sa balay ni
David ug sa mga pumulopyo sa Jerusalem,

, alang sa sala ug alang sa kahugaw.

11Juan 1:7 Ug ang dugo ni Jesus nga iyang
anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala

Buhata Kini

6. Sag-uloha ang I Juan l: 7.

7 Basaha ang Zacarias 13: 1 sa makatulo.
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ANG PAGLUBONG NI JESUS
(Basaha ang Juan 19:38·42)

Si Jose nga taga-Arimatea ug si Nicodemo
maoy duha sa mga inila nga mga pangulo sa
relihiyon ug nasakop sa Sanhedrin. Wala sila mo-
apil sa paghatag kang Jesus ug hukom sa kama-
tayon. Hangtud niining tungora sila mga magto-
too kang Jesus sa tago lamang, ug nahadlok nga
magpaila nga sila dapig kang Jesus.

Usahay lisod kaayo alang sa usa ka tawo nga
anaa sa dakung katungdanan nga magpaila nga
sila alang kang Jesus. Mobati sila ug kaulaw nga
mosimba sa usa ka simbahan nga kasagaran sa
tawong manimba mga kabus. Nahadlok tingali
sila nga papahawaon gikan sa ilang katungdanan
kon mag-Cristohanon sila. Apan ang Dios nag-
hatag ug kaisug kang Jose ug kang Nicodemo sa
pagpangayo sa patayng lawas ni Jesus aron ilang
ilubong. Kini nagapakita sa ilang pagtahud ug
gugma alang Kaniya. Kini nagatuman na usab
sa laing panagna nga ang Mesias sa Iyang kama-
tayon igalubong sa lubnganan sa usa ka datu.

Ang batasan nila sa unang panahon mao nga
puston nila ang minatay sa lino nga panapton
ug butangan sa pahumot ug dayon ibutang sa
lubnganan. Gikan sa laing sinulat nga ebanghelyo
atong masayran nga ang patayng lawas ni Jesus
gilubong sa lubnganan ni Jose nga taga-Arimatea.
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Walamahuman ang ilang pagpangandam alang
sa paglubong tungod kay hapit na ang kagabhion
sa dihang namatay si Jesus. Ug ang Sabado sa
Judio magasugod sa pagsalop sa adlaw. Busa
wala nila matapus ang tanang gikinahanglan
alang sa paglubong ni Jesus.

Buhata Kini

8. Unsa may gibuhat nila sa lawas ni Jesus?
a) Gilubong ni Jose ug ni Nicodemo.

. . . b) Gilubong sa mga tinun-an

. . . c) Gibiyaan nga nagbitay didto sa
krus,

9. Nganong wala man matapus ang mga giki-
nahanglan alang sa paglubong?

a) Tungod kay nangahadlok ang
mga tinun-an ni Jesus.

b) Tungod kay namatay si Jesus sa
Sabado nga hapit na mosalop
ang adlaw ug balaod nila nga
kon mosalop na ang adlaw wala
nay magatrabaho.

c) Walay kwarta ang mga tinun-an
nga ikapalit sa mga gikinahanglan
sa paglubong.

10. Pag-ampo nga ang Dios magahatag ug ka-
isug niadtong mga nagatoo sa tago lamang
aron sila magapakita sa ilang pagka-cris-
tohanon.

11. Itandi ang imong tubag sa mga tubag nga
anaa sa katapusan niining 1eksyona.

12. Sulati ang imong rekord sa estudyante
alang sa ika-19 nga leksyon.
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Mga Tubag sa Ika-19 nga leksyon

Kon aduna kay 6 o 7 ka hustong tubag markahi
ug labing maayo; kon S, markahi ug maayo;
kon 4 kasarangan. Kon kubos sa 4 ang imong
hustong tubag basaha pag-usab kining leksyona.

l. b) Nahadlok Siya sa mga tawo.

2. c) Si Jesus nga taga-Nasaret, ang Hari sa
mga Judio.

3. b) Ang kaluwasan natapus na.

4. c) Kita ug sa tanang adunay sala. Ang atong
mga sala mao ang hinungdan sa Iyang
Pagkamatay.

5. c) Kinahanglan maguol kita sa atong mga
sala ug mangayog pasaylo sa Dios.

8. a) Gilubong ni Jose ug Nicodemo.

9. b) Tungod kay namatay man si Jesus sa
Sabado nga hapit na mosalop ang adlaw
ug balaod nila nga kon mosalop na ang
adlaw wala nay maga trabaho.

Gidaghanon sa Hustong Mga Tubag _
Grado _
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Niining Leksyona Matun-an Mo Kini .

Ang Pagkabanhaw ni Jesus

Nagpakita si Jesus Ngadto Kang Maria Magdalena
Nagpakita si Jesus Ngadto Sa Iyang Mga Tinun-an

Si JesusUg Si Tomas
Ang Katuyoan Niining Libroha
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ANG PAGKABANHAW NI JESUS
(B-asaha ang Juan 20:1-101

Sa wala pa gilansang si Jesus giingnan Niya ang
Iyang mga tinun-an sa makadaghan nga Siya
pagapatyon. Gipasabot Niya kanila nga maban-
haw Siya pag-usab. Apan sa dihang namatay na
gayud si Jesus ang mga tinun-an wala na makahi- .
mundon sa gisulti ni Jesus mahitungod sa Iyang
pagkabanhaw.

Gikan sa ubang magsusulat sa ebanghelyo
atong matun-an nga si Maria Magdalena ug uban
sa ubang mga babaye: miadto sa dapit nga
gilubngan ni Jesus. Ilang butangan ug pahumot
ang lawas ni Jesus, sumala sa ilang nabatasan.
Ug nakita nila nga ang dakung bato nga gi-ali
atubangan sa lubong naligid na sa layo. Ug ang
lubnganan wala nay sulod! Midagan dayon si
Maria aron pagsulti sa mga tin un an sa maong
hitabo. Ug samtang ang ubang mga babaye
nagapabilin didto sa luyo sa lubnganan, ang
manulonda miingon nga nabanhaw si Jesus.

Si Pedro ug Juan miadto sa lubnganan aron
pagsusi ug nakita nila ang lubnganan nga walay
sulod. Ang nabilin lamang didto mao ang pa-
napton nga giputos sa lawas ni Jesus. Nagtoo si
Maria nga gikawat sa mga kaaway ni Jesus ang
lawas. Apan nasayud si Pedro ug Juan nga kon
gikawat pa dili na sila maglangay sa pagkuha sa
panapton nga giputos sa iyang ulo. Unsa man
diay ang nahitabo kang Jesus. Ug uban sa dakung
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paghunahuna mipauli sila didto sa ilang balay
sa Jerusalem.

Buhata Kini

1. Nganong miadto man si Maria sa fubnganan
ni Jesus?

a) Buot siyang mosusi kon namatay
ba gayud si Jesus.

b) Buot Niyang digoon sa pahumot
ang lawas ni Jesus.

c) Buot siyang makigsulti sa har-o
denero.

2. Unsa may nakaplagan ni Maria sa pag-abot
niya sa lubnganan?

a) Ahli ang lubnganan ug walay
sulod.

b) SiJose ug si Nicodemo nagdigo
sa lawas ni Jesus.

c) Gikawat sa mga kaaway ni Jesus
ang Iyang lawas.

3. Unsa may nakita ni Pedro ug Juan sa ilang
pag-adto sa lubnganan?

a) Nakita nila ang mga sundalo ug
nangutana sila kon unsay
nahitabo.

b) Nakita nila ang hardenero ug
nangutana sila kon diin gibutang
ang lawas ni Jesus.

c) Nakita nila ang panapton nga
giputos kang Jesus did tp sa lub-
nganan.



180 Ika·20 nga Leksyon
NAGPAKITA SI JESUS NGADTO KANG

MARIA MAGDALENA
(Basaha ang Juan 20: 11-18)

Usahay ang mga katawhan maguol kaayo tungod
sa kamatayon sa usa ka hinigugma. Ug tungod niini
dili na sila makatoo sa pulong sa Dios. Bisan pa ang
mensahi nga gisulti sa manulonda ngadto sa ubang
mga babaye, nga nabanhaw na si Jesus wala maka-
patoo sa mga tinun-an o kang Maria. Nagkinahang
lan pa nga makita gayud nila si Jesus aron motoo
sila nga buhi Siya.

Si Jesus moanhi usab ug pahibaloon ta Niya nga
Siya buhi. Himoon Niyang kalipay ang atong mga
luha. Ug ipadala ta Niya sama kang Maria aron sa
pagpakig-ambit sa mensahe ngadto sa uban. Ang
mga babaye maingon man sa mga lalaki aduna
niining responsibi1idada. Si Maria mao ang unanj
nakita sa nabanhaw nga Cristo ug sa pagdawat sa
Iyang mensahe.

Buhata Kini

4. Sa dihang miduol si Jesus kang Maria didto
sa harden unsa may gisulti ni Jesus?

a) Gipahunong Niya sa paghilak.

b) Gipapauli Niya sa ilang balay.

c) Gipapauli aron sultihan ang
mga tinuan.
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NAGPAKITA SI JESUS NGADTO SA IYANG
MGA TINUN-AN

(Basaha ang Juan 20: 19-23)

Nianang adlaw sa pagkabanhaw ni Jesus nag-
pakita Siya sa Iyang kaugalingon ngadto sa Iyang
mga tinun-an. Nanirado ang Iyang mga tinun-an
sulod sa balay tungod kay nahadlok sila nga
ang mga kaaway ni Jesus mosulong kanila. Sa
ilang pagkakita kang Jesus wala sila makatoo
dayon sa ilang nakita apan gipakita ni Jesus ang
Iyang mga kamot nga nalansangan ug ang kilid
aron pagpatoo kanila nga Siya mao gayud si
Jesus ug dili mu1to. Ug nalipay sila nga si Jesus
nabuhi pag-usab!

Miingon si Jesus pag-usab ngadto kanila nga
gipadala Niya sila sama sa pagpadala sa Amahan
Kaniya. Nagkinahanglan sila ug pinasahi nga
magtatabang sa ilang buluhaton ug gihatagan
Niya sila. Miingon si Jesus nga madawat nila ang
Espiritu Santo. Atong matun-an gikan sa mga
Buhat nga ang mga tinun-an nakadawat sa
Espiritu Santo mga SO ka adlaw sa wala pa
moabut ang adlaw sa Pentecostes. Si Jesus
magahatag gihapon karon sa Espiritu Santo sa
matag Cristohanon nga buot magpagamit alang
sa Iyang buluhaton.

Ang pagtuman sa mga tinnn-an sa sugo ni
Jesus maoy basihan kon maluwas o dili ba
ang mga katawhan. Kon wala pa sila mola-
kaw aron sa pagwali sa ebanghelyo, ang mga
makasasala dili gayod makahibalo sa dalan sa
kaluwasan tungod kay sila dili man mahiba-
long mag-ampo sa kapasayloanan.
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Kon kita mga Kristohanon na kinahanglan
sultihan ta ang uban mahitungod kang Jesus.
Kon atong nasinati ang nabanhaw nga Kristo
ug kon napunan na kita sa Espirito Santo, nan
makahimo gayud kita sa pagtabang sa uban
ngadto sa kaluwasan.

Buhata Kini

S. Unsa may gisulti ni Jesus ngadto sa Iyang
mga tinun-an?

a) Kinahanglan nga motago sila.
b) Gipadala Niya sila ingon sa pag-

padala sa Amahan Kaniya.
c) Kinahanglan mamauli sila.

6. Unsa man ang pinasahi nga tabang nga
gisaad ni Jesus nga magatabang kanila sa
ilang mga buluhaton?

a) Suholan sila ni Jesus sa pagwali
sa maayong balita.

b) Hatagan sila ug kalipay ug dili
na gayud sila maguol.

c) Hatagan Niya sila sa Espirito
Santo

7. Sa unsang paagi sila makadala sa mga tawo
ngadto sa kaluwasan?

a) Pinaagi sa pagpasaylo sa ilang
mga sala.

b) Pinaagi sa pagwali sa maayong
balita mahitungod kang Cristo.

c) Pinaagi sa pagdagkot ug mga
kandila.
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SI JESUS UG SI TOMAS
(Basaha ang Juan 20:24-29)

Si Tomas wala motoo sa. nakita sa mga
tinun-an. Nagduhaduha siya sa kasinatian sa
kauban niyang mga tinun-an ug miingon nga
buot siya nga makakita sa iyang kaugalingon
gayud nga mga mata.

Daghang mga tawo karon ang naghunahuna
nga ang mga Cristohanon nangasayop. Apan
kinahanglan susihon nila sa ilang kaugalingon
gayud. Kon tinuod silang matinud-anon, kina-
hanglan moampo sila. Tingali dili nila makita si
Jesus sa ilang mga mata apan mosulti Siya kanila
diha sa ilang mga espiritu. Ug sama kang Tomas
makaingon sila, "Ginoo ko ug Dios ko."

IJuan20:29. Ug si Jesus miingon kaniya,
"Mitoo ba ikaw tungod kay nakita mo ako?
Dalagyon kadtong wala managpakakita,
ngani nanagpanoo."

Buhata Kini

8. Unsa may gisulti ni Tomas sa iyang pagka-
kita kang Jesus?

a) "Dili ko motoo niini."

b) "Husto kamo."
c) "Ginoo ko ug DiQSkot"
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ANG KATUYOAN NIINING L1BROHA
(Basaha ang Juan 20:30-31)

Sa tanang mga kahibulongang butang nga
nakita ni Juan diha sa kinabuhi ni Jesus ug sa
mga nabatian niya gikan Kaniya, gisulat lamang
ni Juan diha sa iyang ebanghelyo kadtong
makatabang kanato sa pag-ila nga si Jesus mao
gayud ang anak sa Dios.

Juan 20:31. Kining ania gisulat aron motoo
kamo nga si Jesus mao ang Cristo, ang Anak
sa Dios, ug nga sa pagtoo makabaton kamo Uig
kinabuhi diha sa iyang ngalan.

Buhata Kini

9. Sag-uloha ang Juan 20:31.

10. Unsa may katuyoan ni Juan sa pagsulat
niya sa iyang ebanghe1yo?

a) Aron pagpasabot kanato nga si
J esus mao ang Anak sa Dios.

b) Aron isulti ang tanang gibuhat
ni Jesus.

11 ; Itandi ang' imong mga tubag sa hustong
mga tubag nga anaa sa katapusan niining
1eksyona.

12 Sulati ang imong rekord sa estudyante
alang sa ika-20 nga leksyon.
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Mga Tubag sa Ika-20 nga Leksyon

Kon duna kay 8 ngadto sa 9 ka mga hustong
tubag, markahi ug labing maayo ang imong
grado; kon 6 ngadto sa 7, markahi ug maayo;
kon 5, kasarangan; kon kubos sa 5 ang imong
hustong mga tubag, basaha pag-usab kining
leskyona,

Lb) Buot niyang digoon sa pahumot ang
lawas ni Jesus. .

2. a) Abli ang lubnganan ug walay sulod.
3. c) Nakita nila ang panapton nga giputos ni

Jesus didto sa lubnganan.
4. c) Pagpanlakaw ug paghatag ug mensahi

ngadto sa tanang mga tinun-an.

5. b) Gipadala Niya sila ingon sa pagpadala sa
Amahan Kaniya.

6. c) Hatagan Niya sila sa Espritu Santo.

7. b) Pinaagi sa pagwali sa ebanghelyo.

8. c) "Ginoo ko UI Dios ko "

10. a) Aron pagpasabot kanato nga si Jesus
mao ang Anak sa Dios.

Gidaghanon sa Hustong Tubag _
Grado _
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Niining Leksyona Matun-an Mo Kini

Si Jesus Nagpakita Ngadto sa Pito Ka Mga
Tinun-an

Si Jesus ug si Pedro

Si Jesus Ug Ang Ubang Mga Tinun-an

Mga Katapusang Pahimangno
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SI JESUS NAGPAKITA NG-ADTO SA PITO
KA MGA TINUN-AN

(Basaha ang Juan 21: 1-14)

Ang mga tinun-an namalik ngadto sa ilang mga
trabaho sa Galilea. Wala sila makasabot sa buot
ipasabot ni Jesus kanila. Busa ang uban kanila
namalik sa daan nilang mga buluhaton nga mao
ang pagpangisda.

Sa una nilang pagpangisda, naghago sila tibook
gabii gayud apan wala sila makakuha. Miduol si
Jesus ug misugo nga itaktak ang pukot didto sa
usang kilid sa sakayan. Gituman nila kini ug
nakakuha ug daghang isda nga hapit dili na nila
madaog pagbira ang ilang pukot. Kon mobuhat
kita sa ipabuhat ni Jesus kanato, himoon niya
ang atong kapakyasan nga kadaugan.

Buhata Kini

l. Unsa may gibuhat sa mga tinun-an human
magpakita si Jesus kanila? ~

a) Namauli sila sa ilang balay sa
Galilea ug nangisda.

b) Nag-ampo sila nga rnapun-an sa ~,
Espiritu Santo.

c) Nagsugod sila pagwali sa maa-
yong balita.
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SI JESUS UG SI PEDRO
(Basaha ang Juan 21: 15-19)

Makatulo si Pedro milimod kang Jesus. Ug
karon si Jesus nangutana kaniya sa makatulo'
usab. Miingon si Pedro nga bisan pa ug ang
tanan niyang kauban mosalikway kang Jesus dili
gayud siya magabiya kang Jesus. Apan ang
nahitabo mao nga labaw pa hinoon ka daku ang
iyang kapakyasan kay sa ubang mga tinun-an.
Busa nangutana si Jesus kaniya, "Gihigugma mo
ba ako labaw pa niini? " Naulaw kaayo si Pedro
sa iyang nabuhat nga paglimod kang Jesus ug
nasubo tungod niini.

Miingon si Jesus, "Pakan-a ang akong mga
karnero." Atong masabtan pinaagi niini nga
gipasaylo si Pedro sa iyang paglimod kang Jesus.
Gihimo si Pedro nga usa ka magbalantay nga
maga-atiman kanila nga managpanoo kang Jesus.
Miingon pag-usab si Jesus ngadto kang Pedro,
"Sumunod ka kanako."

Buhata Kini

2. Unsa may gipangutana ni Jesus kang Pedro?
a) "Gihigugma mo ba ako labaw

pa niini?
b)"Nganong gilimod mo man Ako

makatulo? "
c) "Kahibalo ka bag unsaon pag-

atiman sa mga karnero."
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SI JESUSUG ANG UBANG MGA TINUN-AN
(Basaha ang Juan 21 :20-24)

Si Juan nga nagsulat niining ebanghelyoha
dili buot nga mosulti sa iyang ngalan. Siya ang
tinun-an nga gipasabot ni Pedro sa iyang pag-
pangutana ni Jesus nga nag-ingon, "Ginoo, siya
diay maunsa man? " Si Jesus mitubag nga wala
siyay labot kon unsay ipabuhat o unsay mahita-
bo kang Juan. Si Pedro kinahanglan nga maga-
sunod Kaniya nga matinud-anon gayud sa walay
pagpanghilabot sa buluhaton sa ubang tinun-an.

Wala magatawag ang Dios sa tanang katawhan
aron magabuhat sa mao rang usa ka butang. Dili
kita makapasukad sa atong pagabuh ton diha sa
mga ginabuhat sa uban. Magaampo kita alang sa
kabubut-on sa Dios sa atong kinabuhi ug sa kina-
buhi sa uban usab.

Buhata Kini

3. Unsa may buot masayran ni Pedro?
a) Unsaon niya sa pag-atiman sa mga

karnero nga usa man siya ka
mananagat.

b)Unsay buhaton ni Juan.

4. Pag-ampo sa Dios nga tabangan ka Niya sa
Pagbuhat sa Iyang kabubut-on.
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MGA KATAPUSANG PAHIMANGNO
(Basaha ang Juan-21;25)

Dinhi sa ebanghelyo ni Juan nakat-onan mo
nga si Jesus mao ang Pulong. Pinaagi Kaniya ang
Dios makigsulti kanimo. Si Jesus mao ang Anak
sa Dios nga nagapakita kanimo kon unsa ang
pagkasama sa Dios. Siya mao ang Cordero sa
Dios nga nagpakamatay aron sa pagkuha sa atong
mga sala.

Si Jesus mao ang dalan padulong sa langit.
Dili ka mawala kon sundon mo Siya. Siya mao
ang kahayag sa kalibutan ug dili kinahanglan
nga magapuyo ka sa kangitngit. Si Jesus mao
ang tinapay sa kinabuhi nga makatagbaw sa
gigutom mong kalag. Siya mao ang kamatuoran
nga 'nagaluwas kanimo gikan sa mga kasaypanan.
Siya mao ang Anak sa Dios nga nasayud ug naka-
sabot sa imong gikinahanglan. Siya mao ang
Maayong Magbalantay nga nagaatiman kanimo.
Siya mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi
nga nagahatag kanimo ug labaw ka madagayaong
kinabuhi karon, kadaugan ibabaw sa kamatayon,
ug kinabuhing walay katapusan sa umalabot.

Ingon niini si Jesus ug dugang pa gani niini.
Siya mao ang imong Manluluwas, Ginoo, Hari
nga nahigugma kanimo. Buot Siya nga ikaw
mahigugma ug motuman Kaniya. Buot Siya nga
mosunod ka Kaniya karon ug makig-uban Kaniya
hangtud sa kahangturan didto sa langitnong
puloy-anan. Dili ka pugson ni Jesus sa pagsunod
Kaniya. Ikaw ang Iyang pabut-on. Gipanghinaut
namo nga mosunod ka Kaniya nga matinuma-
non gayud ug magapahimulos sa malipayong
kinabuhi nga ihatag Niya kanimo.
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Buot kaming magatabang kanimo sa pagkat-on
ug dugang mahitungod kang Jesus aron mamaayo
pa gayud ang imong pagsunod Kaniya. Ang
International Correspondence Institute dunay
ubang mga kurso sa Biblia nga makatabang kani-
mo sa pagtubo diha sa espirituhanong mga
butang. Kon wala pa ikaw makapalista alang sa
sunod nga kurso, buhata kini karon.

Kon wala ka masayud kon asa ang maayong
simbahan diha sa imong dapit diin makatagbo
ka ug mga katawhan nga nahigugma usab kang
Jesus, malipay kaming motabang kanimo sa
pagpangita niini. Kinahanglan nga makig-uban
ka sa ubang katawhan diha sa pag-ampo. Sa pag-
simba sa Dios, ug sa pagtuon sa Pulong sa Dios.
Makatabang ang pastor kanimo kon duna kay
mga problema mahitungod sa espirituhanong
inga butang. Ayaw kalimot sa pagbasa sa Biblia
ug sa pag-ampo matag adlaw, ug ang Dios
magapanalangin ug magatipig kanimo diha sa
Iyang gugma.

Buhata Kini

5. Tapus sa imong pagtuon kon kinsa si Jesus ug unsay
Iyang mahimo, unsa may imong pagabuhaton karon?

a) Higugmaon si J esus ~ sundon Siya sa
nahibiling panahon sa imong kinabuhi.

b) Padayon sa imong paagi - kalirnti ang imong
natan-an,

6. ltandi ang imong mga tubag sa mga tubag nga anaa
sa katapusan niining leksyona,

7. SjJlati ang imong relcord sa estudyante alang, sa
ika-Zl nga Ieksyon, •

191
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Mga Tubag Sa Ika-21 Nga Leksyon

Kon duna kay 4 ka hustong mga tubag, markahi
ang imong grado ug labing maayo; kon 3,
markahi ug maayo; kon 2, kasarangan. Kon
kubos sa 2 ang imong hustong tubag, basaha
pag-usab kining leksyona,

1. a) Namauli sila sa ilang balay sa Galilea
ug nangisda.

2. a) "Gihigugma mo ba ako labaw pa niini?

3. b) Unsay buhaton ni Juan.

5. a) Higugmaon si Jesus - sundon Siya sa
nahibi1ing panahon sa imong kinabuhi.

Gidaghanon sa Hustong Tubag _

Grado _--'" __ ------,-_"..- _
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REKORD SA ESTUDYANTE - GABAYAN
SA PAGTUON: JUAN

Gikan sa Unang Leksyon ngadto sa ika-3 nga
leksyon

Petsa sa pagpadala _

Klaroha Pagsulat

Imong Ngalan _

Imong Pinuy- anan _

Panuigon Lalake . __ Babaye .

Trabaho _

Relihiyon .

Pahibalo: Kon gamiton pa pag-usab kining leks-
yona, kopyaha kining rekord sa estud-
yante diha sa laing papel ug maoy
gamita.
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Unang Leksyon

1. Gibasa mo ba ang "Magsultihanay Una
Kita" gikan sa pahina 7 ngadto sa pahina
IO? ._

2. Gidaghanon sa imong hustong mga tubag
niining leksyona _

3. Unsa may buot ipasabot sa pulong
"b ghl "e an e yo _

4. Nakabasa ka na ba sa ebanghelyo ni Juan
kaniad to? __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. Giunsa man ni Juan ang pagkabaton ug
igong kasayuran mahitungod kang Jesus
aron makasulat siya sa iyang ebanghelyo?

6. Unsa man ang siyam ka mga ngalan nga
gigamit ni Juan alang kang Jesus sa unang
kapitulo? _

7. Isulat dinhi ang bersikulo nga imong
nasag-ulo. _

-_._-------_.
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Ika-2 nga Leksyon

8. Gidaghanon sa hustong mga tubag . _

9. Nasag-u1omo ba ang Juan 2:25? _

10. Palandongang usa ka sa mga disipulo ni
Jesus. Unsaon man nimo pagsabut ang
kamatuoran nga gi himo niyang bino' ang
tubig? - - - - - ~- - - - - - -

II. Sa imong hunahuna giunsa man kaha ni
Jesus pagkasayud nga Siya mamatay ug
unya mabanhaw ra human sa tulo ka
adlaw? - - - - - - - - - - -

Ika-3 nga Leksyon

12 Gidaghanon sa hustong mga tubag _

13. Nasag-ulo mo ba ang Juan 3: 16, 30? _

14. Gianak na ba ikaw pag-usab sama sa matang
nga gipahayag niining leksyona? _
Kon mao, kanus-a man? _

Kon wala pa, buot ba ikaw? _
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15. Sumala sa Juan<3:16 ug Juan 3:36, unsa
may nabatonan sa tawo nga nagasalig diha
kang Jesus

Mga Pangutana - Mga Panghunahuna - Mga
Hangyo sa Pag-ampo

Kon duna kay mga pangutana mahitungod
sa mga leksyon, malipay kami nga mo-
tabang kanimo. Magaampo usab kami alang
kanimo kon duna kay buot ipatabang ug ampo.

Tan-awa pag-usab ang imong rekord sa es-
tudyante alang sa unang leksyon ngadto sa ika-3
nga leksyon aron pagseguro nga natubag mo
gayud' ang tanan. Ug karon guntinga kining mga
pahinaa ug ipadala sa among address, o ipadala
ba hinoon ang gigamit mong kopya nga sama
niini. Seguroha nga dili kulang ang si1yo nga
gipatapot mo sa imong sobre. Ayaw ipadala
kanamo ang libro. Ang among address nga anaa
duol sa inyong dapit anaa sa unang mga pahina
niining libroha. Kon wala diha, ipadala lang ang
imong rekord sa estudyante sa:

Internatinnal Correspondence Institute
P.O. Box 1084 Mani1a
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REKORDSAEsnuDYANTE GABAYAN
SA PAGTUON: JUAi~

1ka-4 nga leksyon ngadto sa ika-5 nga Ieksyon

Petsa sa pagpadala _

Klaroha Pagsulat

Imong Ngalan _

Imong Pinuy - anan - - - - - - . -

Ika-4 nga Leksyon

16. Gidaghanon sa hustong mga tubag _

11. Nasag-ulo mo ba ang Juan 4:24? _

18. Sa unsa mang pagkaagi nga ang kaluwasan
nga gihatag ni Jesus sama sa tubig? _
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19. Nakasulti na ba ikaw sa usa sa imong mga
higala ug mga silingan mahitungod kang
Jesus? _
Duna bay nadala nimo ngadto sa Ginoo?
------------_. Buot ba ikaw nga dunay
madala nimo ngadto sa Ginoo?
----------- ----------------

Mahimong madala nimo ang imong mga higala
ug mga silingan pinaagi sa pagpalista kanila sa
libre nga kurso gikan sa International Correspon-
dence Institute. Sultihi ang imong mga higala
mahitungod niini ug ipadala ang mga ngalan ug
mga address niadtong buot sa maong kurso.
Diha-diha dayon among ipadala ang unang leks-
yon ngadto kanila.

Ngalan _

Pinuy- anan _

Ngalan ---

Pinuy- anan .
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Ngalan _

Imong Pinuy- anan -- - - - - - - - - - - - - - - - - --:

20. Duna ka bay nailhan nga naayo sa balatian
ingon nga tubag sa pag-ampo?

21. Duna bay sakop sa inyong panimalay nga
nagakinahanglan sa kaayohan gikan sa
balatian?

Buot ka bang motabang pag-ampo sa
imong magtutudlo ngadto kang Jesus alang
sa kaayohan sa masakiton nga sakop sa
imong panimalay?

Ika-S nga Leksyon

22. Gidaghanon sa hustong mga tubag. _

23. Nasag-ulo mo ba ang Juan 5:24? _

24. Sumala sa Juan 5:24 sila nga nagatoo sa
Dios ug nagadawat sa mga pagtulun-an ni
Jesus nakalabang na gikan sa _. .
.ngadto sa _
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25. Kinsa ug unsa man ang tulo nga nagpanghi-
matuod mahitungod kang Jesus nga gisulat
ni Juan niining kapituloha?

26. Kining maong mga nagapanghimatuod naga-
sulti kanato nga si Jesus mao ang sa

Mga Pangutana - Mga Panghunahuna - Mga
Hangyo sa Pag-ampo

Tan-awa pag-usab ang imong rekord sa
estudyante alang sa ika-4 ug ika-S nga leksyon
aron pagtan-aw kon husto ba pagkasulat ang
tanan. Ug karon guntinga kining mga pahinaa ug
ipadala sa among address, o ipadala ba hinoon
ang gigamit mong kopya nga sama niini.
Seguroha nga dili kulang ang silyo nga gipatapot
mo sa imong sobre. Ayaw ipadala kanamo ang
libro. Ang among address nga anaa duol sa
inyong dapit anaa sa unang pahina niining
libroha. Kon wala diha, ipadala lang ang imong
rekord sa estudyante sa:

Internationa1 Correspondence Institute
P.O. Box 1084 Manila
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REKORD SA ESTUDY ANTE - GABAY AN SA
PAGTUON: JUA..~

Gikan sa Ika-S ngadto sa Ika-9 nga leksyon.

Petsa sa pagpadala _

Klaroha Pagsulat
Imong Ngalan . . ---

Imong Pinuy- anan . _

Ika-6 nga Leksyon

27. Gidaghanon sa hustong mga tubag .... __ . _

28. Nasag-ulo mo ba ang Juan 6:29, 17:3? __. __

29. Human mo mabasa kon giunsa pagpakaon ni
Jesus ang 5,000 ka mga tawo ngamisunod·
Kaniya didto sa kamingawan, unsa may
imong hunahuna mahitungod sa mga sumu-
sunod Niya karon nga gigutom o anaa sa
panginahanglan.

30. Nakaampo na ba ikaw ngadto kang Jesus
nga Siya magatabang kanimo sa pagkaplag
ug trabaho, aron sa pagtagbu sa imong
adlaw~adlawnga pagkaon? _ .. _
Gitubag ba Niya Kini? . :... _
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Ika-7 nga Leksyon o

31. Gidaghanon sa hustong mga tubag

32. Nagaampo ba ikaw alang sa imong mga
higala nga wala pa makaila kang Jesus?

33. Ngadto sa unsa man gipakasama ni Jesus
ang Espiritu Santo niining 1eksyona?

Anaa ba kining nagasubwak nga kalipay sa
sulod nimo? _
Kon wala pa buot ba ikaw niini? _ . __. _

Ika-8 nga Leksyon

34. Gidaghanon sa hustong mga tubag. _. _

35. Nasag-ulo mo ba ang Juan 8:7, 31, 32,
36? o, __

36. Si Jesus nga kahayag sa kalibutan nakapa-
dayag na ba kanimo nga nakabuhat kag

/ sayop? .

37. Buot ba ikaw nga kami magaampo alang sa
usa mo ka higala nga nagakinahanglan nga
maluwas gikan sa sala ug mga bisyo?
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Ika-9 nga Leksyon

38. Gidaghanon sa hustong mga tubag _

39. Nasag-ulo mo ba ang Juan 9:25? _

40, Sa imong hunahuna asa ang labi pang
mangil-ad, ang lawasnon nga pagkabuta o
espirituhanon ba nga pagkabuta?

Ngano man? _

41 Unsa may imong ginabuhat aron pagtabang
sa imong mga higala nga anaa sa espirituha-
nong pagkabuta? _

42. Buot ba ikaw nga magapalista sa uban
kanila diha sa libre nga kurso sa
Korespondensiya? __________ _ _ _ _

Mahimong pada1han ka namo ug tulo ka
kopya sa unang leksyon ug hatagan mo ang
imong mga higala. Kon ipadala nila kining
maong unang leksyon nganhi kanamo aron
pakorehian among ipadala kanila ang ika-
duha nga mga leksyon. Ug mag-ampo kami
uban kanim o alang sa ilang ka1uwasan.
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Mga Pangutana - Mga Panghunahuna - Mga
Hangyo sa Pag-ampo

----- --- --- - - - - - - .- - - ... - - - _ .... - - - --

- - - - - - - - - - - - - .... - -- - - - - - - - - - - - - - - -.

------------------------------~
-----------------------------

- -- - -- - - - - ---- -- - - - - - - - - - - - - - - --

Tan-awa pag-usab ang imong rekord sa
estudyante alang sa Leksyon 6 ngadto sa ika-9
nga leksyon aron pagseguro nga natubag mo
gayud ang tanan. Ug karon guntinga kining mga
pahinaa ug ipadala sa among address, o ipadala
ba hinoon ang gigamit mong kopya nga sama
niini. Seguroha nga dili kulang ang silyo nga
gipatapot mo sa imong sobre. Ayaw ipadala
kanamo ang libro. Ang among address nga anaa
duol sa inyong dapit anaa sa unang mga pahina
niining libroha. Kon wala diha, ipadala lang ang
imong rekord sa estudyante sa:

Internatinnal Correspondence Institute
P.O. Box 1084 Manila
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REKORD SA ESTUDY ANTE - GABAY AN
SA PAGTUON: JUAJ.'T

ika-l O ngadto sa ika-12 nga Leksyon

Petsa sa Pagpadala _

K1aroha Pagsulat

Imong Ngalan . ~

Imong Pinuy- anan _

Ika-10 nga Leksyon

43. Gidaghanon sa hustong mga tubag _ - _ - --

44. Pagngalan ug duha ka mga butang diin niini
gipakasama ni Jesus ang Iyang kaugalingon
diha sa Juan 10.

45. Unsa may giingon ni Jesus nga Iyang paga-
buhaton alang sa Iyang mga karnero?

- - - - - -- - - - - - - - - - -- -- - _ .•- _.- ----
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46. Kinsa man ang mga karnero ni Jesus?

Ika-II nga Leksyon

47. Gidaghanon sa hustong mga tubag _

48. Nasag-ulo mo ba ang Juan 11:25? ---- .

49. Nganli ang tawo nga gibanhaw ni Jesus .. _

50. Pila na ka adlaw siyang namatay? . - - - - - --

51. Nganong makahimo man si Jesus sa pag-
banhaw sa mga patay? _

52. Kang kinsang tingog ang makabanhaw sa
adlaw sa pagkabanhaw? _

53. Unsa man ang duha ka bahin sa pagka-
banha w? - - - - __ - . - - - - - --
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Ika-12 nga Leksyon

54. Gidaghanon sa hustong mga tubag

55. Nasag-ulo mo ba ang Juan 12:24,25, 43?

56. Sumala sa imong natun-an mahitungod kang
Jesus hangtud niining tungora, unsa may
katungod ni Jesus sa pagkahimong Hari sa
kinabuhi sa usa ka tawo?

- -- - - - .... - - - -- -- - - - - - - - - - - - _ .... - -

57. Sumala sa Juan 12:43 nganong daghan
mang mga tawo ang dili buot modawat kang
Jesus ingon nga Hari sa ilang mga kinabuhi.

58. Gidawat mo na ba si Jesus ingon nga imong
Hari? _
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Mga Pangutana- Mga Hunahuna - Mga Hangyo
sa Pag-ampo

Nakatabang ba kining mga leksyona kanimo?.. __

Sa unsa nga paagi? _

Malipayong Pagtapus

Nakaabot na ikaw sa labaw sa katunga niining
leksyona. Tan-awa pag-usab ang rekord sa
estudyante alang sa ika-lO ngadto sa ika-12 nga
leksyon aron pagseguro nga husto pagkasulat ang
tanan. Ipadala kining mga pahinaa o ang kopya
nga sama niini ngadto sa among address.
Seguroha nga dili kulang ang silyo nga gipatapot
mo sa imong sobre. Ayaw ipadala kanamo ang
libro. Ang among address nga anaa sa duol sa
inyong dapit anaa sa unang pahina niining
libroha. Kon wala diha, ipadala lang ang imong
rekord sa estudyante sa:

International Correspondence Institute
P.O. Box 1084 Manila
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REKORDSAESTUDYANTE-GABAYANSA
PAGTUON: JUAt~

Gikan sa ika-l3 ngadto sa ika-l 5 nga leksyon

Pitsa sa pagpadala. _

K1aroha Pagsulat

Imong Ngalan . _

Imong Pinuy- anan _- - - - . - - - - _

Ika-13 nga Leksyon

59. Gidaghanon sa hustong mga tubag.

60. Sa dihang ang usa ka tawo modawat ni
Jesus ingon nga manluluwas, unsa may
mahitabo sa iyang mga sala?

61. Dili na ba gayud makasala ang tawo sa
dihang naluwas na siya?
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62. Unsaon man nimo paglingkawas sa inadlaw
nga kasala-anan ug kasaypanan?

63 Unsa nga kamatuoran diha sa Juan 13 nga
gitoohan mong mahinungdanon kaayo alang
sa kaugalingon mong kinabuhi?

Ika-14 nga Leksyon

64. Gidaghanon sa hustong mga tubag?

65. Nasag-ulo mo ba ang Juan 14:3,6, 16, 23?

66. Ang Juan 14 mao ang usa ka labing gi-
angayan nga kapitulo,
Ngano man kaha? Basaha
pag-usab kining kapituloha ug ihatag ang
imong hunahuna kon ngano nga usa kini sa
labing hiangayan.



Rekord sa Estudyante 211

Ika-l 5 nga Leksyon

67. Gidaghanon sa hustong mga tubag.

68. Nasag-ulo mo ba ang Galacia 5:22.23; JuanI5:5?

-----~---------------------_.-- -

69. Nganli ang siyam ka mga hiyas o mga bunga
nga buhaton sa Espiritu Santo diha sa mga
kinabuhi sa mga tawo nga magasugot
Kaniya.

Linyahi ang matag usa niining siyam ka mga
kinaiya nga buot nimong magadugang pa
diha sa imong kinabuhi.

70. Pagngalan ug dili mo kubos sa 'upat ka mga
sanga nga walay kapuslanan nga buot sa
Dios nga putlon gikan sa atong mga
kinabuhi.
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71. Buot ba ikaw nga kami magapadala kanimo
ug mga kopya sa libre nga kurso sa korespon
densya nga imong ikahatag ngadto sa imong
mga higala? ._ Kon ipadala nila
kanamo kining unang leksyon, padalhan
namo sila sa ika-duha nga leksyon. Pila man
ka buok ang imong gikinahanglan alang sa
mga higala nga buot mopalista niining
kursoha?

Mga Pangutana - Mga Hunahuna - Mga Hangyo
sa Pag-ampo

Tan-awa pag-usab ang imong rekord sa estud-
yante alang sa ika-l 3 ngadto sa ika-l 5 nga leksyon
aron pagseguro nga husto gayud pagkasulat ang
tanan. Ipadala kining pahinaa o ang kopya nga
sama niini, ngadto sa among address nga anaa
sa unang pahina niining libroha. Kon wala diha
ang among address, ipadala ang imong rekord
sa estudyante ngadto sa:

Intemational Correspondence Institute
P.O. Box 1084

Manila
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REKORD SA ESTUDYANTE GABAYAN
SA PAGTUON: JUAN

Gikan sa Ika-16 ngadto sa ika-l S nga Leksyon

Pitsa sa pagpadala _._._.. _._

Klaroha Pagsulat

Imong Ngalan. . _

Imong Pinuy- anan_.. --- ---

Ika-16 nga leksyon

72. Gidaghanon sa hustong mga tubag

73. Unsa may gisulti ni Jesus nga pagabuhaton
sa Espiritu Santo ngadto sa Iyang mga
sumusunod?

----------------
._---- - - - ----------_.-----
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74. Nadawat mo na ba ang Espiritu Santo
ingon nga imong Magtatabang? _

Ika-17 nga Leksyon

75. Gidaghanon sa hustong mga tubag-

76.-Nasag-ulo mo ba ang Juan 17:3? _

77. Asa sa mga bersikulo sa Juan 17 ang imong
nagustohan pag-ayo?

78. Unsa may kaayohan nga imong nakuha
gikan niining Kapituloha?

---- - - - - o

- - - -- --- - - -------- --- --_._. -~._-~- ...__ .
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79. Nakigtagbo ba ikaw kanunay uban sa
ubang mga nanagsalig kang Jesus aron

o b Dios?sa pagsnn a sa oso _

Unsa may inyong ginabuhat niining maong
tigum?

--- ----- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
Unsa may- kaayohan nga imong nakuha

Oo • ti. ~numng maong gum. _

Ika- 18 nga Leks:yoo

80. Gidaghanon sa hustong mga. tubag

&1. Kinsa mg tin.tm-an nga nagtoo nga andam
siyang magpakamatay alang, kang Jesus ug
unya milimod Kaniya?

82 Asamang dap]1!anga nagJiso:dibw sa iroong
pagpabibele sa ubang katawhan mahitungod
sa imongpag;too kang Iesus?

83. Buot oo ika: nga kami liDlag;lal!D.PO nga ikaw
makabaton ug kaisug sa ~ ti. mahitungod
kang Jesus? . • . . . • . . . . . .
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Mga - Pangutana - Mga Hunahuna .Mga Hangyo
sa Pag-ampo

Malipayong Pagtapus

Tulo na lang gayud ka mga leksyon ug unya
matapus mo na kining kursoha, ug makadawat
ka ug usa ka maanindot nga sertipiko alang
niining kursoha.

Tan-awa pag-usab ang imong rekord sa es-
tudyante alang sa ika-16 ngadto sa ika-I8 nga
leksyon aron pagseguro nga husto ang tanan nga
pagkasulat, Karon guntinga kining mga pahinaa
ug ipadala nganhi kanamo, b ipadala ba hinoon
ang kopya nga sama niini nga rekord sa estud-
yan te. Ayaw ug ipadala kining libroha, Ang
address namo anaa sa unahan niining libroha.
Kon wala diha, ipadala lang ang imong rekord sa
estudyan1e ngadto sa:

Intemational Correspondence Institute
P.O. Box 1084 Mani1a
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REKORD SA ESTUDYANTE ., GABAYAN SA
PAGTUON: JUAN

Gikan sa lka-19 ngadto sa ika-21 nga leksyon

Pitsa sa Pagpadala _

K1aroha Pagsulat

Imong Ngalan. . o. _

hnongPinuy-anan. _

Ika-19 nga Leksyon

84. Gidaghanon sa hustong mga tubag

85. Nasag-ulo mo ba ang I Juan 1:7?

86. Sumala sa Zacarias 13: 1, unsa may paga-
hugasan sa tuburan nga pagabuksan?

'87. Sumala sa I Juan 1:7, unsa may makahinlo
kanato gikan sa sala?
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88. Unsaon man pagkabukas niining maong tubu-
ran?

89. Kinsa man ang duha ka mga magtotoo ni
Jesus sa tago nga mipaila sa ilang kaugali-
ngon ug maoy milubong sa Iyang lawas?

Ika-20 nga Leksyon

90. Gidaghanon sa hustong mga tubag, _

91. Nasag-ulo mo ba ang Juan 20:311 _

92 Kinsa may unang nakakita kang Jesus
human sa Iyang pagkabanhaw?

93. Kinsa ang kinahasmglan motau-an ni Jesus
aron motoo nga siya buhi gayud?

94. Miingon si Juan nga nagsulat siya niining
mga butanga aron nga ikaw magatoo nga si
Jesus mao ang ang .
ug nga sa makabaton ikaw ug ..
• . . . . . . . . . . . . . . . . .diha sa iyang ngalan

Muto ba ikaw niini? .. , ., .

Unsa mang matanga sa kinabuhi ang imong
madawat pinaagi sa pagtoo diha kaniya?
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Ika-21 nga Leksyon

95 Gidaghanon sa hustong mga tubag ....L

96 Paghatag ug napulo ka mga ngalan nga
gigamit alang kang Jesus diha sa Ebanghelyo
ni Juan.

·97. Sa unsa mang pagaagi nga kining k{usoha
nakatabang kanimo?

98 Buot ba ikaw nga tabangan namo sa pag-
pagnita ug usa ka maayong simbahan sa
duol diha sa inyong dapit o P.agpakig-uban
sa mga katawhan nga nahigugma kang
Jesus? .
Kon mao, unsa may numero sa inYong
balay ug ngalan sa dalan niini?
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Maayong Pagtapus

Natapus mo na gayud kining kursoha.
Naseguro kami nga makatabang kini kanimo
ug daku. Mao man usab ang ubang mga
kurso sa International Correspondence
Institute nga gitanyag kanimo. Kon wala pa
ikaw makapa1ista alang sa sunod nga kurso,
nagasugyot kami nga buhaton mo na kini.

Tan-awa pag-usab ang imong rekord sa
estudyante alang sa ika-19 ngadto sa ika-21
nga leksyon ug seguroha nga husto gayud
nga pagkasulat ang tanan. Ug karon gun-
tinga kining mga pahinaa ug ipadala sa
among address, o ipadala ba hinoon ang
gigamit mong kopya nga sama niini. Segu-
roha nga dili kulang ang silyo nga ipatapot
mo sa imong sobre. Kon wala pa nimo
mapadala ang imong mga rekord sa estu-
dyante gikan sa 1 ngadto sa nga ipadala mo
na kini karon. Seguroha nga dili kulang
and silyo nga ipatapot mo sa imong subre.
Kon amo na kining madawat amo kining
susihon, mag ampo alang sa imong mga
hangyo sa pag-ampo, ng unya ipadala namo
ang imong sertipiko, Ang Among address:

I.ntemational Correspondence Institute
Philippine National Office

P.O. Box 1084 Ma,nila 2800













• makatuon ug dali
• makahinumdom ug dugay
• malignaw samtang magatuon

Gusto ba nimong mahibaloan ...

• .Ang pipila ka kahibulongang butang?
• Ang kamatuoran mahitungod sa Dios?
• Kon unsaon pag-~on ug kinabuhing

!iayon?

Kon mao, Ang Gahayan sa Pagtuon: Juan ug
ang kaubang Iibro, Ang Maayong Balita sa usa
ka Tawo nga Ginganlan ug Juan ginasulat a-
lang kanimo. Kini nagagamit \Ig bagong paagi
sa pagpanudlo sa kaugalingon aron ikaw ...

Ang pagtuon niining mga libroha sama sa
usa ka dula. Sunda lamang ang· mga panudlo
ug sulaye ang imong kaugakingon samtang. na-
gapadayon ka pagtuon. Sama sa ubang mga
linibo ka estudyante sa daghang mga nasud,
ikaw maghinam sa pagtuon bahin sa maayong
balita nga giandam labina alang kanimo.

L2320CE90
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