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MGA PAHIMANGNO
1. Basaha ang unang leksyon kausa. Basaha kini pag-usab sa pagsiguro
nga imong nasabtan ang matag paragrap.
2. Kon ikaw adunay usa ka Bag-ong Tugon nga bahin sa Biblia, pangitaa
ang mga bersikulo sa matag leksyon. Dili na kinahanglan ang usa ka
Bag-ong Tugon aron makasabot o makatubag sa mga pangutana, kay
ang mga bersikulo nahilakip na sa leksyon. Hinuon, kanunay nga maayo
ang pagmarka sa mga bersikulo sa imong Bag-ong Tugon. Kon ikaw
wala pa makadawat sa usa ka Bag-ong Tugon, ikaw mahimong
makadawat sa usa pinaagi sa pagsulat aron mangayo niini. Diha sa
leksyon, ang mga teksto sa Bag-ong Tugon gipakita pinaagi sa paghatag
sa ngalan sa libro, sa kapitulo ug sa bersikulo. Aron sa pagpangita sa
teksto sa Kasulatan, tan-awa una ang indeks sa Bag-ong Tugon aron
sa pagpangita sa numero sa pahina sa sinugdanan sa libro. Ang
kadaghanan sa mga libro gibahin ngadto sa kapitulo nga mga usa ka
pahina ang kataas. Ang matag kapitulo gibahin ngadto sa mga bersikulo.
Pananglitan: Buot natong pangitaon ang I Pedro 1:18. Adunay duha ka
mga libro nga gisulat ni Pedro. Ikaw nagkinahanglan sa pahina asa kini
nga libro nagsugod. Ang pagtulon-an nga imong gipangita mao ang
didto sa kapitulo Uno, bersikulo 18.
3. Sa dihang ikaw nakabasa na sa leksyon, tubaga ang mga pangutana sa
pagsulay ug ipadala ngadto sa address diin ikaw nakadawat sa kurso.
Kini pagakorehian ug ipadala pagbalik kanimo.
4. Kon ikaw adunay mga pangutana, sulata kini ug iapil uban sa mga papel
nga natubagan.
5. Pag-ampo sa Balaang Espiritu sa pagtabang kanimo sa pagsabot ug
pagsunod sa mga Kasulatan. Kon ikaw nakakat-on sa bag-ong
kamatuoran gikan sa Pulong sa Dios, ipaambit kini sa uban. Kon ikaw
nakagusto sa kurso tun-anan, imbitaha ang uban sa pagtuon. Aron sa
paglikay sa mga panagbangi, kita mogamit lamang sa mga pulong diha
sa Kasulatan nga anaa diha sa mga leksyon. Usab ang kaugalingong
paghubad dili igahatag. Ang magtutuon kinahanglan mamalandong sa
mga bersikulo nga gisulti ug motubag sa mga pangutana basi sa saktong
paghubad sa mga Kasulatan. Ayaw pagtubag sa mga pangutana sumala
sa imong hunahuna o sa kanunay nimong gitoohan. Ang mga pangutana
gipahayag aron sa pagtan-aw kon ikaw nakasabot sa mga bersikulo sa
Kasulatan diha sa leksyon. Ang dakung pangutana mao: Unsa ang
kang Pedro, ug sa ubang mga magsusulat sa Pulong sa Dios, nga gisulti
mahitungod niini nga tema? Kami nag-aghat nga ikaw magkat-on sa
unsa ang gisulti sa Kasulatan ug motubag sumala sa pagtulon-an sa
mga Kasulatan.
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Una nga Leksyon

SI SAN PEDRO UG ANG GINOONG
JESU-KRISTO
“Ipaingon ngadto sa ilalom, ug itaktak ang imong mga pukot alang sa usa
ka panon sa isda.” Lukas 5:4
Kini mao ang gisulti ni Ginoong Jesus ngadto ni Pedro. Si Kristo migamit
sa iyang baroto diin gikan niini siya nagtudlo. Si Pedro ug ang iyang kauban
nga mga mangingisda nangisda sa tibuok gabii nga walay nakuha bisan usa.
Karon, uban sa adlaw nga taas na sa kawanangan, ang Magtutudlo misulay
kang Pedro pag-usab. Ang dagat sa Galilea usa ka maayong dapit sa mga
mangingisda. Adunay daghang mga siyudad sa iyang mga baybayon ug
daghang mga tawo ang mihimo sa ilang kabuhian uban sa ilang mga pukot
diha sa tubig.
Si Simon Pedro nagpuyo sa Betsaida ug siya kasagaran nangisda uban ni
Andres, ang iyang igsoon lalaking. Usa ka adlaw si Andres nakadungog nga si
Juan Bautista mitudlo ngadto ni Jesus, nga nag-ingon: “Tan-awa ang Nating
karnero sa Dios.” Juan 1:29.
Si Andres midala kang Simon ngadto ni Jesus. Si Jesus mihatag kaniya sa
usa ka bag-ong ngalan, Cefas, nga nagpasabot “mga gagmay nga bato.” Sa
mga Kasulatan ang batong bantilis mao ang hulagway ni Kristo. Sa ingon niini
nga paagi ang Ginoong Jesus, pinaagi sa paghatag kaniya niini nga ngalan,
nagpadayag sa kamatuoran nga si Simon mahimong usa ka lalaking anak sa
Dios. Siya mahimong umaambit sa Diosnong Kinaiya (II Peter 1:4). Karon
ang Ginoo mosulay kaniya pag-usab uban sa usa ka sugo.
Sa dihang si Pedro ug ang uban misunod, sila nakakuha sa daghang mga
isda. Si Pedro nahibulong, kaayo nga siya miingon ngadto kang Jesus: “Palayo
gikan kanako; kay ako usa ka makasasala nga tawo, O Ginoo.” Lukas 5:8.
Hinuon, ang Ginoong Jesus misulti ngadto ni Pedro nga siya mahimong usa ka
mangingisda sa mga tawo ug sa ulahi mahimong usa sa napulo ug duha nga
mga apostoles. (Lukas 6:14).
Ang resulta mao nga si Pedro nakaangkon sa kahigayonan nga magpuyo
uban sa Ginoong Jesu-Kristo. Usa sa mga dakung hitabo sa kinabuhi ni Pedro
mao nga sa dihang siya misugid nga si Kristo mao ang Lalaking anak sa Dios.
Si Jesus nangutana sa iyang mga tinun-an unsa ang gisulti sa mga tawo
mahitungod Kaniya. Daghan ang miingon nga Siya mao si Juan Bautista, ang
uban nga siya mao si Elias ug ang uban miingon nga Siya mao si Jeremias.
“Siya miingon ngadto kanila, Apan kinsa ang inyong isulti nga mao ako?
Ug si Simon Pedro mitubag ug miingon. Ikaw mao ang Kristo, ang Lalaking
anak sa Buhi nga Dios.” Mateo 16:15,16.
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Ang Ginoo midayeg ni Pedro alang niini, tungod kay kini usa ka pagpadayag
gikan sa Amahan. Ang Ginoo dayon misaad nga Siya, dili si Pedro, mao ang
motukod sa Iyang Iglesia.
Ang mga pulong ni Pedro dili sa kanunay giniyahan sa Ginoo. Sa samang
kapitulo ang Ginoo mitudlo ngadto sa Iyang nga tinun-an nga gikinahanglan
alang Kaniya nga mamatay ug mabanhaw pag-usab sa ikatulo ka adlaw. Si
Pedro wala makasabot nga unsaon ang Lalaking anak sa Dios, ang Hari sa
Israel pagapatyon. Unya si Pedro misugod sa pagbadlong Kaniya, nga nagingon, “Ipalayo kini kanimo Ginoo: kini dili angay mahitabo Kanimo.” Ang
Ginoo milingi ug miingon ngadto ni Pedro. “Pahawa ikaw gikan kanako, Satanas:
ikaw usa ka kapandolan nganhi kanako: Kay ikaw wala mahimuot sa mga
butang nga iya sa Dios, apan niadtong iya sa mga tawo.” Mateo 16:22,23.
Kini dili lamang ang higayon nga si Pedro nasayop sa iyang mga
gipamulong. Sa dihang ang Ginoo nausab ug si Moses ug Elias mipakita uban
Kaniya, si Pedro miingon: “Ginoo maayo alang kanato nga anhi dinhi: kon buot
nimo, magbuhat kita sa tulo ka puloy-anan; usa alang kanimo, ug usa alang
kang Moses, ug usa alang kang Elias.” Mateo 17:4
Si Pedro buot mopasidungog ni Kristo uban ni Moses ug Elias. Ang Dios,
hinuon, dili motugot sa usa ka tawo nga mahimutang sama sa kahimtang uban
sa Iyang Lalaking Anak.
Ang Dios misulti gikan sa langit sa pagbadlong: “Kini mao ang akong
minahal nga Lalaking Anak diin kaniya ako nahimuot kaayo; pamati kamo
kaniya.” Mateo 17:5
Sa tanang higayon hangtud sa katapusan sa Iyang kinabuhi sa kalibutan,
si Kristo mitudlo nga Siya mabilanggo ug ang tanan mopalayo. Si Pedro dili
makatoo sa iyang kaugalingon nga makahimo sa maong pagtinalawan. Bisan
ang tanan mobiya ni Jesus, si Pedro dili. Kini sa diha nga ang Ginoo mipahibalo
sa mga pulong: “Sa pagkatinuod, ako magaingon diha kanimo, Nga niining
gabii, sa dili pa motuktugaok ang sunoy, ikaw magalimod kanako sa makatulo.
Si Pedro miingon ngadto kaniya, “Bisan ako kinahanglan mamatay uban kanimo,
apan ako dili molimod kanimo.” Mateo 26:34,35
Unya sila miadto sa tanaman sa Getsemane diin ang Ginoo miadto alang
sa pag-ampo. Siya mibiya sa mga tinun-an alang sa pagtukaw ug paghulat,
apan sila nangatulog. Ang Ginoo miingon, “Ang Espiritu sa tinuod gayud buot,
apan ang unod maluya.” Mateo 26:41.
Sa dihang ang panon miabot sa pagdakop ni Jesus, si Pedro naghunahuna
pa gihapon nga si Kristo kinahanglan manalipod sa iyang kaugalingon mao
nga siya mitigbas pagputol sa dalunggan sa usa ka tawo. Si Jesus miayo sa
tawo. Unya dinhi ang tanan nga mga tinun-an mibiya ug si Pedro misunod nga
dili halayo.
Si Kristo gidala ngadto sa palasyo sa labawng pari. Didto ang mga pari
misumbong Kaniya ug miluwa sa Iyang nawong. Si Kristo giinsulto ug gibunalan
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ug gihampak. Si Pedro milingkod uban sa panon sa mga masusihong mga
tawo nga nagpalibot sa kalayo. Didto siya milimod sa Ginoo sa tulo ka higayon.
Dinhi dayon ang sunoy mituktugaok ug ang Ginoo milingi ug milantaw kang
Pedro. Ug nahinumduman ni Pedro ang pulong sa Ginoo ug migawas gikan sa
panon ug mihilak nga may kasakit. (Lukas 22:60-62. )
Sa ingon niini nga paagi ang Ginoo miadto nga nag-inusara ngadto sa
krus. “Nga sa Iyang kaugalingon mipas-an sa atong mga sala diha sa kaugalingon
Niyang lawas didto sa kahoy.” I Pedro 2:24. Siya misinggit: “Dios ko, Dios ko,
nganong Ikaw mibiya kanako?” Mateo 27:46
Ang Dios mibutang sa tanan natong mga sala diha sa Iyang Lalaking
anak. Dayon si Kristo mituaw: “Natapos na.” Juan 19:30 . Kini nagpasabot
nga ang tanang gikanahanglan aron sa pagluwas sa katawhan nahimo na.
Ang Ginoong Jesus miduko sa Iyang ulo ug namatay.
Sa ikatulo ka adlaw, Siya nabanhaw gikan sa patay. Si Pedro ug Juan
miadto ngadto sa lubnganan ug nakakita niini nga walay sulod. Dayon dinhi,
nga sila nakasabot (Juan 20:8). Sa ulahi ang Ginoo mipasaylo ni Pedro ug
mipabalik kaniya sa pagsilbi uban sa sugo nga pakan-on ang iyang karnero.
(Juan 21:15-17).
Atong nakita nga si Simon Pedro, ang anak ni Juan, usa ka bantugan nga
tawo. Siya usa ka tawo, usa ka tawo nga uban ang mga kaluyahon apan siya
nahimong bantugan. Siya nahimong bantugan pinaagi sa pagduol ngadto sa
Ginoong Jesu-Kristo. Si Kristo namatay ug gihuman niya ang iyang gibuhat.
Ako nagtoo niini. Kana paigo na.
Hinuon, si Pedro, labaw pa sa gipasaylo nga makasasala. Siya sa ulahi
usa ka apostol nga gigamit sa Balaang Espiritu. Mahinungdanon kini nga kita
maminaw kon unsa ang gisulti ni Pedro. Sa tibuok nga kurso atong
pagahinuktokan unsa ang gisulti ni Pedro ug gisulat samtang dinhi pa sa kalibutan.
Siya mosulti gihapon sa samang mga butang karon. Hinaut nga ang tanang
mga tawo maminaw ug motoo unsa ang gipanulti ni Pedro.
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Ikaduha nga leksyon

SI SAN PEDRO UG ANG MGA BALAANG KASULATAN
KINUTLO: “Busa dasiga; ug tabangi kadtong mga debotong mga pundok
kansang katuyoan mao ang pagpakaylap sa mga matinoohon sa mga Balaang
Kasulatan, ilabi na ang mga Maayong Balita, ug sulayi uban sa tanang nga
kakugi, nga ang matag adlaw nga pagbasa pagabuhaton sa mga Kristohanong
pamilya.” Mao kini ang gipamulong sa Labing Balaang Papa Pio XII sa iyang
pakigsulti nga gihatag sa Roma niadtong ika-30 sa Septembre sa tuig 1943.
Ang tinuod nga mga Kristohanon kanunay nagtoo sa pagkahinatagan sa
Dios sa kinabuhi, ug sa kinatibuk-an, sa pagkahingpit walay kulang sa mga
Kasulatan. Apan, unsa man ang gisulti ni San Pedro mahitungod sa mga
Kasulatan? Atong nakita nga si Pedro usa ka bantugan nga tawo tungod kay
siya nakig-uban sa Ginoong Jesu-Kristo. Daghang mga tawo karon nga dili
motoo nga ang Biblia mao ang gihatagan sa Dios sa kinabuhi o paigo sa tanang
paagi. Unsa ang gisulti ni San Pedro? Unsa man ang iyang isulti kon siya ania
karon?
I. SI PEDRO MIKUTLO SA DAANG TUGON.
Si Apostol Pedro miwali sa daghan nga mga higayon sa Jerusalem ug
sa Cesaria. Ang iyang mga mensahe makit-an sa mga Buhat kapitulo 1,
2, 3, 4, 10, 11 ug 15. Pito ka higayon sa unang upat ka mga kapitulo si
Pedro mikutlo sa nahisulat sa Daang Pakigsaad; si Moses, si David, ug
Joel. Si Pedro mitoo niadtong tawhana nga sila gihatagan sa gahum pinaagi
sa Dios ug mikutlo kanila sa pagmatuod sa iyang gitoohan. “Apan kadtong
mga butanga, nga sa Dios kaniadto gipakita pinaagi sa baba sa tanang
Niyang mga profeta, nga si Kristo kinahanglan mag-antos, Siya nakahimo
sa pagtuman.” Buhat 3:18.
Si Pedro wala lamang miwali sa Maayong Balita sa daghang mga higayon
sa Bag-ong Tugon apan usab misulat sa duha ka mga sulat sa Bag-ong
pakigsaad. Niining duha ka mga sulat sa Bag-ong Tugon si Pedro mipakita
sa siyam ka mga kinutlo gikan sa Daan nga Pakigsaad (Leviticus, Mga
Salmo, Mga Panultihon, Isaias). Si Pedro wala mikutlo gikan sa lain nga
mga libro o mga tinubdan. Si Pedro mihimo sa gihimo sa Ginoong Jesus sa
makadaghan- ang pagsandig ngadto sa kagahum sa Daang Tugon pinaagi
sa paggamit niini sa iyang mga pagtudlo ug pagwali. Ang Ginoong JesuKristo ug ang daghang mga magsusulat sa Bag-ong Tugon misulti sa
Daang Tugon ingon nga gihatagan sa Dios sa kinabuhi.
II. SI PEDRO MITOO SA PAGHATAG SA KINABUHI SA BAG-ONG
PAKIGSAAD.
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Usa ka adlaw si Pedro, Mateo, ug Juan, ug ang ubang mga tinun-an
uban ni Ginoong Jesus. Siya mitudlo sa daghan nga mga butang nga
magapanghitabo human sa Iyang kamatayon. Sa sulat ni Juan, mga kapitulo
14, 15, ug 16 atong mabasa kining mga butanga. Ang Ginoo mitudlo ni
Pedro ug sa uban nga Siya mopadala sa Iyang Espiritu sa pagpuyo uban
kanila. Si Kristo usab mitudlo nga ang Balaang Espiritu mohatag sa Bagong Tugon, Karon, ania kanato ang Bag-ong Tugon ug kini nabahin ngadto
sa tulo ka mga bahin.
Si Jesus miingon: “Apan ang Maglilipay, nga mao ang Balaang Espiritu,
Kinsa sa Amahan ipadala sa akong ngalan, Siya motudlo kaninyo sa tanang
mga butang, ug modala sa tanang mga butang ngadto sa inyong
paghinumdom, bisan unsa ang akong gisulti nganha kaninyo.” Juan 14:26.
Ang Balaang Espiritu mitabang sa mga Apostoles sa pagsulat sa mga
Pulong ni Kristo. Si Mateo ug Juan diha sa dihang ang kadaghanan sa
mga panghitabo miabot. Si Markos usa ka saksi nga nakakita ngadto sa
ulahi nga bahin sa kalibutanong pagsilbi ni Kristo. Kini gitoohan nga si
Pedro mitabang kaniya sa uban sa daghan nga mga paghusay sa Maayong
Balita ni Markos. Ang uban mitabang ni Lukas, apan ang tanan misulat sa
sakto ingon nga ang Balaang Espiritu nagpanguna ug mihatag sa kinabuhi.
Dinhi ang Ginoo misaad sa Iyang mga tinun-an nga sila mahibalo sa
Kamatuoran. Kini nga kamatuoran gihatag kanato sa 21 ka mga sulat sa
Bag-ong Pakigsaad. Si Pedro, Santiago, Juan ug Judas nakauban sa Ginoo.
Si Pablo, ang magsusulat sa 14 ka mga sulat, naluwas sa ulahi nga panahon.
Sa Juan 16:13 si Kristo usab miingon nga ang Balaang Espiritu mopakita
kaninyo sa mga butang nga umaabot. “ Ang Pinadayag, nga gisulat ni
Juan, nagsulti ilabi na sa umaabot nga mga panghitabo, Si Pedro usab
misulat sa mga butang nga umaabot.
III. SI PEDRO MITUDLO NGA ANG BIBLIA GIHATAGAN SA DIOS
SA KINABUHI.
Dili lamang nga si Pedro mikutlo sa Daang Tugon nga mga linya ingon
nga kini gihatagan sa Dios sa kinabuhi, siya usab mitudlo sa kamatuoran
sa paghatag sa Dios sa kinabuhi sa Biblia. “Sa maong kaluwasan ang
mga profeta nagapangutana ug misusi nga makugihon, kinsa nagtagna sa
Grasya nga kinahanglan moabot nganha kaninyo: Nga nagasusi unsa o
unsa nga kinaiya sa panahon ang Espiritu ni Kristo nga didto kanila
mipamatuod, sa dihang kini mipahayag nang daan sa mga pag-antos ni
Kristo, ug ang Himaya nga kinahanglan mosunod.” I Peter 1:10,11. Kini
nagatudlo sa tin-aw nga ang Balaang Espiritu migiya sa mga profeta diha
sa ilang gisulat, bisan sa dihang sila wala makasabot sa tanang butang. Si
Kristo usab miingon sa Balaang Espiritu: “Siya maghimaya kanako.”
Juan 16:14.
Kita kinahanglan kanunay motan-aw sa mga hulagway, simbolo ug ang
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kalainan ni Kristo sa dihang mobasa sa Daang Pakigsaad. Sa iyang
ikaduhang sulat, si Apostol Pedro nagatudlo, “Kami usab adunay usa nga
mas labing siguro sa Pulong sa pagtagna.” Siya mipasabot sa kamatuoran
nga ang nasulat nga Pulong mas labing mahinungdanon kay sa Iyang
gisulti nga Pulong.
“Sa nahibaloan nato sa una, nga walay pagtagna sa mga Kasulatan nga
iya sa kaugalingon nga paghubad. Kay ang pagtagna wala miabot sa
daan nga panahon pinaagi sa kabubut-on sa tawo: apan mga balaang
tawo sa Dios misulti ingon nga sila gipalihok pinaagi sa Balaang Espiritu.”
II Pedro 1:20,21.
Sa usa ka higayon si Apostol Pablo mibadlong ni Pedro. Si Pablo ug
Pedro miwali nga ang kaluwasan pinaagi sa Grasya. Hinuon, daghan sa
mga Judeo sa Jerusalem ang misunod ni Pedro nga nag-ingon nga kini
kinahanglan sa paghimo sa pila ka mga butang aron maluwas. Si Pedro
nahadlok niini nga mga Judeo. Si Pablo miingon:
“Apan sa dihang si Pedro miabot sa Antioquia, ako mibarog batok kaniya
sa iyang nawong, tungod kay siya angay basolon. Kay sa wala pa kadto
adunay pipila nga gikan ni Jacobo, siya mikaon uban sa mga Gentil: apan
sa dihang sila miabot, siya miatras ug mipalahi sa iyang kaugalingon, nga
nahadlok kanila nga iya sa pagtuli. Apan sa dihang ako nakakita nga sila
wala maglakaw nga matarung sumala sa kamatuoran sa Maayong Balita,
ako miingon ngadto ni Pedro sa atubangan nilang tanan, Kon ikaw, ingon
nga usa ka Judeo, nagkinabuhi sunod sa batasan sa mga Gentil, ug wala
magbuhat sama sa mga Judeo, nganong pugson nimo ang mga Gentil sa
pagkinabuhi ingon nga Judeo?” Galacia 2:11, 12, 14.
Si Apostol Pedro nakaamgo nga si Pablo matarung. Mas labing
mahinungdanon nga dili gayud mohatag sa bisan unsang hinungdan nga
makahimo sa mga tawo sa pagtoo nga sila maluwas pinaagi sa ilang mga
maayong buhat. Sa ulahi si Pedro misulti nga matahuron ni Pablo ug sa
iyang mga sulat. Si Pedro mibutang sa mga sulat ni Pablo sa samang
kataas ngadto sa ubang mga Kasulatan.

9

Ikatulo nga Leksyon

SI SAN PEDRO MIWALI SA IYANG
UNANG MENSAHE
“Kay kini sila dili mga hubog, sama sa inyong gihunahuna, apan sa nakita
nga kini mao pa ang ikatulo nga takna sa adlaw.” Mga Buhat. 2:15. Kini mao
ang tubag ngadto sa mga tawo sa Jerusalem sa dihang sila mipasangil sa mga
tinun-an nga mga hubog. Sa pagkatinuod sila napuno sa Balaang Espiritu,
apan kining mga tawhana dili makasabot niini.
Daghan karon ang naghimo nga kataw-anan sa mga Kristohanon. Ang
uban walay pagtagad ug ang butang sa dayon dili mahinungdanon ngadto kanila.
Dili tanang butang nga adunay relihiyosong kinaiya mao ang kamatuoran.
Adunay daghan nga nagpahayag nga mga suluguon sa Dios nga nagpuyo nga
dautan kaayo. Ang bugtong paagi sa paghibalo mao ang pinaagi sa Pulong sa
Dios. Sama sa atong nakita, ang tanan nga mga tinuod nga mga Kristohanon
nagtoo nga ang Biblia gihatagan sa Dios sa kinabuhi, dili masayop, ug sa hingpit
kompleto sa iyang kaugalingon, sama sa pagtoo ni Pedro.
Unsa man gayud ang nahitabo niining adlawa sa Mga Buhat kapitulo 2?
Ang Ginoo misaad: “Kon adunay tawo nga giuhaw, ipaduol siya nganhi kanako,
ug moinom. Siya nga nagtoo kanako, sama sa gisulti sa mga Kasulatan, gikan
sa iyang sabakan magaawas ang suba sa buhing tubig. (Apan kini gisulti Niya
sa Espiritu, nga sila nga nagtoo ngadto Kaniya kinahanglang madawat: kay
ang Balaang Espiritu wala pa mahatag; tungod nga si Jesus wala pa
mahimaya.)” Juan 7:37-39
Kay sa matag usa adunay tulo ka mga lakang:
1. Moduol kang Kristo.
2. Moinom sa tubig sa kinabuhi.
3. Motugot sa kamatuoran sa pag-awas ngadto sa uban.
Adunay tulo ka dakung panghitabo nga kinahanglan unang mahitabo.
1. Si Kristo kinahanglan pagahimayaon.
2. Ang Espiritu kinahanglan mahatag.
3. Ang mga magtotoo kinahanglan modawat sa Espiritu.
Sa daghang mga higayon si Kristo misaad sa pagpadala sa Iyang Espiritu.
Siya misaad sa pag-ampo nga ang Balaang Espiritu mahatag na: “Ug ako
mag-ampo sa Amahan, ug Siya mohatag kaninyo sa lain nga Maglilipay, aron
nga Siya magpabilin uban kaninyo sa hangtud.” Juan 14:16.
Kini nga mga saad natuman sa kalim-an ka mga adlaw human sa
kamatayon ni Kristo. Ang Balaang Espiritu miabot sa adlaw sa Pentekostes.
Si Pedro ug ang ubang mga apostoles nahimong mga saksi ngadto sa
pagkabanhaw ni Kristo gikan sa patay. Sila nakakita Kaniya ug nakadungog
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sa Iyang mga Pulong sa kap-atan ka mga adlaw sa wala pa Siya mobalik
ngadto sa langit. Dili paigo nga ang Lalaking Anak sa Dios mabanhaw gikan
sa patay.
Ang Amahan nagatinguha nga ang Iyang Lalaking Anak pagahimayaon.
Tan-awa unsa ang gihimo sa katawhan ngadto ni Kristo, ang Dios Amahan
mibalos.
Ang tawo misalikway sa Lalaking Anak Ang Dios midawat sa
Lalaking Anak.
Ang tawo mikuha sa iyang kinabuhi
Ang Dios mibalik sa
Iyang kinabuhi.
Ang tawo mibiaybiay Kaniya
Ang Dios mipasidungog
Kaniya.
Ang tawo mibitay Kaniya sa krus
Ang Dios mibutang
Kaniya sa usa ka trono.
Mao nga sa dihang si Kristo nahimaya ug milingkod sa tuong kamot sa
Amahan, ang Balaang Espiritu gipadala o gihatag sa adlaw sa Pentekostes.
Ang pagkinahanglan nga gihatag ngadto sa mga tinun-an mao ang paghulat.
Ang Espiritu mikunsad sa porma sa usa ka salampati ngadto sa Ginoo sa
Mateo 3:16. Sa adlaw sa Pentekostes “adunay mitungha ngadto kanila nga
nagdilaab nga dila ingon sa kalayo.” Usab “adunay usa ka tingog gikan sa
langit sama sa naghaguros nga kusgang hangin.” “Ug silang tanan napuno
uban sa Balaang Espiritu, ug misugod sa pagsulti uban sa lain nga mga dila,
samtang ang Espiritu mihatag kanila sa pagsulti.” Mga Buhat 2:4
Daghan sa mga tawo nga didto niadtong adlawa sa Jerusalem mga walay
nahibaloan sa gahum sa Dios, ug nasayop sa paghunahuna nga ang mga tinunan nangahubog. Si Pedro mitindog ug mitubag nga kini ikasiyam pa ang takna
sa buntag. (Mga Buhat 2:15). Siya dayon mipadayon sa pagpasabot gikan sa
mga Kasulatan unsa ang tinuod nga nahitabo. Una si Pedro mibalik sa mga
pulong ni Profetang Joel: “Ug kini moabot sa katapusang mga adlaw, nagingon ang Dios, ako mobubo sa akong Espiritu sa tanang mga unod.” Mga
Buhat 2:17.
Si Pedro dayon miwali ni Kristo ngadto sa tanan nga anaa didto. “Kamong
mga katawhan sa Israel, pamati niining mga pulong; si Jesus sa Nazaret, usa
ka tawo nga gipamatud-an sa Dios diha sa tunga ninyo pinaagi sa mga milagro
ug mga kahibulongan ug mga ilhanan, nga sa Dios gihimo pinaagi Kaniya sa
tunga kaninyo ingon nga kamo usab nasayud; Kaniya, nga gitugyan pinaagi sa
determinadong hukom ug sa pagkasayud nang daan sa Dios, inyong gidakop,
ug pinaagi sa dautang mga kamot gilansang ug gipatay; kinsa sa Dios gibanhaw,
nga nabadbaran sa kasakit sa kamatayon: tungod kay kini dili mahitabo nga
Siya mapugngan niini.” Mga Buhat 2:22-24.
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Gatosan ka mga tuig kaniadto, si David miingon: “Tungod kay ikaw dili
mobiya sa akong kalag sa lubnganan, ni Ikaw buot nga mag-antos ang Imong
Bugtong Balaan nga makakita sa pagkadunot.” Mga Buhat 2:27; Salmo 16:10.
Sa pagpasabot niini, si Pedro mipasabot nga ang lawas ni David didto sa
lubnganan ug sa pagkatinuod anaa na sa kahimtang sa pagkadunot. Si David,
nga nagsulat pinaagi sa Balaang paghatag sa kinabuhi, nagasulti sa lawas ni
Kristo. Ang lawas ni Kristo didto sa lubnganan apan wala makatagamtam sa
pagkadunot. Si David usab sa gatosan ka mga tuig kaniadto, mipahibalo unsa
ang isulti sa Dios ngadto sa Iyang Lalaking Anak: “Ang Ginoo miingon ngadto
sa akong Ginoo, Maglingkod Ka sa akong tuong kamot, hangtud ako maghimo
sa Imong mga kaaway nga Imong tumbanan.” Mga Buhat 2:34,35.
Sa dihang si Kristo nakahuman sa Iyang buhat, Ang Dios misulti Kaniya
sa paglingkod diin Siya buot maghimaya Kaniya. Si Kristo naglingkod sa tuong
kamot sa Dios Amahan. Ang Iyang mga kaaway sa umaabot moluhod ngadto
Kaniya.
Ang wali ni Pedro nakadani sa mga tawo. Sila natandog ug nakombinsi sa
ilang mga kasingkasing ug miingon, “Mga katawhan ug mga igsoon, unsa ang
among pagabuhaton?” Si Pedro mipadayag: “Paghinulsol, ug pagpabautismo
ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesu-Kristo tungod sa pagkuha sa mga
sala.” Mga Buhat 2:38
Tulo ka libo nga mga tawo ang miabot sa paghinulsol ug pagtoo. Ang Dios
mipasaylo sa ilang mga sala ug sila nakadawat sa Balaang Espiritu. Ang Dios
andam nga mobuhat sa sama karon. . Daghang mga tawo nga nabautismohan
nga wala naghinulsol sa ilang mga sala. Ang paghinulsol mas bililhon kay sa
bautismo. Ang kawatan nga didto sa krus naghinulsol sa iyang mga sala apan
wala nabautismohan. “Ug si Jesus miingon ngadto kaniya, Sa pagkatinuod,
Ako magaingon nganha kanimo, Karong adlawa ikaw mouban kanako sa
paraiso.” Lukas 23:43
Karon ikaw mahimong maglipay sa kamatuoran nga ang Ginoong JesuKristo namatay alang sa atong mga sala ug mibangon pag-usab gikan sa patay.
Siya buhi ug naglingkod sa tuo sa Iyang Amahan.
Nganong si Kristo mipadala sa Balaang Espiritu sa pagpuyo sa atong
mga kasingkasing?”Ang buhat sa Balaang Espiritu mao ang paglikay kanato
gikan sa sala. Ang Ginoong Jesus wala lamang mopasaylo sa atong mga sala
sa dihang kita naghinulsol ug nagtoo apan usab sa paglikay kanato gikan sa
pagkahulog ngadto sa sala. Ang Ginoo wala lamang nagluwas kanato gikan sa
silot sa sala apan usab gikan sa gahum sa sala. “Kay ang sala kinahanglan dili
magdumala ibabaw kaninyo.” Roma 6:14
Kini ang labing mahinungdanon. Ako nakaila nga ako usa ka makasasala,
rebelde sa atubangan sa Dios, ug nga ang akong mga sala mao ang mohatud
kanako ngadto sa impyerno. Ako naghinulsol ug mitawag ngadto sa Dios alang
sa kapasayloan . Ang Dios makapasaylo kanako tungod kay si Kristo midala
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sa Iyang kaugalingon sa akong silot. Apan daghang mga panahon ang atong
kalipay nausab ngadto sa kasubo tungod nga kita misunod ngadto sa sala pagusab. Dili kini kabubut-on sa Dios nga kita magbuhat sa sala. Siya mihatag
kanato sa Iyang Espiritu sa pagtabang kanato sa panahon sa pagtintal. Kini
nga kaluwasan mahimong imong maangkon karon pinaagi ni Kristo. Nganong
dili nimo dawaton Siya Karon?
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Ikaupat nga Leksyon

SI SAN PEDRO UG ANG MGA PARI
“Unya si Pedro miingon, Salapi ug bulawan walay ako; apan ang anaa
kanako ihatag ko kanimo: Sa ngalan ni Ginoong Jesus sa Nazaret tindog ug
lakaw.” Mga Buhat 3:6
Samtang si Pedro misulti niini nga mga pulong. Siya mikuha sa tawo nga
bakol pinaagi sa tuong kamot ug mipataas kaniya. Dihadiha ang iyang mga tiil
ug mga bukog sa tikod nakadawat sa kusog. Siya misugod sa paglukso ug
paglakaw ug pagdayeg sa Dios.
Human sa dili kasarangang panghitabo sa Buhat kapitulo 3, si Pedro ug
Juan miadto ngadto sa Templo aron sa pag-ampo. Sila nakakita niini nga tawo
kinsa nabakol gikan sa iyang pagkahimugso. Siya nangayo sa mga limos sa
dihang si Pedro milabay ug mao ang gigamit sa iyang pagkaayo. Kining daku
nga milagro mao ang hinungdan sa kaikag ug midala pagtapok sa dakung
panon sa mga tawo. Si Pedro mipahimulos sa kahigayonan sa pagwali ug
paghimaya sa Ginoong Jesu-Kristo. Siya mipamatuod nga kini dili sa ilang
kaugalingon nga gahum nga nagdala sa kaayohan.
“Ang Dios ni Abraham, ug ni Isaac, ug ni Jacob, ang Dios sa atong mga
amahan, naghimaya sa Iyang Lalaking Anak nga si Jesus; Kinsa inyong
gitugyan, ug milimod Kaniya sa atubangan ni Pilato, sa dihang siya nakahukom
na sa pagbuhi kaniya. Apan kamo milimod sa Usa nga Balaan ug sa Matarung,
ug nagtinguha sa usa ka mamumuno nga ihatag nganha kaninyo; Ug mipatay
sa Prinsipe sa Kinabuhi, kinsa sa Dios gibanhaw gikan sa patay; diin kami
mga saksi. Ug ang Iyang ngalan tungod sa pagtoo diha sa iyang ngalan mao
ang naghimo niining tawhana nga kusgan, kinsa inyong nakita ug naila: oo, ang
pagtoo nga pinaagi Kaniya mao ang naghatag kaniya niining hingpit nga
kaayohan sa atubangan ninyong tanan.” Mga Buhat 3:13-16.
Si Apostol Pedro, nga gihatagan sa gahum pinaagi sa Dios, mipatunga
diha sa Ngalan ni Ginoong Jesu-Kristo. Si Kristo mao ang Usa nga sa Dios
Amahan gikahimut-an sa pagpasidungog ug ang Dios mitugot niini nga milagro
sa paghimaya sa Iyang Lalaking Anak. Si Pedro, nga nagtawag sa ngalan ni
Jesus, misugo sa tawo sa pagtindog ug paglakaw. Ngadto sa panon, si Pedro
mipahibalo nga ang milagro nahimo diha sa Ngalan ni Jesus; “pinaagi sa pagtoo
sa Iyang Ngalan.” Ang panon gihatagan sa Maayong Balita. Kon sila
maghinulsol ug mausab, ang ilang mga sala pagawalaon. Daghan ang nabugatan diha sa espiritu tungod sa ilang mga sala. Ang usa ka matarung nga Dios
mosilot kanila nga nagsupak sa Iyang mga Balaod. Apan si Pedro, uban sa
kagahum sa Dios, misulti kanila nga ilang mga sala sa hingpit mawala. Unsaon
man kini? Si Pedro wala moingon nga sila moantos sa mubong panahon ug
makabayad sa ilang mga sala. Si Pedro nagaingon: “Busa paghinulsol kamo,
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ug pagkausab, aron nga ang inyong mga sala mapala.” Mga Buhat 3:19. Ang
Dios makahimo niini tungod sa gihimo ni Kristo didto sa krus. Kita magpadayon
sa pagkat-on sa daghan pa mahitungod sa kaluwasan nga gihatag sa Dios.
Ang mga Sadduceo wala mitoo sa pagkabanhaw ug ang mga pari wala
makagusto nga gipasanginlan sa kamatayon sa Lalaking Anak sa Dios. Sa
maong hinungdan si Pedro ug Juan gipadakop ug gibutang sa bilanggoan.
Kadtong dili buot maminaw sa kamatuoran sa kanunay makakita nga sayon
ang paghimo sa kagubot aron sa pagpahilom niadtong mga nagwali.
Sa sunod adlaw ang labawng pari nangutana ni Pedro ug ni Juan: “Pinaagi
sa unsa nga gahum, o pinaagi sa unsa nga ngalan, nga kamo nakahimo niini?
Unya si Pedro , nga napuno sa Balaang Espiritu, miingon ngadto kanila,
Kamong mga pangulo sa katawhan, ug mga anciano sa Israel: Ipahibalo nganha
kaninyong tanan, ug ngadto sa tanang mga katawhan sa Israel, nga pinaagi sa
Ngalan Ni Jesu-Kristo sa Nazaret, kinsa inyong gipalansang, kinsa sa Dios
gibanhaw gikan sa patay, bisan pa pinaagi Kaniya kining tawhana nagtindog
dinhi sa inyong atubangan nga maayo.” Mga Buhat 4:7,8,10. Si Pedro wala
mohunong uban sa pagpataas lamang sa Ngalan Ni Jesus. Siya nanghingusog
nga ang kaluwasan dili makita sa lain nga ngalan. “Ni adunay kaluwasan sa
lain: kay walay lain nga Ngalan sa silong sa langit nga gihatag sa mga tawo,
diin pinaagi niini kita kinahanglan maluwas.” Mga Buhat 4:12.
Si Kristo mao lamang ang usa nga gilansang alang sa atong mga sala; ang
bugtong Usa nga gibanhaw gikan sa patay alang sa atong mga sala. Si Pedro
mitudlo sa pagpahibalo ngadto sa tanan nga ang kaluwasan dili makaplagan sa
bisan kinsa nga ngalan- lalaki, babaye, balaan, anghel (santos), o bisan sa
kang Pedro sa iyang kaugalingon. Kon si Pedro ania pa sa kalibutan karon,
siya sa gihapon mopahibalo sa samang kamatuoran ug sa samang mensahe.
Siya gihatagan sa Dios sa gahum sa maong higayon ug mipadayon sa pagsulti
nganhi kanato pinaagi sa Biblia uban sa samang mensahe karon. Human sa
kamatayon sa daghang mga tawo kini nahikaplagan nga sila nasayop ug wala
magsulti sa kamatuoran. Hinuon, tungod kay si Pedro gihatagan sa gahum
pinaagi sa Dios walay pagsumpaki sa iyang mensahe.
“Si Jesus nagaingon, Ako mao ang Dalan, ang Kamatuoran, ug ang
Kinabuhi: walay tawo nga makaduol ngadto sa Amahan, apan pinaagi Kanako.”
Juan 14:6 . Walay tawo, bisan unsa siya ka daku nga makasasala, nga dili
maluwas pinaagi sa gahum ni Kristo. Ang mga pari mao ang hinungdan sa
kamatayon ni Kristo apan sila unta maluwas. Sila wala moila Kaniya ingon
nga Manluluwas sa kalibutan. Ang Ngalan ni Kristo paigo sa pagluwas ni
bisan kinsa nga moduol Kaniya karon. Kita wala na magkinahanglan ni bisan
kinsa o sa bisan unsa pa. Si Kristo makaluwas karon! Nagtoo ba ikaw Kaniya?
“Kay adunay usa ka Dios, ug usa ka Tigpataliwala sa Dios ug sa tawo,
ang tawo nga si Kristo Jesus.” I Timoteo 2:5. Ingon nga adunay usa ka
Manluluwas, Si Kristo Jesus, mao man usab adunay usa nga Tigpataliwala, si
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Kristo Jesus. Siya ang hingpit ug ang paigo sa tanan. Si Kristo makahimo o
paigo- mao nga walay kinahanglan pa sa Iyang inahan, usa ka balaan (santos)
o usa ka anghel sa paghangyo Kaniya. Si Kristo sa langit karon mao ang
atong Tigpataliwala, Tigtabang, ug atong Manlalaban- Abogado.
Ingon nga Tigpataliwala Siya nagdala sa mga tawo ngadto sa Dios. Tungod
sa sala, walay tawo nga makaatubang sa Dios. Apan si Kristo, nga hingpit
nga tawo ug Dios, mikuha sa atong kaso sa atubangan sa Dios Amahan. Siya
nakasabot kanato ug sa atong gikinahanglan. Kita wala magkinahanglan ni
bisan kinsa sa pagdala kanato ngadto sa Dios. Siya ang Bugtong Usa nga
makahimo.
Kon ikaw moduol ngadto ni Kristo, Siya maghimo kanimo nga usa ka
anak sa Dios. Ikaw makadawat sa usa ka bag-ong kinaiya nga maghimo kanimo
sa paghimo sa pagpahimuot sa Dios. Ang matag adlaw nga tabang gikinahanglan
o kon wala, kita makabalik ngadto sa sala.
Alang niini nga hinungdan ang pagtabang ni Kristo mao ang
mahinungdanon:
1. Siya makatabang.
“Busa sa tanang mga butang, kini gikinahanglan Kaniya nga
mahisama ngadto sa iyang mga igsoon, aron nga Siya mahimong
usa ka maloloy-on ug mapadayonon nga Labawng Pari sa mga
butang nga iya sa Dios, sa pagpasig-uli alang sa mga sala sa
mga katawhan.” Hebrohanon 2:17
2. Siya buhi alang niini nga katuyoan.
“Busa Siya makahimo usab sa pagluwas ngadto kanila ngadto
sa kinatumyan nga moduol sa Dios pinaagi Kaniya, nga sa nakita
Siya buhi sa kanunay aron sa pagtabang alang kanila.”
Hebrohanon 7:25
Si Kristo karon anaa sa atubangan sa Amahan nga naghimo
sa pagpatunga alang kanato. Siya dili mopahulay o matulog ug
sa kanunay nagbantay ibabaw kanato. Apan unsa ang mahitabo
kon kita makasala? “Ug kon si bisan kinsang tawo ang makasala,
kita adunay Manlalaban uban sa Amahan, si Jesu-Kristo nga
Matarung.” I Juan 2:1
Si Juan, ang gihatagan sa gahum sa Dios nga Apostol, wala
moingon nga kong kita makasala mawala ang atong kaluwasan,
Kon kita makasala, kita adunay usa ka abogado nga modala
kanato sa atubangan sa Amahan ug mohangyo sa atong kaso.
Siya nag-ampo alang kanato. Siya mao ang hingpit, walay buling
nga Lalaking Anak sa Dios nga mao ang hingpit, ang tanan nga
gikinahanglan, ang gamhanan sa tanan. Siya wala
magkinahanglan sa bisan unsa nga tabang. Siya hingpit nga
makahimo ug mohimo. WALAY LAIN NGA
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GIKINAHANGLAN. Siya makahimo ug moluwas gikan sa silot
ug sa gahum sa sala.
“Motoo ka sa Ginoong Jesu-Kristo ug ikaw maluwas.” Mga
Buhat 16:31 NGANONG IKAW MAGHULAT PA?
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Ikalima nga Leksyon

SI SAN PEDRO UG ANG BULAHANG
INAHAN
Si Maria, ang inahan sa atong Ginoo, nakapahimulos sa usa ka bulahang
kahimtang. Siya gipili sa Dios nga mahimong inahan sa Ginoong Jesus. Si
Gabriel, ang anghel, gipadala sa pagpadayag unsa ang mahitabo. “Ug ang
anghel miingon ngadto kaniya, Ayaw kahdlok, Maria: Kay ikaw nakakuha sa
pabor uban sa Dios. Ug Tan-awa, ikaw magsabak sa imong sabakan, ug
magdala sa usa ka Lalaking Anak, ug magtawag sa Iyang ngalan nga Jesus.
Siya mahimong bantugan, ug pagatawgon nga Lalaking Anak sa Pinakataas.”
Lukas 1:30-32
Si Maria nangutana kon unsaon kini nga siya usa man ka birhen. Ang
anghel mipasabot nga ang anak pagasamkonon pinaagi sa Balaang Espiritu.
Ang iyang tubag mao kini: “Tan-awa ang suluguong babaye sa Ginoo; itugot
nganhi kanako sumala sa Imong Pulong.” Lukas 1:38
Pagkahuman, siya miadto kang Elizabeth, ang inahan ni Juan Bautista. Sa
dihang si Elizabeth nakakita ni Maria siya misinggit nga makusog: Bulahan
ikaw taliwala sa mga babaye ug bulahan ang bunga sa imong sabakan, Ug
unsa kini alang kanako, nga ang inahan sa akong Ginoo mianhi nganhi kanako?”
Lukas 1:42,43.
Ang tubag ni Maria mao kini: “Ang akong kalag nagpadaku sa Ginoo,
ug ang akong espiritu nagkalipay diha sa Dios nga akong Manluluwas.”
Lukas 1:46,47.
Gikan niini nga mga bersikulo kita makakat-on nga ang Dios nagpasidungog
ni Maria; si Gabriel nagpasidungog ni Maria ug si Elizabeth nagpasidungog ni
Maria. Si Maria naghimaya sa Dios ug nagtawag Kaniya nga iyang
Manluluwas.
Sa pagtawag sa Dios o ni Kristo nga Manluluwas, si Maria mihimo sa
sakto sama sa gibuhat ni Pedro (Mga Buhat 5:31); sa gibuhat ni Pablo (Mga
Buhat 13:23); sa gibuhat ni Juan (I Juan 4:4); ug sa gibuhat ni Judas (ber. 25).
Ang matag tawo nagkinahanglan sa usa ka Manluluwas ug si Kristo mao ang
Manluluwas sa tanan ug alang sa tanan.
I. SI PEDRO UG MARIA
Nakigsulti ba si Pedro uban ni Maria? Atong nahibaloan nga sa daghan
nga mga higayon sila nagkauban apan sa ilang mga gihisgotan ang nahisulat
sa Bag-ong Pakigsaad.
A. Sa usa ka higayon si Kristo, Iyang inahan ug mga tinun-an gidapit ngadto
sa usa ka kasal. Ang bino nahurot ug ang mga tawo buot pa sa dugang.
Si Maria misulti kang Kristo sa gikinahanglan ug Siya mitubag: “Babaye,
18

unsa ang buhaton nako uban nimo? Ang Akong takna wala pa moabot.
Ang Iyang inahan misulti ngadto sa mga suluguon, Unsa ang Iyang
isulti nganha kaninyo, buhata kini.” Juan 2:4,5.
Dinhi nga pagsaysay atong makita nga:
1. Si Maria wala maghimo sa bisan unsa nga milagro.
2. Si Pedro wala sugoa sa pagbuhat sa bisan unsa nga milagro.
3. Si Maria mihatag sa labing sakto nga tambag ngadto sa mga
suluguon. “Unsa ang Iyang igasulti nganha kaniniyo, buhata kini.”
Tanan kanato makahimo sa maayo sa pagsunod sa samang
tambag sa bulahang inahan. Kon si Maria dinhi pa karon, siya
mosulti sa samang butang. Siya mogiya ug motudlo sa tanan
ngadto ni Kristo.
Andam ka ba sa pagtuman sa Ginoo? Una, ang usa kinahanglan
makakaplag unsa ang Iyang igasulti sa dili ka pa mahibalo unsa
ang buhaton! Kini nga kahibalo nagagikan sa mga Kasulatan,
ang Pulong sa Dios.
B. Sa lain nga higayon, si Kristo nagtudlo sa Iyang mga tinun-an. Si Maria,
Iyang inahan ug ang Iyang mga Lalaking igsoon miabot ug mitawag
alang Kaniya. Ang mga tawo mipasa sa mensahe ug si Kristo mibalos:
“Kinsa ang akong inahan, o kinsa ang akong mga lalaking igsoon? Ug
Siya mitan-aw palibot ug ngadto kanila nga naglingkod libot Kaniya, ug
miingon, Tan-awa ang akong inahan ug akong mga lalaking igsoon!
Kay bisan kinsa nga magbuhat sa kabubut-on sa Dios, siya mao ang
akong lalaking igsoon, ug akong inahan.” Mark 3:33-35.
Ang Ginoo wala mag-ingon nga si Pedro ug ang ubang mga tinun-an
mas duol ngadto Kaniya kay ni Maria. Siya ang-ingon nga mas
mahinungdanon ang pagbuhat sa kabubut-on sa Dios. Ang dakunbg
tinguha ni Ginoong Jesu-Kristo mao ang pagbuhat sa kabubut-on sa
Iyang Amahan. “Tan-awa, Ako mianhi sa pagbuhat sa Imong Kabubuton, O Dios.” Hebrohanon 10:9. Ang mga lalaki ug mga babaye nga
nagbuhat sa kabubut-on sa Dios mao ang gitawag ni Kristo nga mga
igsoong lalaki, ug babaye, ug inahan.
C. Si Pedro ug si Maria nagkauban sa dihang ang Ginoo nabanhaw gikan
sa patay ug mibalik ngadto sa langit. Sa Mga Buhat 1:13 atong makita
nga si Pedro ug ang mga Apostoles nakatapok sa usa ka lawak sa
ibabaw; “Kini sila nagpadayon uban sa usa ka hugpong diha sa pagampo ug paghangyo, uban sa mga babaye ug ni Maria ang inahan ni
Jesus, ug uban sa Iyang mga lalaking igsoon.” Mga Buhat 1:14 . Kini
mao ang katapusan nga si Maria gihisgotan sa biblia. Atong makita si
Pedro ug mabasa sa iyang sulat sa daghan nga higayon apan walay
usa ka magsusulat sa Bag-ong Pakigsaad nga mihisgot ni Maria pagusab. Ang katuyoan ni Pedro sa pagsulat ngadto sa mga Iglesia mao
19

ang pagtudlo kanila mahitungod sa Ginoo ug kang kinsa sila moampo
ug motuman. Balikon nato pa-usab, si Maria wala hisgoti niini nga sulat.
II. SI JESUS UG SI MARIA
Unsa ang gisulti ni Jesus ngadto ni Maria? Sa dihang si Jesus usa pa ka
bata nga napulo ug duha ang edad, Siya miadto sa Jerusalem uban ni Jose
ug ni Maria.
Sa dihang sila mibiya pagbalik ngadto sa Nazaret, si Jesus nagpabilin sa
Templo, nga wala mahibaloi ni Jose ug Maria. Tulo ka adlaw ang milabay
sila nakakita kaniya didto sa Templo, nga nakigsulti uban sa mga
magtutudlo. Si Maria miingon: “Lalaking Anak, nganong nakahimo ikaw
sa ingon uban kanamo? Tan-awa, ang Imong amahan ug ako nangita
kanimo nga nagkaguol.” Lukas 2:48.
Si Jesus mitubag: “Unsa man kini nga kamo nangita kanako? Wala ba
kamo masayud nga ako kinahanglan magbuhat sa buluhaton sa Akong
Amahan?’ Lukas 2:49. Ang Ginoo wala nagpaubos sa Iyang inahan apan
nagtuman ug naghimaya sa Iyang Amahan sa langit. Si Jesus mibalik
ngadto sa Nazaret uban ni Jose ug ni Maria ug nagmasinugtanon kanila.
Atong nakita nga ang Ginoo miingon nga kadtong nagbuhat sa kabubuton sa Dios nga Amahan hataas ang pagtagad pinaagi Kaniya. Imong
makita nga samtang si Jesus nag-agulo didto sa krus Siya wala malimot
sa Iyang inahan. Siya mitugyan kaniya ngadto ni Apostol Juan alang sa
iyang kaayohan. (Juan 19:26,27). Siya Juan modala kaniya sama nga siya
iyang inahan ug magtagbo sa iyang gikinahanglan. Si Juan malipayon nga
nagbuhat niini.
Human sa iyang kamatayon ug sa Iyang pagkabanhaw, si Kristo misaka
sa langit ug karon naglingkod sa tuo sa Iyang Amahan. Ang Iyang
buluhaton sa kalibutan nahuman na ug karon ang Iyang buhat sa langit
mao ang pagtabang ngadto kanila nga nagtoo ngadto Kaniya. “Siya
nagpadayon nga buhi aron sa paghimo sa pagtabang alang kanila.”
Hebrohanon 7:25.
Si Kristo karon mao ang atong Manlalaban ug Tigpatunga. Wala nay
lain o lain pa nga gikinahanglan. Siya makahimo sa pagbuhat sa tanang
butang nga gikinahanglan alang sa atong kaluwasan ug alang sa pagbantay
kanato nga layo sa kadaut.
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Ikaunom nga Leksyon

UNSAON SA PAGKAHIMONG ANAK
SA DIOS UG MASAYUD NIINI !
Buot ka ba nga mahimong usa ka anak sa Dios ug masayud niini? Mahimo
nga matawo ngadto sa pamilya sa Dios. Atong makita karon unsa ang gisulti
ni Pedro mahitungod niini nga tema.
I. UNSAON SA USA KA TAWO NGA MAHIMONG USA KA ANAK
SA DIOS?
Makatarunganon kini nga ang Dios lamang ang makahimo ni bisan kinsa
nga mahimong Iyang anak. Dili kita mahimong usa ka anak sa Dios sa
atong kaugalingon. Kini nga relasyon dili mapalit uban sa kwarta o
maangkon pinaagi sa mga maayong buhat. Ni ang usa ka tawo mahimong
usa ka anak sa Dios tungod sa iyang pagkahimugso. Ang usa ka tawo
mahimong usa ka anak sa Dios pinaagi sa pagtoo diha ni Jesu-Kristo.
“Kay kamong tanan mga anak sa Dios pinaagi sa pagtoo diha ni Kristo
Jesus.” Galacia 3:26.
A. Si Apostol Pedro miingon: “Bulahan ang Dios ug Amahan sa atong
Ginoong Jesu- Kristo, nga sumala sa Iyang madagayaong kalooy
mipanganak kanato pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaum pinaagi
sa pagkabanhaw ni Jesu-Kristo gikan sa patay.” Ang pagkaanak pagusab mao ang pagkahimugso pag-usab. Matag tawo nga nahimugso
dinhi niini nga kalibutan nakaangkon sa kinabuhi sa iyang mga ginikanan.
Kini ang nagtugot kaniya nga magpuyo niini nga kalibutan. Ang langit
lahi mao nga kita nagkinahanglan sa lain nga kinabuhi sa pagpuyo didto.
“Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon; apan ang GASA sa Dios
mao ang KINABUHING DAYON pinaagi ni Jesu-Kristo ang atong
Ginoo.” Roma 6:23
B. Ang pagkahimugso pag-usab, uban sa bag-o nga kinabuhi, moabot una
pinaagi sa mga Kasulatan, ang Pulong sa Dios. “Nga natawo pagusab, dili sa madunot nga binhi, apan sa dili madunot, pinaagi sa Pulong
sa Dios, nga buhi ug nagpadayon hangtud sa walay katapusan. Apan
ang Pulong sa Ginoo nagpadayon sa hangtud sa walay katapusan. Ug
mao kini ang Pulong nga pinaagi sa Maayong Balita giwali nganha
kaninyo.” I Pedro 1:23,25. Dinhi si Pedro mipamatuod nga kita
nahimugso pag-usab pinaagi sa dili madunot nga Pulong sa Dios. Kon
kini tinuod, nan ako kinahanglan;
1. Mobasa sa mga Kasulatan, ang Pulong sa Dios. Ato na nga nakita
nga si Pedro mitoo ug nagtudlo nga ang mga Kasulatan mao ang
gihatagan sa kinabuhi nga Pulong sa Dios. “Bulahan siya nga
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nagbasa.” Pinadayag 1:3. “Hangtud sa akong pag-abot, hatagi
ang pagtagad ngadto sa pagbasa.” I Timoteo 4:13. Kon kita
magbasa sa mga Kasulatan nga maampingon ug maampoon,
ang Dios makigsulti kanato pinaagi kanila.
2. Saligi ang mga Kasulatan ug mga pagtulon-an. Daghan nga mga
tawo ang nagbasa sa Biblia apan wala gayud motoo o motuman
niini. Ang Ginoong Jesus miingon: “Kon kamo nahibalo niining
mga butanga, malipayon kamo kon kamo nagbuhat kanila.”
Juan 13:17.
3. Dawata si Kristo nga imong bugtong ug paigo sa tanan, nga
Manluluwas. Si Kristo gitawag usab nga Pulong sa Dios. (Juan 1:1)
Kon kita modawat Kaniya ug motoo diha sa Iyang Ngalan, Siya
mohimo kanato nga usa ka anak sa Dios. “Siya miabot ngadto
sa Iyang kaugalingon, ug ang Iyang kaugalingon wala midawat
Kaniya. Apan sa bisan unsa ka daghan nga midawat Kaniya,
ngadto kanila mihatag Siya sa gahum nga mahimong mga lalaking
anak sa Dios, bisan ngadto kanila nga nagtoo sa Iyang Ngalan.
Nga nahimugso, dili pinaagi sa dugo, ni sa kabubut-on sa unod,
ni sa kabubut-on sa lalaki, apan sa Dios.” Juan 1:11-13.
II. UNSA GAYUD ANG MAHITABO SA DIHA NGA ANG USA KA
TAWO MODAWAT NI KRISTO?
Kaniadto, sa panahon sa gubat, ang tanang mga bata sa usa ka hari
gipamatay gawas sa usa. Usa ka yaya nga miluwas sa gamay nga bata
ug midagan uban kaniya ngadto sa usa ka luwas nga dapit. Sa dihang siya
midaku na, siya gipahibalo nga siya usa ka anak sa hari. Sa unang higayon
dili siya makatoo niini. Ang mga papel, mga dokumento ug mga libro nga
gipakita nagpamatuod nga siya usa ka tinuod nga usa ka anak sa hari.
Kini nga pag-ila nagpuno kaniya sa kalipay ug kalinaw.
Unsaon nako pagsiguro nga ako anak sa Hari?

A. Kon ako nagsalig sa akong mga buhat, ako dili makasiguro. Ang atong
mga buhat dili madawat ngadto sa Dios. “Busa pinaagi sa mga buhat
sa balaod walay unod nga pagamatarungon sa Iyang panan-aw.”
Roma 3:20
B. Kon ako nagsalig sa nahuman na nga buhat ni Kristo, ako makasiguro.
Ang buhat ni Kristo kompleto ug hingpit na. Kini natapos sa dugay na
nga panahon. Si Kristo sa Iyang Kaugalingon miingon sa pila ka gutlo
sa wala pa ang Iyang kamatayon “Natapos na.” Pinaagi niini kini
nagpasabot nga ang matag butang nga gikinahanglan aron matagbaw
ang atong mga sala sa atubangan sa makatulo ka balaan nga Dios,
gihimo na ni Kristo. Ang Dios nahimuot uban sa gihimo ni Kristo didto
sa krus ug midawat sa maong buhat. Kini gipadayag pinaagi sa
pagbanhaw sa Iyang Lalaking Anak gikan sa patay.
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Buot ba ang Dios nga kita masayud niini? Oo! Si Juan miingon:
“Kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga nagtoo sa ngalan sa
Lalaking Anak sa Dios; aron kamo masayud nga kamo nakaangkon sa
kinabuhing dayon, ug nga kamo motoo sa ngalan sa Lalaking Anak sa
Dios.” I Juan 5:13
Ang kalinaw ug kalipay moabot uban sa kasigurohan sa atong
kaluwasan. “Busa ingon nga gimatarung pinaagi sa pagtoo, kita adunay
kalinaw uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Kristo; Pinaagi
kaniya kita usab adunay dalan pinaagi sa pagtoo ngadto niini nga grasya
didto kita nagtindog, ug nagkalipay sa paglaum sa himaya sa Dios.”
Roma 5:1,2.
Si Pedro miingon; “Kinsa gikuptan pinaagi sa gahum sa Dios pinaagi
sa pagtoo ngadto sa kaluwasan nga andam na nga ipadayag sa
katapusan nga panahon.” I Pedro 1:5.
Ang Dios hingpit nga makakupot ug makabantay kanato. Kita dili
kinahanglan nga magsalig sa atong kaugalingon sa pagbantay sa atong
kaluwasan .
III. UNSA ANG MAHITABO KON ANG USA KA ANAK SA DIOS
MAHULOG NGADTO SA SALA?
Kon ako naluwas pinaagi sa nahuman nga buhat ni Kristo, nan kana
nagpasabot nga walay akong gihimo, gawas sa pagdawat ni Kristo, aron
pagdawat sa akong kaluwasan. Karon nga ako luwas na, Ang Dios
nagdahum kanako nga motuman Kaniya ug magkinaiya ako ingon nga
usa ka anak sa Dios. Kon ako masinupakon, Siya mosilot kanako. Sa
dihang ako mitoo ni Kristo, Siya mihatag kanako sa kalipay ug kalinaw sa
maong panahon. Ang sala mokuha sa maong kalipay ug kalinaw apan kini
dili mokuha sa akong relasyon uban Kaniya ingon nga anak.
A. Kita naluwas pinaagi sa GRASYA ug dili pinaagi sa mga buhat. “Kay
pinaagi sa GRASYA kamo naluwas pinaagi sa pagtoo; ug nga dili sa
inyong kaugalingon: kini gasa sa Dios: dili sa mga buhat, aron walay
tawo nga magpagarbo.” Efeso 2:8,9
B. Ang luwas nga tawo kinahanglan mopakita sa mga maayong buhat tungod
sa kaluwasan- dili alang sa kaluwasan. “Kay kita mao ang Iyang Buhat,
nga gimugna diha ni Kristo Jesus ngadto sa mga maayong buhat, nga
sa Dios kaniadto pa gisugo nga kita kinahanglan maglakaw diha kanila.”
Efeso 2:10.
C. Kon kita dili masinugtanon, Ang Dios mosilot o mobunal kanato. “Kay si
bisan kinsa ang gihigugma sa Ginoo Iyang gibunalan, ug mikastigo sa
matag lalaking anak nga Iyang gidawat.” Hebrohanon 12:6. Kita dili
na kinahanglan nga mobalik sa karaan nga sala o kinabuhi. Si Pedro
miingon niadtong mibalik sa karaang paagi: “Ang iro mibalik sa iyang
suka pag-usab ug ang baboy nga nahugasan na ngadto sa iyang
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paglunang sa lapok.” II Pedro 2:22. Usa ka kahibulongan nga
kamatuoran nga mahimong usa ka anak sa Dios ug masayud niini.
Ingon nga anak, ako adunay mahigugmaon, langitnon nga Amahan.
Ako adunay balay sa langit diin si Kristo modawat kanako. Ako adunay
mga lalaking igsoon ug mga babayeng igsoon sa pamilya sa Dios. Ang
Dios nagpakabana sa Iyang mga anak. Siya buot kanila nga malipayon.
Dawata si Kristo karon sa imong kasingkasing ug ikaw mahimong tinuod
nga anak sa Dios. Pamalandongi ang mga bersikulo sa Biblia niini nga
leksyon ug toohi kini.

24

Ikapito nga Leksyon

UNSAON MAHIMONG USA KA PARI
UG USA KA BALAAN O SANTOS!
Atong nakita sa milabay nga leksyon unsaon nga mahimong usa ka anak
sa Dios. Kini pinaagi lamang sa Pulong sa Dios ug pinaagi sa pagtoo diha ni
Ginoong Jesu-Kristo.
Karon atong pagasusihon unsa ang gisulti ni Pedro pinaagi sa mga
Kasulatan mahitungod kon kinsa ug unsaon sa usa ka tawo mahimong usa ka
pari. Si Pablo ug uban nga mga magsusulat sa Bag-ong Tugon usab adunay
daghan nga ikasulti mahitungod niini nga tema. Dili kita makasusi sa tanan nga
mga bersikulo sa Biblia.
Ang mga Kasulatan gihatagan sa Dios sa kinabuhi. Sila nagdala sa
kamatauoran ug ang kamatuoran lamang. Walay pagsumpaki kay ang tanan
sa Balaang Biblia mao ang kamatuoran sa Dios. Kini mao ang usa sa mga
kamatuoran nga ang Biblia mao ang Pulong sa Dios. Busa atong masusi ang
gisulti sa tanan nga magsusulat mahitungod sa usa ka tema nga dili kita
mahadlok nga sila dili magkauyon.
I. UNSAON NGA MAHIMONG USA KA PARI?
Unsa ang gitudlo ni Pedro mahitungod sa mga pari? “Kamo usab, ingon
nga mga buhing bato, gitukod nga usa ka espirituhanong balay, usa ka
balaang pagkapari, alang sa paghalad sa mga espirituhanong mga
sakripisyo, nga madawat ngadto sa Dios pinaagi ni Jesu-Kristo. Apan
kamo usa ka pinili nga kaliwatan, usa ka harianong pagkapari, usa ka
balaang nasud, usa ka pinalahi nga katawhan; aron nga kamo mopakita
sa mga pagdayeg Kaniya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto
sa Iyang kahibulongan nga kahayag.” I Pedro 2:5,9.
Kini mao lamang ang mga bersikulo nga si Pedro nagsulti mahitungod
sa pagkapari. Siya miasoy ngadto kanila nga iyang gisulatan ingon nga:
usa ka balaang pagkapari, ug usa ka harianong pagkapari.
Ang pulong “balaan” nagpasabot nga ang pagkapari gilangkuban lamang
sa mga balaan.
Ang pulong “harianon” nagpasabot ang ang pagkapari gilangkuban
lamang sa mga hari.
Ang balaang pagkapari adunay pinasahing dapit sa atubangan sa Dios.
Ang harianong pagkapari adunay pinasahing dapit sa mga tawo.
Si Pedro nag-ingon nga ang balaang pari kinahanglan maghalad sa mga
espirituhanong mga sakripisyo, nga madawat ngadto sa Dios pinaagi ni
Jesu-Kristo. Si Pedro usab nag-ingon nga ang harianong pagkapari
kinahanglan nga mopahibalo ngadto sa kalibutan sa mga pagdayeg Kaniya
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nga nagtawag kanila gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag.
Unsaon nato sa paghalad sa mga espirituhanong sakripisyo?
“Busa pinaagi kaniya kita angay nga maghalad sa mga sakripisyo sa
pagdayeg ngadto sa Dios nga mapadayonon, nga mao ang bunga sa atong
mga baba nga magpasalamat ngadto sa Iyang ngalan.” Hebrohanon 13:15
. Ang tanan nga nahigugma sa Ginoong Jesu-Kristo makadayeg uban sa
ilang mga baba ug kasingkasing. Ang tanang luwas nga mga tawo
makapagawas sa mga pagdayeg sa Dios ngadto sa mga lalaki ug mga
babaye sa kalibutan.
Sila nga gisulatan ni Pedro gitawag nga:
“Gipanganak o nahimugso pag-usab” I Pedro 1:3
“Gibantayan pinaagi sa gahum sa Dios”I Pedro 1:5
“Kinsa wala makakita kamo nahigugma” I Pedro 1:8
“Linukat” I Pedro 1:18
Kini nga mga pulong tinuod sa tanan nga mga magtotoo. Si Pedro usab
nagtawag sa tanang mga magtotoo nga mga balaan. Kini ang kamatuoran
ug usa ka kasigurohan.
Ang usa ka pari mao ang usa ka tawo nga adunay pinasahi nga
katungdanan sa atubangan sa Dios. Sa Daang Tugon adunay pila ka tawo
nga gihalad alang niini nga parianong katungdanan. Sa Tabernakulo sa
kamingawan bugtong mga pari lamang ang makasulod sa Balaang Dapit.
Usab, bugtong ang labaw nga pari ang makasulod sa Balaan sa mga
balaan ug kadto kausa lamang sa usa ka tuig.
Sa libro sa Hebrohanon kita makakat-on nga si Kristo mao ang Labawng
Pari. “Sa atong nakita nga kita adunay usa ka Dakung Labawng Pari, nga
miadto sa mga langit, si Jesus ang Lalaking Anak sa Dios, kita angay nga
magkupot nga lig-on sa atong gitoohan.” Hebrohanon 4:14
Siya mihimo niini alang kanato nga adunay diretso nga pagsulod ngadto
sa presensya sa Dios. “Busa sa atong naangkon, mga igsoon, ang kaisog
sa pagsulod ngadto sa Pinakabalaan pinaagi sa dugo ni Jesus, pinaagi sa
bag-o ug buhi nga paagi, nga iyang gibalaan alang kanato, pinaagi sa tabil,
sa pagkaingon, ang Iyang unod; ug adunay usa ka Labawng Pari ibabaw
sa balay sa Dios.” Heb. 10:19-21.
Si Pedro mitudlo sa samang butang. Siya nag-ingon nga si Kristo nagantos alang sa atong mga sala aron nga Siya modala kanato ngadto sa
Dios. “Kay si Kristo usab nag-antos sa makausa alang sa atong mga sala,
ang matarung alang sa dili matarung, aron nga Siya modala kanato ngadto
sa Dios.” I Pedro 3:18.
Ang matag anak sa Dios usa ka pari sa Dios. Sa Daang Tugon bugtong
kadtong natawo sa pamilya ni Aaron ang mahimong mga pari. Karon ang
matag-usa nga nahimugso ngadto sa pamilya sa Dios pinaagi sa bag-ong
pagkatawo diha ni Kristo mao ang mga pari.
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Kon si Kristo mao ang akong Manluluwas, Siya mao usab ang akong
Labaw nga Pari. Ako kinahanglan moduol ngadto sa Dios diha sa espiritu
ug mohalad kaniya sa pagdayeg ug pagsimba tungod sa iyang paghatag
sa Iyang Lalaking Anak sa pagkamatay alang kanako. Ako kinahanglan
moadto sa kalibutan ug mosulti kanila sa mga himaya ni Kristo. Kini
kinahanglan mahimong usa ka kamatuoran sa akong kinabuhi. Ang akong
kinabuhi kinahanglan magpakita ngadto sa kalibutan sa gugma sa Dios.
Sa kaugalingon nakong mga pulong ako makasulti mahitungod ni Ginoong
Jesu-Kristo, ang bugtong Manluluwas alang sa mga makasasala.
II. UNSAON PAGKAHIMONG USA KA (SANTOS) BALAAN?
Si Pedro nagtudlo nga ang tanang mga magtotoo diha ni Kristo mga
pari. Si Pablo nagtudlo nga ang tanang magtotoo diha ni Kristo mga balaan.
Kini tin-aw nga gipahayag sa sulat ni Pablo ngadto sa Roma, ingon man
usab sa daghan niyang ubang mga sulat. “Ngadto sa tanan nga anaa sa
Roma, mga hinigugma sa Dios, gitawag nga mga balaan.” Roma 1:7.
Si Pablo nagtudlo nga ang Balaang Espiritu maghimo sa pagpatunga
alang sa mga balaan ug motabang kanato sa atong mga kaluyahon.
“Maingon man usab ang Espiritu motabang sa atong mga kasakit; kay
kita wala mahibalo unsa gayud ang angay nga atong iampo: apan ang
Espiritu sa iyang kaugalingon maghimo sa pagpatunga alang kanato uban
sa mga pag-agulo nga dili maasoy. Ug Siya nga nagsusi sa mga
kasingkasing nahibalo unsa ang anaa sa hunahuna sa Espiritu, tungod
kay Siya nagpatunga alang sa mga balaan sumala sa kabubut-on sa
Dios.” Roma 8:26,27.
Si Pablo usab nagdasig kanato sa pagtabang sa mga kauban nga mga
magtotoo ug nga magmaabiabihon. “Maghatag ngadto sa mga
panginahanglan sa mga balaan; nahatag ngadto sa pag-abiabi.” Roma 12:13.
Si Pedro misulti sa pagtabang sa mga Kristohanon nga adunay
gikinahanglan: “Gamita ang pag-abiabi sa usa ngadto sa usa nga walay
kasuko.” I Pedro 4:9.
Si Apostol Pablo midala sa gasa nga kwarta gikan sa mga magtotoo sa
Macedonia ug Aquia ngadto sa mga balaan sa Jerusalem. (Roma 15:2526,31). Siya usab mimando sa mga Romanong Kristohanon sa pagdawat
ni Phebe ingon nga angay sa mga balaan. (Roma 16:2). Ang pulong “mga
(santos) balaan nagpasabot sa tanang mga magtotoo sa usa niining mga
iglesia ug dili lamang sa piniling gamay o pinasahi nga pundok.
Ang atong Ginoo nagtudlo niini ingon nga usa ka pagtulon-an ug si
Pedro miingon nga kini buhat sa Balaang Espiritu. Sa iyang pagpatunga
nga pag-ampo sa Juan 17, si Kristo miampo: “Balaana sila pinaagi sa
Imong Pulong, ang Imong Pulong mao ang Kamatuoran.” Juan 17:17.
Balaan- nagpasabot sa pagpalahi o paghimong walay sala. Ang Dios
maghimo kanato nga mga balaan pinaagi sa Kamatuoran, ang Iyang
27

Pulong. Kon ikaw modawat Kamatuoran sa Lalaking Anak sa Dios, ug
mosalig kaniya ingon nga imong personal nga Manluluwas, ang Dios
magbalaan kanimo ug maghimo kanimo nga usa ka balaan sa kahimtang
sa atubangan Niya.
Ato na nga nakita nga si Pedro nagsulti ngadto sa katawhan sa Dios.
Mahitungod kanila siya miingon: “Pinili sumala sa daan nga pagkahibalo
sa Dios nga Amahan, pinaagi sa pagbalaan sa Espiritu, ngadto sa pagtuman
ug pagpisikpisik sa dugo ni Jesu-Kristo.” I Pedro 1:2.
Ang usa ka balaan mao ang usa nga nagdawat ni Jesu-Kristo ingon
nga iyang Manluluwas ug karon gipalahi pinaagi sa Dios alang sa Iyang
Kaugalingon.
Ang Dios magpasaylo sa atong mga sala tungod sa nahuman nga buhat
ni Kristo didto sa krus. Ang Balaang Espiritu moabot aron sa pagpuyo sa
atong mga kasingkasing ug magputli kanato pinaagi sa Pulong sa Dios.
Si Pedro nag-ingon kita kinahanglan nga magkinaiya ingon nga mga
santos ug balaan sa tanan nga pagkinabuhi. “Apan ingon nga Siya nga
nagtawag kaninyo balaan, maingon man kamo magbalaan sa tanan nga
kinaiya sa pagkinabuhi; tungod kay kini nahisulat, “Magbalaan kamo; Kay
ako balaan.” I Pedro 1:15-16 . “Sa nakita na nato nga kining tanang mga
butang matunaw, unsa nga kinaiya sa tawo ang pagkinahanglan nga kamo
sa tanan nga pagkabalaan nga kinabuhi ug pagkadiosnon.” II Pedro 3:11
Busa , aron nga mahimong santos (pinalahi sa Dios), ang usa kinahanglan
motoo sa Kamatuoran mahitungod ni Kristo ug modawat Kaniya nga
Manluluwas. Ang Balaang Espiritu mao ang maghimo sa buhat sa
pagkabalaan ug motabang kanato sa pagpuyo ug pagkinaiya nga nahiuyon
sa Kristohanong kinabuhi ug paglakaw sa usa ka magtotoo.
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Ikawalo nga Leksyon

SI KRISTO ANG ATONG MAGBALANTAY UG OBISPO
Atong nakita sa uban nga mga leksyon nga si Kristo, mao ang atong
Tigpataliwala, atong Tigpatunga, ug atong Manlalaban. Dinhi nga leksyon kita
makakat-on nga si Pedro mitawag ni Kristo nga atong Magbalantay ug Obispo.
“Kay alang niini kamo gitawag: tungod si Kristo nag-antos alang kanato,
nga nagbilin kanato sa usa ka sumbanan, aron pagsundon ninyo ang iyang mga
lakang: Siya wala makabuhat sa sala, ni makaplagan ang limbong diha sa
iyang baba: Kinsa, sa diha nga Siya gipasipalahan, Siya wala mobalos sa
pagpasipala; sa diha nga nag-antos, Siya wala manghulga; apan nagtugyan sa
Iyang kaugalingon ngadto Kaniya nga naghukom nga matarung: Kinsa sa Iyang
kaugalingon mipas-an sa atong mga sala sa Iyang kaugalingon nga lawas sa
kahoy, aron nga kita, nga patay ngadto sa mga sala, kinahanglan nga mabuhi
ngadto sa pagakamatarung: pinaagi sa iyang mga samad kamo nangaayo.
Kay kamo sama sa mga karnero nga nahisalaag; apan karon mibalik na ngadto
sa Magbalantay ug Obispo sa inyong mga kalag.” I Pedro 2:21-25.
I. SI KRISTO ANG ATONG MAGBALANTAY.
Ang magbalantay mao ang nag-atiman sa karnero. Kon si Kristo mao
ang Magbalantay, kinsa ang mga karnero? Usab, unsa ang iyang buhaton
alang kanila? Magtan-aw kita kang Kristo nga mao ang Maayong
Magbalantay, ang Dakung Magbalantay ug ang Pangulong Magbalantay.
A. Ang Maayong Magbalantay.
“Ako ang Maayong Magbalantay: ang Maayong Magbalantay
naghatag sa Iyang kinabuhi alang sa mga karnero.” Juan 10:11.
Ang usa ka maayong magbalantay andam sa paghatag sa iyang
kinabuhi alang sa mga karnero. Makausa samtang si David usa ka
magbalantay, usa ka oso ug usa ka leyon ang mitukob sa mga karnero.
Si David mihatag diha sa kakuyaw sa iyang kinabuhi alang sa
pagpanalipod sa mga karnero ug mipatay sa mangtas nga mananap.
Ang atong Ginoo, ang Maayong Magbalantay, mihatag sa Iyang kinabuhi
alang kanato, ang nahisalaag nga karnero.
“Ang akong karnero namati sa akong tingog, ug ako nakaila kanila,
ug sila nagsunod kanako: Ug ako naghatag kanila sa kinabuhing dayon,
ug sila dili na gayud malaglag, ni adunay tawo nga makailog kanila
gikan sa akong kamot. Ang akong Amahan, nga mao ang naghatag
kanila nganhi kanako, labaw sa tanan; ug walay tawo nga makahimo
sa pag-ilog kanila gikan sa kamot sa akong Amahan. Ako ug ang akong
Amahan usa ra.” Juan 10: 27-30.
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Kinsa man diay ang karnero? Kadtong namati sa Iyang tingog ug
nagsunod Kaniya (27). Ikaw makadungog sa iyang tingog nga nagsulti
pinaagi sa mga kasulatan. Andam ka ba sa pagsunod Kaniya ug mohimo
Kaniya nga Imong Manluluwas? Kon mao, ikaw dili malaglag ni adunay
usa nga makapalayo kanimo gikan sa kamot sa Dios nga Lalaking
Anak ug sa Dios nga Amahan. Ikaw mahibalo nga ikaw usa sa iyang
mga karnero, usa sa iyang mga anak.
Si Pedro nagsulti kanato:
1. Si Kristo nag-antos alang kanato.” I Pedro 2:21
2. “Kinsa sa Iyang kaugalingon nagpas-an sa atong mga sala sa
iyang Kaugalingon nga lawas didto sa kahoy.” I Pedro 2:24.
3. “Kay si Kristo usab nag-antos alang sa mga sala, ang matarung
alang sa dili matarung, aron nga siya magdala kanato ngadto sa
Dios, ingon nga gipatay diha sa unod, apan gibuhi pinaagi sa
Espiritu.” I Pedro 3:18.
Ang una niini nga mga bersikulo si Pedro nagpakita nga si
Kristo nag-antos alang kanato. Tungod sa akong mga sala, ako
nailalum sa hukom silot sa kamatayon. Ako dili makabayad o
makabuhat alang sa akong kaluwasan. Hinuon, si Kristo mikuha
sa akong dapit ug nag-antos alang kanako. Karon ako nagtoo
diha Kaniya ug ako dili na mag-antos alang sa akong mga sala.
Ikaduha, si Pedro nagpahayag nga si Kritso mikuha sa akong
sala ngadto sa krus. Ang mga pulong “iyang kaugalingon nga
lawas” gigamit sa daghan nga paagi sa Bag-ong Tugon. Dinhi,
kini nagpasabot ngadto sa pisikal nga lawas sa atong Ginoo.
Walay lalaki o babaye, santos o anghel, o bisan kinsa, nga
mahimong manunubos. Ang Ginoo mao ang atong Manunubos.
Siya ang bugtong Manunubos!
Ikatulo, si Pedro nagpadayag sa kamatuoran nga ang Ginoong
Jesus namatay sa makausa alang sa atong mga sala. Kon ang
usa ka sakripisyo dili hingpit o kompleto, ang dugang nga mga
sakripisyo gikinahanglan. Hinuon, si Kristo misinggit “Natapos
na.” Ang Dios mipamatuod nga si Kristo mao ang hingpit nga
sakripisyo pinaagi sa pagbanhaw Kaniya gikan sa patay.
Sa Daang Tugon minilyon nga mga sakripisyo ang gihalad
ngadto sa Dios. Kini nga mga sakripisyo dili makahimo sa
paghingpit kanila nga naghalad kanila. Gikinahanglan ang
pagbalik-balik sa mga sakripisyo sa mga panahon.
“Kay ang balaod nga adunay anino mga maayong butang nga
umaabot, ug dili mao ang dagway sa mga butang, dili gayud uban
niini nga mga sakripisyo nga ilang gihalad sa kada tuig nga dayon
makahimo sa miadto nga mahimong hingpit. Kay unta dili na sila
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ihunong sa paghalad? Tungod nga ang mga magsisimba sa
makausa nahinloan dili na makonsiyensya sa ilang mga sala. Ug
ang matag pari nga nagtindog sa matag adlaw nga nagsilbi ug
naghalad sa makadaghan sa samang mga sakripisyo, nga dili
gayud makakuha sa mga sala. Apan kini nga tawo, human nga
Siya nakahalad sa usa ka sakripisyo alang sa mga sala sa
kahangturan, milingkod sa tuong kamot sa Dios. Kay pinaagi sa
usa ka paghalad Siya nakahingpit sa kahangturan kanila nga
gibalaan.” Hebrohanon 10:1,2,11,12,14.
Ang sakripisyo ni Kristo hingpit ug kompleto. Kini dili na
kinahanglan nga pagabalikon. Sa pagsulti nga kini kinahanglan
nga pagabalikon, mao ang pagsulti nga ang unang sakripisyo dili
paigo. “Ug ang ilang mga sala ug mga kalapasan dili na nako
hinumdoman. Karon hain adunay pagwala niini, wala na ang
paghalad alang sa mga sala.” Hebrohanon 10:17-18.
B. ANG DAKUNG MAGBALANTAY.
Sa sulat ngadto sa mga Hebrohanon kini ang mabasa nato pag-usab:
“Karon ang Dios sa kalinaw, nga midala pag-usab gikan sa patay
sa atong Ginoong Jesus, ang Dakung Magbalantay sa karnero,
pinaagi sa dugo sa walay katapusang pakigsaad, maghimo kaninyo
nga hingpit sa matag maayong buhat sa paghimo sa Iyang kabubuton, magabuhat diha kaninyo niadtong makahimuot pag-ayo sa Iyang
panan-aw, pinaagi ni Jesu-Kristo, kaniya ang himaya sa kahangturan.
Amen.” Hebrohanon 13:20-21.
Ang buhat sa Dakung Magbalantay mao ang pagtabang sa karnero
sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios. Siya ang kanunay andam ug
kanunay anaa sa pagtabang.
C. ANG PANGULONG MAGBALANTAY.
Si Pedro nakadungog sa Ginoo nga mitawag sa Iyang kaugalingon
ang Maayong Magbalantay. Siya usab nasayud nga si Kristo mobalik
pag-usab alang sa pagdumala ug paghari dinhi nga kalibutan. Sa diha
ang Ginoo mobalik, Siya moganti kanila nga nagsilbi nga mapadayonon.
Kini nga ganti dili kinabuhi nga dayon o usa ka dapit sa langit. Ang
kinabuhing dayon usa ka gasa gikan sa Dios. Ang mga ganti ihatag
lamang ngadto sa mga magtotoo tungod sa pagsilibi o pagpadayon.
Adunay pinasahi nga ganti alang sa mga pastor-magbalantay nga
mapadayonon nga nag-amoma alang sa panon. Kini igahatag sa Iyang
pagbalik. Kini nga ganti gitawag nga “korona sa himaya.” Adunay
mga korona ug mga ganti aron ang tanang magtotoo makadawat pinaagi
sa pagpadayon ug pagsilbi.
II. SI KRISTO ANG ATONG OBISPO
Si Pedro mitawag ni Kristo ang Magbalantay ug ang Obispo sa atong
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mga kalag. Siya usab mao ang Obispo sa mga Iglesia. Ang pulong “Obispo”
nagpasabot magtatan-aw o magdudumala. Si Kristo, ingon nga atong
Magbalantay ug Obispo, magbantay, mogiya, ug mopakaon kanato.
A. Ingon nga atong Obispo. Si Kristo nahibalo sa tanan mahitungod sa
inadlaw nga kinabuhi, sa atong panginabuhi, ug sa atong pamilya. Si
Pedro naghatag sa daghan mga pahimangno alang sa atong inadlaw
nga kinaiya sa buhatan ug sa balay.
1. “Minahal nga hinigugma, ako naghangyo kaninyo ingon nga mga
langyaw ug mga dumuduong, paglikay gikan sa mga unodnong
kaibog, nga nakiggubat batok sa mga kalag. Nga adunay pagpuyo
nga hinlo taliwala sa mga Gentil: nga, bisan sila nagsulti batok
kaninyo nga sama sa mga magbubuhat sa dautan, sila pinaagi sa
inyong mga maayong buhat, nga ilang makita, maghimaya sa
Dios sa adlaw sa pagduaw.” I Pedro 2:11,12.
2. “Maingon man usab, kamong mga asawa, magpasakop ngadto sa
inyong kaugalingon nga mga bana; nga, kon bisan kinsa ang dili
mosunod sa pulong, sila usab mahimo nga gawas sa Pulong mahimong
madaug pinaagi sa pagkinabuhi sa mga asawa.” I Pedro 3:1
3. “Maingon man usab, kamong mga bana, magpuyo uban kanila
(mga asawa) sumala sa kahibalo, nga maghatag sa dungog ngadto
sa asawa, sama ngadto sa mahuyang nga sudlanan, ug ingon
nga naghiusa nga sumusunod sa grasya sa Dios; aron ang inyong
mga pag-ampo dili mababagan.” I Pedro 3:7.
Si Kristo nahibalo sa atong mga hunahuna. Si Pedro misulti
mahitungod sa pagpamalandong sa Pulong sa Dios. Si Pedro
mibahin sa mga sulat sa mga apostoles nga sama sa kagahum
ngadto sa mga sulat sa mga profeta sa Daang Tugon.
“Kining ikaduha nga sulat, mga hinigugma, ako karon nagsulat
nganha kaninyo; niining duha nga ako nagaagda sa inyong lunsay
nga mga hunahuna pinaagi sa pagpahinumdom: aron kamo
mahunahunaon sa mga pulong nga gisulti kaniadto pinaagi sa
mga Balaang profeta, ug sa mga kasugoan namo nga mga
apostoles sa Ginoo ug Manluluwas. “ II Pedro 3:1,2.
B. Si Kristo mao usab ang Obispo sa matag usa nga iglesia. Sa Pinadayag
kapitulo 2 ug 3 si Kristo nagasusi sa Iyang mga iglesia. Daghan ang
pinasahi nga gikahimut-an ug nakadawat sa mga ganti. Daghan ang
wala magpuyo sumala sa Pulong sa Dios. Siya misulti ngadto sa usa ka
iglesia:”Nan tungod nga ikaw dagaang man, ug dili bugnaw ni init, ako
magaluwa kanimo gikan sa akong baba. “ Pinadayag 3:16
Sa buhatan, sa panimalay, ug sa iglesia, ang tanang butang kinahanglan
sumala sa Pulong sa Dios. Kini makapahimuot kaniya nga mihatag sa
Iyang kaugalingon alang kanato.
32

Ikasiyam nga Leksyon

PAGTUKAW UG PAG-AMPO
Ato nang nakita nga si Pedro usa ka bantugan nga tawo, usa ka apostol
nga gihatagan sa gahum sa Dios. Ingon nga tawo si Pedro, nakahimo sa mga
sayop apan ang iyang Mga Sulat gihatag sa Dios ug nahimo nga walay sayop.
Ang Kamatuoran sa Dios walay kausaban. Walay ikadugang o kuhaon gikan
sa Pulong sa Dios. Ang Balaang Biblia puno ug mao ang kompleto nga
Pinadayag sa Dios karon. Ang tanang tawo kinahanglan maminaw ngadto ni
Apostol Pedro, ingon man ngadto sa uban nga mga magsusulat sa Biblia.
I. ANG HIMAYA NGA NAGSUNOD SA PAG-ANTOS.
Sa wala pa ang Iyang kamatayon, si Kristo mitudlo ngadto sa Iyang
mga tinun-an nga kini kinahanglan alang Kaniya nga mamatay ug nga
Siya mabanhaw. Ang mga tinun-an nahibalo nga Siya mao ang Hari sa
Israel ug wala makasabot unsaon nga Siya mamatay. Si Pedro mao ang
tigpanulti alang sa mga tinun-an sa diha nga siya gisaway ni Kristo alang
sa maong pagtudlo. Si Kristo mitubag ni Pedro:
“Pahawa ka gikan kanako, Satanas: ikaw usa ka kapandolan nganhi
kanako.” Mateo 16:23
Si Pedro wala makasabot, nga bisan alang kang Kristo, ang pag-antos
mao ang mag-una ug unya ang himaya. Si Pedro nakasabot niini human
nga si Kristo nabanhaw gikan sa patay. Atong makita sa unang Sulat ni
Pedro nga siya nakakat-on ug nakasabot niini nga leksyon.
A. Ang mga profeta nagtagna sa mga Pag-antos ug Himaya ni Kristo.
“Nagasusi unsa, o unsa nga panahon ang Espiritu ni Kristo nga didto
kanila nagtimaan, sa diha nga kini nagpamatuod nang daan sa mga pagantos ni Kristo, ug sa Himaya nga kinahanglan mosunod.” I Pedro 1:11
B. Ingon nga Karnero, si Kristo namatay, apan ang Dios; “Mibanhaw Kaniya
gikan sa pata, ug mihatag Kaniya sa Himaya.” I Pedro 1:21.
C. Si Kristo sa “Iyang kaugalingon mipas-an sa atong mga sala sa Iyang
kaugalingon nga lawas didto sa kahoy,” apan karon anaa sa Himaya mao
ang “Magbalantay ug ang Obispo sa atong mga Kalag.” I Pedro 2:24.
D. Si Kristo namatay sa makausa ug alang sa tanan natong mga sala, ang
Matarung alang sa dili matarung, ug karon Siya: “Misaka ngadto sa langit,
ug karon anaa sa tuong kamot sa Dios; ang mga anghel ug mga kagamhanan
ug mga gahum nahimong ilalum ngadto Kaniya.” I Pedro 3:22.
Kining sama nga han-ay sa mga panghitabo, una ang mga pag-antos
ug unya ang himaya, mahimo usab nganhi kanato karon:
“Apan paglipay, sanglit nga kamo nahimong umaambit sa mga pagantos ni Kristo; nga, sa diha ang iyang himaya ipadayag, kamo mahimong
malipay usab uban sa nagsobrang kalipay.” I Pedro 4:13.
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Si Pedro mitawag sa iyang kaugalingon nga usa ka saksi sa Pagantos ni Kristo, ug usab usa ka umaambit sa Iyang himaya:
“Usa ka saksi sa mga pag-antos ni Kristo, ug usab usa ka umaambit
sa himayanga unya ipadayag.” I Pedro 5:10.
Si Kristo nag-antos sa kalibutan ug kita moantos usab dinhi sa
kalibutan. Ang Himaya umaabot alang kanato.
“Apan ang Dios sa tanan nga grasya, kinsa nagtawag kanato ngadto
sa Iyang dayon nga himaya pinaagi ni Kristo Jesus, human, nga kamo
nag-antos sa makadiyot, maghimo kaninyo nga hingpit, lig-on, kusgan,
magpahiluna kaninyo.” I Pedro 5:10
II. ANG IKADUHA NGA PAGBALIK NI KRISTO.
Si Pedro mitudlo kanato nga si Kristo anaa sa Himaya sa tuo nga kamot
sa Iyang Amahan. Ang mga tawo niini nga kalibutan misalikway sa
Lalaking Anak sa Dios, mipasipala Kaniya ug milansang Kaniya. Ang
Dios nagplano alang sa Iyang Lalaking Anak nga mapanimaslan ug
mahimaya dinhi nga kalibutan usa niana ka adlaw. Busa kini gikinahanglan
ni Kristo nga mobalik pag-usab. Ang mga profeta sa Daang Tugon ug
mga Apotoles sa Bag-ong Tugon misulat sa daghan mahitungod sa pagbalik
ni Kristo diha sa Himaya. Ang Ginoong Jesu-Kristo usab mitudlo
mahitungod niini. Karon adunay daghan nga mga bugalbugalon ug mmga
mayubiton sa Ikaduhang pagbalik sa atong Ginoo. Si Pedro nagtagna kanila
nga mohimo sa pagtamay.
“Sa nahibaloan kini sa una, nga adunay moabot sa katapusan nga mga
adlaw nga mga bugalbugalon, nga nagalakaw sunod sa ilang kaugalingon
nga mga kaibog, ug nagaingon, Hain na ang saad sa Iyang pagbalik? kay
sukad ang mga amahan nangatulog, ang tanan nga mga butang nagpadayon
ingon nga kini gikan sa sinugdanan sa pagbuhat.” II Pedro 3:4
Tinuod kini nga kita wala masayud sa diha nga ang Ginoo mobalik.
Apan kita mahimong makasiguro nga Siya mobalik. Unsa ang atong
buhaton aron nga kita maandam sa Iyang pagpakita? Si Pedro misulti
kanato:
“Busa, mga minahal sa nakita nga kamo nangita sa maong mga butang
pagkugi nga kamo mahikaplagan niya nga diha sa kalinaw, walay buling,
ug dili masaway.” II Pedro 3:14
III. ANG GRASYA SA DIOS.
Si Pedro nagsulti nga kita kinahanglan nga makita nga walay buling ug dili
masaway sa atubangan sa Dios ug anaa sa kalinaw uban sa atong kaugalingon
ug sa atong mga kauban sa diha nga siya mobalik. Si Pedro usab misulti
kanato unsaon nga kita makahimo niini. Kini dili pinaagi sa atong mga
maayong buhat, walay labot sa unsa ka matinud-anon ug kamahinungdanon
nga kini makita. Kini sa yano pinaagi sa Grasya sa Dios.
Si Pedro mipamatuod: “Ako nagsulat sa mubo, nga nagdasig ug
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nagpamatuod nga kini mao ang tinuod nga grasya sa Dios diin kamo
nagtindog.” I Pedro 5:12.
Unsa ang grasya? Kini mao ang sukwahi sa mga buhat. Kini butang
nga dili kita angayan ni mahimong haguan o mopalit sa bisan unsa.
“Ug kon pinaagi sa grasya, nan kini dili na sa mga buhat: kondili pa mao
ang grasya dili na grasya.” Roma 11:6.
Kini dili may kabahin ang grasya ug may kabahin ang mga buhat. Kon
ang usa nagsalig sa bisan unsa nga buhat, siya wala makasabot sa tinuod
nga Grasya sa Dios. Nganong dili isalikway ang tanan nimong mga
paningkamot ug mosalig sa makausa ug sa tanan nga hingpit sa nahuman
na nga buhat ni Kristo alang sa kaluwasan. Dawata ang Dios sa Iyang
Pulong ug salig Kaniya sa kompleto.
“Unya miingon siya ngadto Kaniya, Unsa ang atong buhaton, aron nga
kami makabuhat sa mga buhat sa Dios? Si Jesus mitubag ug miingon
ngadto kanila, Kini mao ang buhat sa Dios, nga kamo motoo Kaniya kinsa
Iyang gipadala.” Juan 6:28,29.
Dili lamang nga kita mosalig sa Grasya sa Dios, apan nga kita usab
motubo diha sa Grasya sa Dios.
“Apan pagtubo kamo diha sa grasya, ug diha sa kahibalo sa atong Ginoo
ug sa Manluluwas nga si Jesu-Kristo.” II Pedro 3:18.
Sa panahon sa pagsalig diha ni Jesu-Kristo ang usa makasinati sa grasya
sa Dios. Kita makakat-on sa pagpasalamat sa Grasya sa Dios sa daghan
ug daghan pa samtang kita magbasa sa Pulong sa Dios ug mag-ampo sa
matag adlaw. Samtang kita makakat-on sa daghan pa mahitungod sa
Ginoong Jesu-Kristo, kita motubo sa grasya. Ang grasya sa Dios mao
ang tinuod nga pinakakahibulongang butang sa tibuok kalibutan.
Unsa ang mahitungod kanila nga mosalikway sa grasya sa Dios?
“Unsaon nato sa pag-ikyas, kon kita magpasagad sa dakung kaluwasan
nga sa una gisugdan nga gisulti pinaagi sa Ginoo, ug gipamatud-an nganhi
kanato pinaagi kanila nga nakadungog Kaniya.” Hebrohanon 2:3
Walay paglaum alang kanila nga nagdumili sa pagdawat ni Kristo. Ang
usa dili maluwas nga buhat ang basihan mao ang mga buhat, relihiyon o
bisan unsa nga gawas ni Kristo.
“Unsa pa ka daku ang dugo ni Kristo, kinsa pinaagi sa walay katapusang
Espiritu mihalad nga walay buling ngadto sa Dios, mihinlo sa inyong
konsiyensya gikan sa patay nga mga buhat sa pagsilbi sa buhi nga Dios?”
Hebrohanon 9:14.
Nganong dili nimo saligan si Jesu-Kristo karon dayon ingon nga imong
bugtong ug paigo sa tanan nga Ginoo ug Manluluwas?
“Kay pinaagi sa grasya kamo naluwas pinaagi sa pagtoo.” Efeso 2:8.
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ANG HUKOM SA DIOS
“Kinsa mohatag sa paghusay ngadto Kaniya nga andam sa paghukom sa
buhi ug sa patay.” I Pedro 4:5.
Si San Pedro mitudlo niini nga bersikulo nga ang Dios nag-andam sa
paghukom sa matag-usa nga walay Kristo nga mga buhi ug patay. Ang Dios
nga Magbubuhat sa Langit ug yuta ug sa tanan nga mga tawo, naghatag ngadto
sa tawo sa libreng kabubut-on apan Siya ang adunay kagahum sa pagsulti
unsa ang angay ug dili nako buhaton. Ang Dios, sa Iyang Pulong, nagpadayag
unsa ang matarung ug nagsaway, ug nagpa- himangno sa paghukom.
Ang paghukom sa Dios nagalihok sa upat ka mga dapit.
I. ANG SILOT SA DIOS NGADTO SA SALA.
Sa diha ang si Adan ug Eva nakigbatok sa Dios, ang ilang kinaiya
nahimong makasasala. Ang makasasala nga kinaiya nabalhin ngadto sa
tanan nga kaliwatan sa tawo. Gawas niini, ang matag tawo nga nakasala
batok sa Dios pinaagi sa pagpili, bisan sila nahibalo nga ang resulta mao
ang kamatayon.
“Kay ang silot sa sala mao ang Kamatayon; apan ang gasa sa Dios mao
ang kinabuhing dayon pinaagi ni Jesu-Kristo nga atong Ginoo.” Roma 6:23
Nganong gibuhat sa Dios ang tawo nga nahibalo man Siya nga siya
makasala ug mahukman? Ang Dios nakahukom na nga daan sa paghatag
sa usa ka sakripisyo aron nga mga tawo maluwas. Ang Dios, sa persona
sa Iyang Lalaking Anak, mihimo sa dalan sa pag-ikyas.
“Kinsa sa Iyang kaugalingon mipas-an sa atong sala sa Iyang
kaugalingon nga lawas didto sa kahoy, aron nga kita, nga patay ngadto sa
mga sala, kinahanglan mabuhi ngadto sa pagkamatarung: pinaagi sa Iyang
mga labod kamo naayo.” I Pedro 2:24.
Si Kristo midawat sa iyang kaugalingon sa katungdanan alang sa atong
mga sala nga naghimo sa iyang kamatayon nga usa ka kinahanglanon.
Human sa kamatayon ni Kristo, ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa
patay.
“Kinsa pinaagi Kaniya nagtoo diha sa Dios, nga nagbanhaw Kaniya
gikan sa patay, ug mihatag Kaniya sa himaya; aron nga ang inyong pagtoo
ug paglaum maanaa sa Dios.” I Pedro 1:21.
Ang Dios usab nagmando nga ang Ginoong Jesu-Kristo, ang iyang
Lalaking Anak, mao ang Maghuhukom sa tanang mga tawo.
“Kay ang Amahan dili maghukom sa tawo, apan mitugyan sa tanan nga
paghukom ngadto sa Lalaking Anak: Aron nga ang tanang tawo kinahanglan
magpasidungog sa Lalaking Anak, bisan pa sila nagpasidungog sa Amahan.
Siya nga wala nagpasidungog sa Lalaking Anak wala nagpasidungog sa
Amahan nga mao ang mipadala Kaniya.” Juan 5:22-23.
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II. ANG HUKOM SA MAGTOTOO.
Ang hinukman nga makasasala nga moduol kang Kristo alang sa kalooy
makadawat dihadiha sa pasaylo sa sala. Ang magtotoo dili na pagahukman
alang sa iyang mga sala tungod kay si Kristo midala sa tanan nga mga
sala ngadto sa krus sa Kalbaryo. Diha sa panahon sa pagtoo ni Kristo,
kanang tawhana natawo pag-usab-natawo ngadto sa pamilya sa Dios.
Dili na usab angay nga ang magtotoo mabalaka mahitungod kon ang iyang
sala nakuha na. Ang magtotoo magbantay na sa iyang buhat ug kinaiya.
Ang magtotoo usa ka anak sa Dios ug kinahanglan mobuhat ingon nga
anak sa Dios. Kon ang anak sa Dios mosupak sa Amahan, siya pagasilotan
niini nga kinabuhi. Ingon nga anak sa Dios, kini usa ka kalipay nga anaa
sa atubangan sa Amahan.
Kon ang usa ka magtotoo makasala, siya wala mohunong sa
pagkahimong usa ka anak sa Dios, apan siya mawad-an sa kalipay ug
pakig-uban uban sa Ginoo. Kini ang pagkawala sa kalipay ug pagkabuak
sa pakigdait -dili ang pagkawala sa kinabuhinhg dayon.
Si Pedro misulti sa pagkinahanglan sa Iglesia sa paghukom sa
kaugalingon- kana mao ang pagsusi sa iyang kaugalingon nga
mabinantayon.
“Kay ang panahon miabot nga ang paghukom kinahanglan magsugod
sa balay sa Dios: ug kon kini magsugod nganhi kanato, unsa ang
katapusan ngadto kanila nga wala motuman sa Maayong Balita sa
Dios?” I Pedro 4:17.
Kini ang kinaugalingon nga paghukom nga mopaingon ngadto sa pagsugi
sa sala. Si Pablo mipahimangno nga kini nga matang sa paghukom o
pagsusi gikinahanglan sa dili pa moambit sa Panihapon sa Ginoo.
“Apan himoa nga ang usa ka tawo magasusi sa iyang kaugalingon, ug
magatugot kaniya sa pagkaon niana nga pan, ug mag-inom niana nga
kopa. Kay kon kita maghukom sa atong kaugalingon, kita dili na
pagahukman. Apan sa diha nga kita pagahukman na, kita kastigohon
sa Ginoo, aron nga kita dili mahukman sa silot uban sa kalibutan.” I
Korinto 11:28, 31-32
Ang hukom nganha sa magtotoo alang sa walay katapusan. Ang kastigo
o pagsaway sa Amahan anha sa Iyang mga anak ug mao ang pagtabang
kanila sa paglakaw ug pagpuyo nga matarung sa kalibutan.
“Kay si bisan nga gihigugma sa Ginoo Iyang kastigohon, ug latigohon
ang matag lalaking anak nga Iyang ginadawat.” Hebrohanon 12:6
Ang tanan nga tinuod nga mga anak sa Dios makasinati sa pagdisiplina
sa Amahan, kon sila mosupak sa Iyang Pulong.
“Kon kamo makalahutay sa pagkastigo, ang Dios nagapakabana uban
kaninyo ingon nga uban sa mga lalaking anak; kay unsa nga lalaking anak
siya kinsa sa Amahan dili kastigohon?” Hebrohanon 12:7
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Usahay, ang pagkastigo dili sayon nga lahutayon, apan, kini alang sa
atong kaayohan, ug usa ka ilhanan sa gugma sa Amahan. Ang Kalipay ug
kalinaw mosunod sa pagsaway sa Ginoo.
“Karon walay pagkastigo alang karon nga mora nga makalipay, apan
makaguol hinuon pagkahuman kini mohatag sa malinawon nga bunga sa
pagkamatarung ngadto kanila nga gibuhatan niini.” Hebrohanon 12:11
Adunay mga panahon nga kita mag-antos sa kasakit o pagkawala tungod
ang Ginoo buot kanato nga mopalahi sa atong mga kaugalingon gikan sa
mga butang nga Siya wala mahimuot niini. Adunay daghan nga mga
hinungdan alang sa pag-antos. Ang anak sa Dios usab moantos tungod
nga siya iya na sa Ginoo.
“Hinumdomi ang Pulong nga akong gisulti nganha kaninyo, ang suluguon
dili mas labaw kay sa iyang Ginoo. Kon sila naglutos kanako, sila usab
magalutos kaninyo; kon sila nagtuman sa akong mga sulti, sila usab
magatuman sa inyo. Apan tanan kining mga butanga ilang pagabuhaton
nganha kaninyo alang sa akong ngalan, tungod nga sila wala makaila
kaniya nga mipadala kanako.” Juan 15:20-21.
Kon kita mag-antos alang ni Kristo, kini usa ka hinungdan sa paglipay.
Apan kon si bisan kinsa mag-antos ingon nga Kristohanon, dili niya kini
ikaulaw; apan tugoti nga siya maghimaya sa Dios niini.” I Pedro 4:16.
III. ANG GANTI SA MGA MAGTOTOO.
Sa paghimo sa sala mao ang usa ka kahadlokan nga buhat batok sa
Dios. Kon ako nagsalig ni Kristo sa tinuoray ingon nga akong Manluluwas,
ang tanan nakong mga sala gipasaylo na ug giwala na. Kon ako makasala
pagkahuman, kini makapasubo sa kasingkasing sa Dios ug Siya mokastigo
kanako alang sa akong mga sala. Sa lain nga bahin, walay sala, bisan
unsa kini ka dautan, nga makakuha sa akong kinabuhing dayon o
makapadala kanako ngadto sa impyerno. Ang maayong mga buhat wala
magsuhol kanako sa kaluwasan, mao nga ang akong mga sala dili mag
walay bili o makakuha unsa ang sa Dios gibuhat na sa hingpit ug sa
kompleto. Hinuon, ayaw kalimot, kon kita makasala ingon nga magtotoo o
luwas na nga katawhan, ang Dios mobunal o magdisiplina kanato. Kon
ako mag-alagad sa Dios, ako makadawat sa ganti. Kini nga mga ganti
igahatag sa Hukmanan ni Kristo.
“Kay kita kinahanglan nga moatubang sa hukmanan ni Kristo.” II
Korinto 5:10
Kini nga paghukom, nga gihisgotan ni Pablo, mao lamang ang mahitungod
sa mga ganti alang sa atong pagsilbi ngadto sa Dios -dili sa atong dayon
nga padulngan.
“Ang buhat sa matag tawo mapadayag; kay ang adlaw magapahayag niini,
tungod kay kini ipadayag pinaagi sa kalayo, ug ang kalayo magasulay sa
buhat sa tawo kon unsa nga matang kini. Kon adunay buhat sa tawo nga
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magpabilin nga siya nagtukod diha niini, siya makadawat sa usa ka ganti. Kon
ang buhat sa tawo masunog, siya mag-antos sa pagkawala; apan siya sa
iyang kaugalingon maluwas; bisan pa sa kalayo.” I Korinto 3:13-15.
Usa ka kahibulongan nga kamatuoran! Ako usa ka dautan, masinupakon
nga makasasala, apan ako gipasaylo na ug gihugasan pinaagi sa bililhon
nga dugo ni Kristo. Ang Dios nagpasaylo kanako ug naghatag kanako sa
bag-o nga kinabuhi ug ang Iyang Espiritu aron nga ako makahimo sa
pagpahimuot Kaniya. Kon ako amgbuhat sa Iyang kabubut-on, Siya
nagsaad kanako sa daghan nga mga ganti. Ang Langit usa ka libre nga
gasa, apan kon ako magsilbi sa Dios nga mapadayonon, ako makahimaya
Kaniya sa dayon. Kon ako mamatay, ako moadto dihadiha ngadto sa
atubangan sa Ginoo. Ang Kristohanon kinahanglan makahimo sa pagsulti
uban ni Pablo:
“Kay alang kanako ang pagkabuhi mao si Kristo, ug ang pagkamatay
ginansya.” Filipos 1:21
IV. ANG HUKMANAN SA DAKU NGA PUTING TRONO.
Atong nakita nga ang tanan nga mga magtotoo moatubang sa Hukmanan
ni Kristo ug walay usa kanila nga masilotan ingon nga usa ka makasasala.
Ang tanang ubang mga katawhan moatubang sa Daku nga Puting Trono.
“Ug ako nakakita sa Daku nga Puting Trono ug Kaniya nga naglingkod
niini, gikan kang kinsang nawong sa yuta ug sa langit mikagiw ug walay
nakita nga dapit alang kanila. Ug ako nakakita sa patay, gagmay ug dagku,
nagtindog atubang sa Dios; ug ang mga libro giablihan: ug adunay lain nga
libro nga giablihan, nga mao ang Libro sa Kinabuhi: ug ang patay gihukman
gikan sa mga butang nga nahisulat diha sa mga libro, sumala sa ilang
buhat.” Pinadayag 20:11,12.
Kadtong kinsang mga ngalan nga wala mahisulat sa Libro sa Kinabuhi
igasalibay ngadto sa Linaw nga Kalayo. Gikan niining kahadlokan nga
dapit sa silot walay makaikyas.
“Apan ang mahadlokon ug dili matinoohon, ug ang mga dulumtanan, ug
ang mga mamumuno, ug ang mga bigaon, ug ang mga salamangkero, ug
ang nagsimba sa dios dios, ug ang tanan nga mga bakakon, adunay ilang
bahin sa linaw nga nagdilaab uban sa kalayo ug azufre: nga mao ang
ikaduha nga kamatayon.” Pinadayag 21:8.
Ang Ginoong Jesu-Kristo miingon:
“moadto ngadto sa impyerno, ngadto sa kalayo nga dili mapalong,”
“ang kalayo dili mapalong,”
“ngadto sa impyerno, ngadto sa kalayo nga dili mapalong,”
“ang kalayo dili mapalong.” Markos 9: 43-46.
Ang impyerno tinuod ug mao ang padulngan sa tanan nga wala midawat
sa Ginoong Jesus Kristo. Kanus-a ug unsaon sa usa sa pag-ikyas sa
Linaw nga Kalayo?
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Ang paghulat hangtud ang usa moatubang sa Daku nga Puting Trono
ulahi na kaayo! Human sa kamatayon wala nay ikaduhang kahigayonan o
lain nga panahon. Tinuod Karon ang panahon. Dili kini bililhon ang
paglangan sa pagdawat ni Kristo. Usa ka makuyaw ang paghulat alang
sa ulahi nga petsa. Walay saad sa lain nga adlaw o bisan sa ugma. Unsaon
man nila sa pagsiguro sa ilang ngalan anaa diha sa Libro sa Kinabuhi sa
Nating Karnero? Kini nga libro anaa sa langit. Kini dili lamang usa ka
listahan sa pagkasakop sa Iglesia. Ang ngalan sa usa isulat sa mao nga
Libro sa panahon sa pagsalig diha ni Jesu-Kristo.
“Apan sila nga nahisulat sa Libro sa Kinabuhi sa Nating Karnero.”
Pinadayag 21:27b.
Ang Nating karnero mao ang Ginoong Jesu-Kristo.
“Tan-awa ang nating karnero sa Dios, nga nagkuha sa sala sa kalibutan.”
Juan 1:29b.
Kon ikaw modawat ni Kristo karon, Siya usab modawat kanimo.
“Siya nga moduol nganhi kanako ako dili sa bisan unsa mosalikway.”
Juan 6:37b.
Karon dayon si Kristo mohatag kanimo sa gasa sa kinabuhing dayon.
Siya mosulat sa imong ngalan sa Libro sa Kinabuhi. Nganong ikaw
maghulat o maglangan? Anaa kanimo ang tanan nga mawala pinaagi sa
paglangan. Ibutang ang imong pagtoo niini nga takna diha ni Kristo ingon
nga imong bugtong ug paigo na, personal nga Ginoo ug Manluluwas.

MAHINUNGDANONG MGA BERSIKULO NGA GIKUTLO NI PEDRO
Si Pedro misugid nga siya usa ka makasasala. Lukas 5:8
Si Pedro mipamatuod nga bugtong si Kristo ang makaluwas. Buhat 4:12
Si Pedro miwali sa pagkakinahanglan sa paghinulsol. Buhat 3:19; II Pedro 3:9
Si Pedro misugid nga si Kristo mao ang Lalaking Anak sa Dios. Mateo 16:16
Si Pedro midasig sa wala maluwas sa pagtoo diha ni Kristo. Buhat 10:42,43
Si Pedro mipasabot sa Pag-antos ug Buhat ni Kristo didto sa krus. I Pedro 1:23;
2:22-24; 3:18; II Pedro 1:4
Si Pedro nagdumili sa pagtugot sa mga tawo sa pagluhod ngadto kaniya o
pagsimba kaniya. Buhat 10: 25-26
Palihug tubaga ang mga mosunod nga pangutana uban sa T- tinuod o S-sayop.
Ako karon nakaila nga ako usa ka makasasala.
Ako karon nakasabot nga bugtong si Kristo ang makaluwas.
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Karon, ako mobalhin sa akong pagsalig diha ni Kristo ingon
nga akong Ginoo ug Manluluwas.
Kon luwas na, isulat ang petsa nga misalig ni Kristo.
Isulat ang mga hinungdan karon nganong ikaw naglaum sa pag-adto sa langit.

Samtang ikaw maghulat alang sa pagbalik sa imong mga pagsulay ug sa
sunod nga kurso, tan-awa ang tanan nga mga bersikulo sa Biblia ilalum sa
“Kinabuhi ni Pedro” ug tun-i kini pag-ayo.

KINABUHI NI PEDRO
Si Pedro (gamay nga bato), usab gitawag nga Simon Barjona, ug Cephas
(ang tugbang sa “gamay nga bato” sa Syriac nga pinulongan.) Mateo 16:16-19;
Markos 3;16; Juan 1:42.
“Siya nag-ingon ngadto kanila, Apan kinsa ang isulti ninyo nga mao ako?
Ug si Simon Pedro mitubag ug miingon, Ikaw mao ang Kristo, ang Lalaking
Anak sa Buhi nga Dios. Ug si Jesus mitubag ug miingon ngadto kaniya, Bulahan
ikaw, Simon Barjona: kay ang unod ug dugo wala magpadayag niini nganha
kanimo, apan ang akong Amahan nga anaa sa Langit.
Ug ako magaingon usab nganha kanimo, nga ikaw si Pedro, ug ibabaw
niini nga bato ako magatukod sa akong Iglesia; ug ang mga ganghaa sa impyerno
dili makabuntog batok niini.” Mateo 16:15-18
Adunay diha sa Grego (ang orihinal nga pinulongan Bag-ong Tugon) ang
dula sa mga pulong , “Ikaw si Pedro (petros- literal, usa ka gamay nga bato) ,
ug ibabaw niini nga bato (petra) ako magatukod sa akong iglesia.” Ang Ginoong
Jesu-Kristo wala magsaad sa pagtukod sa Iyang iglesia diha ni Pedro,
apan sa Iyang kaugalingon, ingon nga si Pedro mabinantayon nga misulti
(I Pedro 2:4-9).
I. Ang Kinabuhi ni Pedro
A. Sa wala pa siya gitawag.
Lalaking anak ni Jona o Jonas. Mateo 16:17; Juan 21:15
Lalaking igsoon ni Andres. Mateo 4:18
Mangingisda. Mateo 4:18; Lukas 5:1-8; Juan 21;3
Minyo nga lalaki . Markos 1:30; I Korinto 9
Dili daku ang nahibaloan. Buhat 4:13
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B. Gikan siya gitawag hangtud sa Pentekostes
Gidala ngadto ni Jesus pinaagi ni Andres. Juan 1:40-42
Ginganlan nga Cephas (usa ka gamay nga bato) pinaagi ni Kristo.
Juan 1:42
Gitawag sa pagsunod ni Kristo. Mateo 4:18-22
Misugid sa pagka- Dios ni Kristo. Mateo 16:15-18
Gibadlong ni Jesus. Mateo 16:21-23
Nangutana mahitungod sa pagpasaylo. Mateo 18:2
Milakaw ibabaw sa tubig. Mateo 14: 28-31
Gipadala uban ni Juan sa pag-andam sa Pasko. Mateo 26:18,19
Wala makasabot sa leksyon ug midumili sa pagtugot ni Kristo sa
paghugas sa iyang mga tiil. Juan 13:6-11
Iyang paglimod gitagna daan ni Jesus. Mateo 26;34; Markos 14:30;
Lukas 22:34
Si Pedro mipahayag sa pagkamapadayonon. Mateo 26:35; Markos 14:31;
Lukas 22:33
Mitigbas sa dalunggan ni Markos. Mateo 26:51; Markos 14:47;
Lukas 22:50
Misunod ni Jesus sa halayo ngadto sa palasyo sa Labaw nga pari.
Mateo 26:58; Markps 14:54; Lukas 22:54; Juan 18:15
Milimod ni Kristo sa tulo ka higayon. Mateo 26:69-73; Markos
14:66-70; Lukas 22:55-60; Juan 18:17, 18, 25-27
Mitunglo ug nanumpa. Mateo 26:74; Markos 14:71
Mihilak nga may kapait. Mateo 26:75
Mibisita sa lubnganan ni Kristo. Lukas 24:14; Juan 20:2-6
Mibalik sa pangisda. Juan 21:1-14
Gisugo sa pagpakaon sa panon ni Kristo. Juan 21: 1-23
Nakasaksi sa Pagkayab ni Kristo. Mateo 28:16-20
Mibalik ngadto sa Jerusalem. Buhat 1:12-14
Misugyot sa paghulip sa nabakante nga pagka- apostol tungod sa
kamatayon ni Judas. Buhat 1;15-22
C. Iyang Kinabuhi gikan sa Pentekostes padayon
Miwali sa Pentekostes. Buhat 2;2-41
Miayo sa tawo nga bakol. Buhat 3:1-11
Miayo sa masakiton. Buhat 5:15
Gipriso ug gilatigo. Buhat 5: 17-42
Miadto sa Samaria. Buhat 8:14
Mibadlong ni Simon salamangkero. Buhat 8:18-24
Mitagbo ni Pablo. Buhat 9:26; Galacia 1:17,18
Miwali sa Maayong Balita ngadto sa mga Gentil. Buhat 10:24-46
Mipasabot sa iyang buhat ngadto sa mga Apostoles. Buhat 11:1-18
Gipriso ug giluwas sa anghel. Buhat 12:3-19
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Mitambong sa konseho sa Jerusalem. Buhat 15:7-14
Gibadlong ni Pablo alang sa dili mapadayonon. Galacia 2:14
Misulat sa duha ka Sulat. I Pedro 1;1; II Pedro 1:1
Mitugyan sa mga Sinulat ni Pablo. II Pedro 3:15,16
II. Ang iyang Kinabuhi sa wala pa ug human na ang Pentekostes
Talawan. Mateo 26:58
Karon Maisog. Buhat 4:13-20; Buhat 5:28,29
Kalit dili mapugngan. Mateo 14:28, 17:4; Juan 18:10
Karon Mapaubsanon. Buhat 3;12-16
Ignorante. Mateo 16:21,22
Karon Nahayagan. Buhat 4:13
Mapangutan-on. Juan 21:21,22
Karon masugtanon. Buhat 3;12; I Pedro 2:13-20
Mapagarbohon sa kaugalingon. Mateo 26;33,34
Karon mapagarbohon kang Kristo. Buhat 4:19, 20
Maulawon ug mahadlokon. Mateo 14:28-31
Karon walay kahadlok. Buhat 5:17-33
Nakatulog. Mateo 26:40
Karon mabinantayon. I Pedro 5:8; II Pedro 3:14-18
Kaugalingon gipangita. Mateo 19:27
Kaugalingon gisakripisyo. Buhat 5;40,41
Hinay makasabot sa lalum nga mga kamatuoran. Mateo 15;15,16
Gigasahan uban sa Espirituhanong panlantaw. Buhat 6;2,5; 8:20-23
III. Leksyon unsaon sa pagkahulog, sumala ni Pedro
A. Adunay pito ka lakang sa iyang pagkahulog. “karon kining mga butanga
nahitabo ngadto kanila aron mapanaminan: ug sila gisulat alang sa atong
pagmatuto. Busa tugoti siya nga naghunahuna nga siya nagtindog sa
pagbantay basin siya mahulog.” I Korinto 10:11,12.
“kay bisan unsa nga mga butang nga nahisulat kaniadto gisulat alang
sa atong pagkat-on.” Roma 15:4a
1. Hambog. Mateo 26:33
2. Kasayon. Mateo 26:40
3. Madalidalion. Juan 18:10,11
4. Magsunod sa halayo. Mateo 26:58
5. Dautan nga kauban. Juan 18:25
6. Paglimod ni Kristo. Juan 18:25
7. Pagbugalbugal. Markos 14:70,71
B. Ang sugo sa Ginoo ngadto ni Pedro mao usab ang iyang sugo nganhi
kanato karon, “Sumunod ka kanako.” Juan 21:22b. Buhaton mo ba
kini?
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