ANG SULUGOON
SA DIOS

USA KA PAGTOON PINAAGI SA PAGPADALA

Minahal nga Magtutuon,
Usa ka kalipay ang paghatag kanimo ning tun-anan sa Ang Sulugoon
sa Dios. Ang basahon nga imong pagatun-an mao ang Maayong Balita
sumala ni San Markos. Kini nagpahayag sa kinabuhi sa atong Ginoong
Jesu- Kristo. Kami nanghinaut nga kining tun-anan makaapahimuot
kanimo ug mahimong usa ka tabang sa imong kinabuhi.
Ang tun-anan adunay usa ka bahin sa mga pagsukod sa tunga niini
nga libro. Sa pahina 2 sa mga pagsukod ikaw makakita sa mga
detalyadong mga sugo alang sa pagtoon niini nga tun-anan.

Cebuano: Mark Lesson
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Unang Leksyon (1)

PAGBUHAT SA KABUBUT-ON SA
DIOS
1. Basaha ang kapitulo 1 sa Markos.
2. Basaha kini nga leksyon ug tubaga ang mga pagsulay.
Si Markos misaysay kanato sa panghitabo sa kinabuhi sa Ginoong
Jesu-Kristo, Ang Sulugoon Sa Dios. Si Jesus nakapahimuot sa Dios
Amahan sa tanang butang.
Sa bersikulo 1-11 atong makita si Juan sa suba sa Jordan, nga
nagbautismo kanila nga miadto kaniya.
Usa ka adlaw si Kristo, nga wala makasala, miadto aron sa
pagpabautismo. Sa dihang si Kristo nabautismohan na, ang Dios misulti
gikan sa Langit, nga nag-ingon Siya nahimuot pag-ayo sa Iyang Lalaking
anak. Pagkahuman, si Satanas misulay sa paghimo nga si Jesus
makasala (ber. 12,13), apan atong makita dinhi, ug sa ubang mga bahin
sa Biblia, nga Siya wala makasala.
Unya si Jesus nakakaplag sa upat ka lalaki ug mitawag kanila sa
pagsunod Kaniya ug mahimong mga sulugoon sa Dios (ber 14-20). Sila
mibiya sa tanan ug misunod Kaniya. Sila buot makakat-on sa kamatuoran
ug mosilbi kang Jesus.
Sa siyudad sa Capernaum, si Jesus miadto ngadto sa sinagoga ug
miayo sa usa ka lalaki nga adunay hugaw nga espiritu. Pagkahuman,
Siya misulod ngadto sa usa ka balay ug nakakaplag sa usa ka babayeng
masakiton, ang babayeng ugangan ni Simon Pedro. Siya mibira kaniya
pinaagi sa kamot, mialsa kaniya, ug dihadiha ang hilanat mibiya kaniya
(ber 21-31). Sa ulahi, ang katawhan miabot nga nangita alang sa
panabang. Siya miayo sa daghan kanila. Ang Dios nahigugma sa mga
katawhan, ug si Jesus, Iyang Sulugoon, nahigugma usab kanila.
Usa ka lalaki nga nasakit uban sa sanla miadto kang Kristo. Ang
sanla usa ka kahadlokan nga sakit. Ang usa ka sanlahon dili makaayo
sa iyang kaugalingon. Ang tawo nga nagasupak sa mga balaod sa Dios
sama sa usa ka sanlahon. Siya usa ka makasasala ug nagkinahanglan
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nga maluwas gikan sa bunga sa iyang sala.
Kini nga sanlahon miadto kang Kristo. Siya miingon, “Kon ikaw buot,
makahimo ka sa paghinlo kanako”. Mao nga atong makita nga si Kristo
nahigugma ug adunay gahum sa pag-ayo. Ang Dios usab nahigugma
kanato, nga mga makasasala, ug si Kristo makapasaylo kanato gikan
sa mga bunga sa atong sala.
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Ikaduhang Leksyon (2)

DAGHANG ANG NAGDUMOT SA
SULUGOON
1. Basaha ang kapitulo 2 ug 3 sa Markos.
2. Basaha kini nga leksyon ug buhata ang pagsulay nga ikaduha.
Sa ikaduhang kapitulo, ang bantugan nga Sulugoon miayo sa lain nga
masakitong tawo. Hinuon, atong makita nga ang gikinahanglan pagayo sa tawo mao ang pagpasaylo. Mao nga kita makabasa sa bersikulo
5: “Ang imong mga sala gipasaylo na”. Ang mga Judio nahibalo nga
ang Dios lamang ang makapasaylo sa sala, apan sila misalikway sa
kamatuoran nga si Jesus, ingon nga Lalaking anak sa Dios, adunay
gahum sa pagpasaylo sa sala. Tungod niini nga hinungdan sila wala
maghunahuna sa maayo kang Kristo (ber. 7).
Ang Ginoo mibalos ngadto sa Iyang mga magsasaway pinaagi sa
pag-ayo sa usa ka masakiton nga lalaki ug mipapauli ngadto sa iyang
balay, nga nagdala sa iyang higdaan. Daghan ang nahibulong ug daghan
ang misamot sa pagkalagot. Sila misaway kang Kristo sa pagkaon uban
sa mga makasasala (ber.16) ug sa wala pagpugos ni Jesus sa iyang
mga tinun-an sa pagpuasa (ber.18 ).
Sa usa ka Sabado, ang adlaw sa pahulay, si Jesus ug ang iyang mga
tinun-an milabay sa usa ka tanaman sa mais. Sila gigutom ug ang mga
tinun-an misugod sa pagpananggi sa puso sa mais aron makakaon.
Ang mga Fariseo, ang mga relihiyosong pangulo sa mga Judeo, nagtoo
nga kini sala sa pagbuhat sa Sabado, apan ang Ginoo miingon nga Siya
ang Ginoo sa Pahulay (28). Maayo ang pagpahulay sa usa ka adlaw sa
usa ka semana, apan ang mga sala dili mapasaylo pinaagi sa pagtuman
sa balaod. Ang Dios nahigugma kanato ug mopasaylo kanato, apan
lamang kon kita motoo nga si Jesus namatay alang sa atong mga sala.
Sa ikatulong kapitulo adunay laing masakitong lalaki, siya dili
makagamit sa iyang kamot. Ang mga Judeo nagbantay kang Jesus sa
duol aron pagtan-aw kon Siya makaayo sa adlaw sa pahulay. Siya
nangutana, “Nahiuyon ba sa balaod sa paghimo sa maayo sa adlaw sa
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pahulay?” Sila dili motubag. Si Kristo mitan-aw kanila uban sa kasuko
ug kasubo, tungod kay sila dili motoo. Bisan pa niini, daghan sa mga
tawo misunod ni Kristo sa pagpaminaw Kaniya, ug daghan ang mitoo
Kaniya.
Karon, adunay daghan nga nagsulti batok ni Kristo, apan Siya mao
ang Hingpit nga Sulugoon sa Dios nga kanunay nagbuhat sa kabubuton sa Iyang Amahan. Kadtong nahigugma sa Dios kinahanglan moadto
Kaniya pinaagi ni Kristo. Walay laing dalan. Wala pay laing nga dalan
; wala nay lain pa nga dalan.
Sa bersikulo 31 ngadto 35 atong makita ang inahan ug mga lalaking
igsoon ni Kristo nga miabot sa pagtawag Kaniya. Si Kristo miingon nga
ang tanan nga nagbuhat sa kabubut-on sa Dios mao ang Iyang mga
lalaking igsoon ug Iyang inahan. Kita nagkinahanglan ni Kristo sa
pagdala kanato ngadto sa pamilya sa Dios.
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Ikatulong Leksyon (3)

NAGTUDLO SA MGA KATAWHAN
1. Basaha ang kapitulo 4 sa Markos.
2. Basaha kini nga leksyon ug buhata ang pagsulay nga ikatulo.
Atong nakita nga si Kristo, ang Sulugoon sa Dios, miayo sa masakiton.
Apan ang mga tawo nagkinahanglan labaw pa sa himsog nga lawas;
sila kinahanglan mahibalo sa Dios ug usab mahibalo unsa ang gusto sa
Dios gikan sa mga tawo. Tungod niini nga hinungdan, niini nga kapitulo,
ang Ginoo mitudlo kanato sa daghan pa.
Daghang mga katawhan ang nagpalibot sa lanaw sa dihang si Jesus
nagtudlo sa sambingay sa magpupugas (ber.1-9). Sa ulahi, Siya
mipasabot niini ngadto sa Iyang mga tinun-an.
Daghan sa mga binhi nahulog sa dalan, ug ang mga langgam mituka
niini. Kini mahitabo sa dihang ang mga tawo makadungog sa Maayong
Balita nga walay pagsabot niini. Si Satanas miilog sa Pulong. Si Satanas
nagdumot sa Dios ug sa mga katawhan. Siya dili buot nga ang Pulong
sa Dios nga mosulod ngadto sa kasingkasing sa tawo.
Daghan sa binhi ang nahulog sa daghang mga bato diin gamay ra
ang yuta. Kini daling mitubo, apan sa dihang ang adlaw misubang na
kini nalaya. Adunay mga tawo nga nakadungog sa Maayong Balita
uban sa kalipay, apan sa dihang ang usa ka pagsulay miabot sila mibalik
sa ilang daang kinabuhi.
Daghan sa mga binhi nahulog sa mga tunok. Ang mga tunok mitubo
ug mituok sa maayong binhi mao nga kini dili makadala sa bunga. Kini
mahitabo sa dihang ang mga tawo makadungog sa Maayong Balita,
apan ang kabalaka ning kinabuhi ug mga kalibutanong mga butang
motulod niini pagawas gikan sa kasingkasing. Ang gugma sa ubang
mga butang dili motugot nga ang Maayong Balita motubo.
Daghan sa mga binhi nahulog sa maayong yuta ug midala sa daghang
bunga. Sa dihang ikaw makadungog sa Pulong sa Dios, sultihi ang Dios
sa pagpuno sa imong kasingkasing ug motugot kanimo sa pagsabot
niini.
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Si Jesus ug ang mga tinun-an misulod sa usa ka baroto sa pag-adto
sa laing daplin sa lanaw (ber 35-40). Usa ka kusog nga hangin miabot
ug ang mga balod misugod sa pagpuno sa baroto. Si Kristo wala
mahadlok. Siya adunay kalinaw tungod kay ang Dios ang naghupot,
apan ang mga tinun-an nangahadlok ug mipukaw Kaniya. Siya, ingon
nga Lalaking anak sa Dios, mibadlong sa hangin ug adunay dakung
kalinaw.
Sa mga unos sa kinabuhi, si Kristo mao ang bugtong usa nga
makahatag kanato sa kinabuhi. Nganong dili ka moduol kang Kristo
karon? Siya nahigugma kanimo ug mopasaylo sa imong mga sala ug
mohatag kanimo sa kalinaw.
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Ikaupat nga Leksyon (4)

USA KA LALAKI, USA KA BABAYE,
UG USA KA BABAYENG ANAK
1. Basaha ang kapitulo 5 sa Markos.
2. Basaha kini nga leksyon ug buhata ang pasulit ikaupat.
Sa kapitulo 5 atong makita giunsa ni Kristo sa pagtabang sa usa ka
lalaki, usa ka babaye, ug usa ka babayeng anak. Ang lalaki adunay
hugaw nga espiritu (bers. 1-20) ug mipuyo sa lubnganan. Siya kusgan
kaayo mao nga siya dili magapos, bisan pa sa mga kadena. Siya naghilak
ug nagsinggit sa adlaw ug sa gabii ug nagsamad sa iyang kaugalingon
uban sa mga bato. Siya hingpit nga nadumala ni Satanas, ang dautan. Si
Satanas nagtinguha sa pagpabulag kanato gikan sa Dios. Si Satanas
mas kusgan kay sa mga tawo. Walay tawo nga makapahigawas kanato
gikan sa pagkaulipon sa sala o ni Satanas. Bugtong si Jesu-Kristo, ang
Lalaking anak sa Dios, ang makaluwas kanato.
Ang Ginoo misugo sa hugaw nga espiritu sa paggawas gikan sa
tawo. Dihadiha ang lalaki, nga nabistihan ug anaa sa iyang husto nga
panghunahuna, nakigdait uban ni Jesus (ber. 15). Bugtong si Kristo ang
makahatag sa tinuod nga kalinaw ug kaluwasan. Ang Ginoo mipadala
kaniya ngadto sa iyang mga higala, nga nag-ingon, “Sultihi sila unsa nga
dagkung mga butang ang gibuhat sa Ginoo alang kanimo, ug adunay
kahingawa diha kanimo” (ber. 19).
Sa ulahi, samtang ang Ginoo miadto sa iyang dalan, daghang mga
tawo ang misunod kaniya (ber. 24). Adunay usa ka babaye sa panon
nga nag-antos na sa napulo ug duha ka tuig uban sa dili maayo nga
sakit. Siya mihikap sa bisti ni Jesus, ug siya nahibalo nga ang gahum
migawas gikan Kaniya. Siya mitawag sa babaye ug miingon, “Ang
imong pagtoo nakahimo nimong maayo; lakaw diha sa kalinaw” (ber.
34). Ang Ginoo makasulbad sa imong mga suliran ug makahatag usab
kanimo sa kalinaw.
Usa sa mga pangulo sa sinagoga adunay usa ka masakiton nga
babayeng anak. Siya mihangyo uban ni Kristo sa pag-ayo kaniya (ber.
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23). Samtang sila nagpadulong ngadto sa iyang balay, ang balita gihatag
ngadto kaniya nga ang iyang babayeng anak namatay na (ber. 35).
Ang Ginoo misulti kaniya, “Ayaw pagkahadlok, too lamang” (ber.36).
Sa dihang si Jesus miabot na, Siya mibanhaw kaniya gikan sa
pagkamatay. Ang mga katawhan nahibulong. Siya mimando kanila sa
paghatag sa makaon ug dili mosulti ngadto ni bisan kinsa.
Siya nga patay na nagkinahanglan sa kinabuhi. Karon, ikaw
mahimong adunay kinabuhi nga gikinahanglan alang sa kalibutan, apan
ang kinabuhi nga gikinaahanglan alang sa Langit madawat lamang diha
sa higayon sa pagtoo ni Kristo. Kini dili mapalit o mahagoan. Ang Dios
mohatag niini nga libre ngadto kanila nga modawat ni Kristo ingon nga
Manluluwas.
Dinhi nga kapitulo si Jesus mipagawas sa usa ka lalaki gikan sa
gahum ni Satanas, miayo sa usa ka babaye, ug mibanhaw sa usa ka
babayeng anak. Siya kahibulongan nga Manluluwas! Siya makahatag
kanimo sa kalinaw kon ikaw maghinulsol ug motoo niini nga adlaw.

10

Ikalimang Pagsulay (5)

ANG GUGMA SA DIOS
1. Basaha ang kapitulo 6 sa Markos.
2. Basaha kini nga leksyon ug buhata ang pagsulay nga ikalima.
Sa kapitulo 2 atong nakita giunsa sa mga pangulong Judeo sa pagdumot
sa Hingpit nga Sulugoon sa Dios.
Dinhi nga kapitulo, si Kristo mibalik ngadto sa iyang kaugalingon nga
dapit ug ang Iyang kaugalingong katawhan dili motoo ngadto Kaniya
(ber. 1-6). Malisod ang pag-alagad sa Dios ngadto sa mga nakaila
kanato, apan kini ang buot sa Dios nga atong buhaton.
Sa dihang sila sa Nazareth wala motoo kang Kristo, ang Ginoo
mipadala sa Iyang mga tinun-an ngadto sa mga silingang mga dapit sa
pagwali (ber. 7-13). Ang Dios nahigugma sa katawhan bisan sila dili
buot nga motoo ni Kristo; tungod niini nga hinungdan Siya mipadala ang
mga sulugoon sa pagwali sa Maayong Balita.
Si Haring Herodes misugo nga ang ulo ni Juan Bautista pagaputlon.
Si Juan miwali nga si Herodes nagpuyo diha sa sala uban sa asawa sa
iyang igsoong lalaki, nga si Felipe. Kini nga babaye nagtinguha kang
Herodes sa pagpatay ni Juan, ang ig-agaw ug higala ni Jesus. Ang
Ginoo nasubo sa kamatayon ni Juan. Karon, daghan pa ang nag-antos
aron mahimong matinud-anon ngadto ni Kristo ug sa Kamaturoan. Ang
Dios moganti kanila sa dihang si Kristo mobalik pag-usab.
Ang Ginoo ug ang mga tinun-an misulay sa pagpalayo gikan sa mga
tawo aron sa pag-ampo ug pagpahulay, apan daghan ang misunod kanila.
Si Kristo misulti ngadto kanila sa gugma sa Dios. Sa dihang miabot na
ang kahaponon, ang katawhan wala pa makakaon ug gigutom. Sila
didto sa kamingawan, ug walay dapit sa pagpalit sa pagkaon.
Ang mga tinun-an miingon, “Papaulia sila,” apan si Kristo daghan
ang itudlo ngadto kanila. Sila may lima ka hulma sa pan ug duha ka
isda. Ang Ginoo mikuha sa gamay nga bahin, miampo ug mihatag niini
ngadto sa mga tinun-an sa paghatag ngadto sa mga katawhan. Ang
gahum sa pagbuhat sa Dios napakita, ug adunay paigo alang sa matag
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tawo. Adunay napulo ug duha nga misobra!
Ang Dios, sa Iyang gugma, naghatag kanato sa adlaw, ulan,ug
pagkaon alang sa atong mga lawas. Siya usab mihatag kanato sa mas
mahinungdanon- ang Iyang Pulong. Kini ang pagkaon alang sa atong
mga kalag. Ang Maayong Balita ni Markos usa sa 66 ka mga libro sa
Biblia. Mapasalamaton ka ba alang sa Iyang gihatag kanato?
Samtang ang mga tinun-an mitabok sa lanaw ngadto sa ilang pagbalik
ngadto sa Betsaida, ang Ginoo miadto kanila, nga naglakaw sa tubig.
Ang mga tinun-an nangahadlok, apan ang Ginoo miingon, “Ayaw
kahadlok”.
Si Kristo dili usab buot nga kita mahadlok. Siya namatay alang sa
atong mga sala ug karon buhi alang sa pagpaminaw sa atong mga pagampo. Nganong dili ka motawag kaniya alang sa kaluwasan?
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Ikaunom nga Leksyon (6)

ANG GITOOHAN SA ATONG MGA
AMAHAN
1. Basaha ang kapitulo 7 ug 8 ngadto bersikulo 26 sa Markos.
2. Basaha kini nga leksyon ug buhata ang pagsulay ikaunom.
Ang Ginoo mipakaon sa 5,000 ka tawo, miayo sa sakit, ug mitudlo sa
Pulong sa Dios. Nganong ang mga pangulong Judeo nagdumot Kaniya?
Sila miingon nga sila mga sulugoon sa Dios, apan dili modawat sa Iyang
mga gitudlo. Sila mas nakauyon sa pagtudlo sa ilang mga katigulangan.
Ang Ginoo mitudlo sa pagpasidungog sa atong mga amahan (ber.10),
apan mas labing mahinungdanon ang pagtuman sa Dios.
Sa kapitulo 7 ang mga Judeo misaway ni Kristo tungod sa iyang mga
tinun-an nga dili manghugas sa ilang mga kamot. Maayo ang hinlo,
apan ang mga Fariseo miadto sa tumoy ug mipakamatarung niini pinaagi
sa Balalod sa Dios. Ang Dios dili moluwas kanato pinaagi sa pagtuman
sa Balaod. Kita maluwas lamang tungod kay si Kristo namatay alang
sa atong mga sala didto sa krus. Ang Ginoo usab miingon ang pagkaon
dili makapahugaw sa tawo- kini ang naggikan sa kasingkasing- mga
pulong ug mga dautang buhat (ber.14-23).
Dayon ang Ginoo mihimo sa usa ka layo nga panaw alang sa pagayo sa babayeng anak sa usa ka langyaw (ber. 24-30). Siya dili usa ka
Judeo ug mikompara kaniya ngadto sa mga iro nga mokaon sa mga
mumho nga nahulog gikan sa kan-anan sa mga kabataan. Si Kristo
mihatag kaniya sa iyang gipangayo- usab nagpakita sa Iyang gugma sa
tanang katawhan. Pagkahuman siya miayo sa usa ka lalaki nga dili
makadungog ug dili makasulti (ber. 31-37). Ang mga katawhan sakto
sa ilang gipahayag, “Siya naghimo sa tanang mga butang maayo.”
Sa kapitulo 8 usab si Kristo mipakaon sa 4,000 ka tawo uban sa
gamay nga pagkaon. Niining panahona pito ka bukag ang nahibilin (ber.19). Bisan Siya nagbuhat niining mga maayong buhat, ang mga Fariseo
usab mitan-aw sa mga paagi sa pagtintal ug pagsulay Kaniya. Sila
nangita sa usa ka ilhanan, apan daghan na ang gihatag! Walay ilhanan
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o milagro nga makadani sa usa ka tawo sa dihang siya dili buot nga
motoo. Ang Ginoo mitambag sa iyang mga tinun-an nga dili mahisama
sa mga Fariseo. Ang mga Fariseo mituman sa mga tradisyon sa mga
tawo kay sa pagpangita sa mga paagi sa pagpahimuot sa Dios. Bugtong
sa Biblia lamang kita makakaplag sa kabubut-on sa Dios.
Ang Dios mipadala sa daghang mga profeta. Daghan ang misulat sa
ilang mga mensahe ug kini nga mga mensahe anaa sa Biblia. Daghang
mga libro ang gisulat sa mga tawo sa paghatag sa kamatuoran samtang
ang uban misumpaki sa Biblia. Kita makasiguro nga ang Biblia nagtudlo
sa Kamatuoran. Ang Biblia nagkupot sa sugilanon ni Kristo ug nagsulti
kanato nga kon kita maghinulsol ug motoo ni Kristo kita adunay
kinabuhing dayon.
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Ikapitong Leksyon (7)

ANG LALAKING ANAK SA DIOS
1. Basaha ang bersikulo 27 sa kapitulo 8 hangtud sa katapusan sa
kapitulo 9 sa Markos.
2. Basaha kini nga leksyon ug unya buhata ang pagsulay nga ikapito.
Si Jesus mao ang hingpit nga Sulugoon sa Dios, apan atong nakita
nga daghan ang wala motoo diha Kaniya. Daghan ang naghunahuna
nga Siya usa ka dautang tawo samtang ang uban naghunahuna nga
siya usa ka dakung profeta.
Si Pedro ug ang mga tinun-an mitoo Kaniya. Sila nahibalo nga Siya
mao ang Kristo ug ang Manluluwas sa kalibutan (ber.29), apan sila
wala makasabot nga siya mamatay aron sa pagluwas kanato (basaha
8:31-38 ug 9:31). Ang Dios mipadayag nga ang tanang mga tawo
makasasala ug nga ang mga makasasala mobayad sa bili sa kamatayon.
Si Jesus dili makasasala ug namatay alang kanato. Kita maluwas pinaagi
sa pagtoo diha Kaniya. Ang Ginoo usab miingon nga siya mobangon
pag-usab o mabanhaw (8:31 ug 9:31. Karon Siya buhi ug makaluwas
sa tanan nga motoo diha Kaniya.
Sa kapitulo 9:1-11 ang Ginoo misaka sa usa ka bukid uban ni Pedro,
Santiago, ug ni Juan. Didto ang Iyang panagway nausab sa ilang
atubangan ug ang Iyang mga bisti nahimong masilaw ug puti. Ang mga
tinun-an nakakita ni Moises ug Elias nga nakigsulti uban ni Jesus. Sila
nakadungog sa tingog sa Dios nga nag-ingon, “ Kini mao ang akong
minahal nga Lalaking anak: pamatia Siya.” Sa wala pa matukod ang
kalibutan, si Kristo nga Lalaking anak sa Dios, uban na sa Amahan sa
Langit.
Ang Dios Mibuhat sa Langit, sa kalibutan ug sa tanang mga tawo.
Siya makabuhat sa tanang butang. Siya nakahimo sa pag-anhi sa
kalibutan ingon nga usa ka tawo. Siya nahigugma sa katawhan ug tungod
niini nga hinungdan mianhi sa kalibutan ug gihimo nga sama kanila. Kini
ang nahitabo sa dihang ang birhen nga si Maria mipahimugso ni Jesus.
Ang Iyang ngalan mao si Jesus ug Siya mao ang Lalaking anak sa
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Dios. Sa dihang kini giingon nga si Jesus mao ang Lalaking anak sa
Dios, atong hinumdoman nga Siya uban sa Amahan sa wala pa buhata
ang kalibutan. Siya ug ang Amahan usa ra.
Ingon nga tawo kini mahimo ni Jesus ang paghatag sa Iyang kinabuhi
ug moantos sa kamatayon. Ingon nga hingpit ug walay sala, Siya
mamatay sa atong dapit. Ingon nga Lalaking anak sa Dios , ang Iyang
kinabuhi adunay walay kinutubang bili, ug ingon nga Dios ug tawo, Siya
makakuha sa atong dapit ug makapatagbaw sa usa ka Balaang Dios.
Mao nga mao kini ang paagi nga Siya mihatag sa Iyang kinabuhi sa
krus alang kanatong tanan (10:45).
Sa katapusang bahin sa kapitulo 9 atong makita ang Lalaking anak
sa Dios nga nag-ayo sa sakit ug nagtudlo sa daghang mga butang. Sa
pagbasa niining mga bersikulo, ug sa paghinumdom niining mga butanga,
nganong dili ka mangutana sa imong kaugalingon- “Ang Lalaking anak
sa Dios ba gayud ang akong personal nga Manluluwas?”
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Ikawalong leksyon (8)

USA KA TAWONG ADUNAHAN UG
ANG USA NGA KABUS
1. Basaha ang kapitulo 10 sa Markos.
2. Basaha kini nga leksyon ug unya ang pagsulay ikawalo buhata.
Sa kalibutan kita makakaplag sa adunahan ug kabus nga mga tawo.
Daghang mga magtutudlo nahimong adunahan nga nagtudlo sa mga
bakak. Sa dihang ang Lalaking anak sa Dios didto pa sa Langit, Siya
anaa ang tanan. Apan Siya mibiya sa tanan niini sa pag-anhi sa kalibutan
aron mahimo natong Manluluwas. Siya nagbuhat ingon nga usa ka
panday. Siya nagpabilin nga kabus, apan nagtudlo sa kamatuoran.
Sa kapitulo 10 atong mahikaplagan ang iyang gitudlo mahitungod sa
kaminyoon (ber.1-12) ug mahitungod sa mga kabataan (ber.13-16).
Basaha kana nga mga bersikulo pag-ayo.
Usa ka adunahang tawo ang miabot nga nangutana unsa ang iyang
pagabuhaton aron makapanunod sa kinabuhing dayon. Ang Ginoo
miingon nga siya motuman sa mga kasugoan sa Dios (ber. 190. Kining
tawhana nagtoo nga siya kanunay nga nagtuman sa Dios, apan sa
pagkatinuod ang iyang kwarta mao ang nagpugong kaniya sa pagtoo sa
Dios. Si Jesus nahigugma kaniya ug misulti kaniya sa kamatuoran, apan
siya milakaw nga nagsubo. Si Jesus mipahayag ngadto sa Iyang mga
tinun-an nga kini malisod alang sa adunahang tawo sa pagsulod ngadto
sa kaluwasan. Sa pagkatinuod kini dili mahimo sa adunahang tawo sa
pagluwas sa iyang kaugalingon. Apan uban sa Dios walay dili mahimo.
Si Kristo makaluwas.
Si Kristo mibiya sa tanan aron sa pagluwas kanato ug buot kanato
nga andam sa pagbiya sa tanan alang sa pagsunod kaniya. Sa bersikulo
28 si Pedro miingon ang mga tinun-an mibiya sa tanan apan si Santiago
ug Juan buot sa usa ka dapit sa mga kaayohan o katungdanan sa dihang
si Kristo moanhi sa himaya (ber. 35-37). Ang Ginoo wala mosaad kanila
sa maong butang o dapit.
Duol sa Jericho usa ka butang makililimos ang nagpakilimos sa kilid
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sa dalan. Ang mga tawo dili buot kaniya nga makaduol ngadto ni Jesus
(ber.48), apan si Jesus mihunong ug mihatag kaniya sa panan-aw.
Karon daghang mga tawo nga mopugong sa uban sa pagduol ni Kristo.
Hinuon, si Kristo sa gihapon nagtawag sa paghinulsol ug nagtawag
kanatosa pagsunod Kaniya. Kon ikaw moadto Kaniya, Siya motabang
kanimo. Si Kristo wala mohatag sa kwarta ngadto sa makililimos, apan
Siya mihatag sa mas bilihon pa. Nganha kanimo Siya mohatag sa
kapasayloan sa mga sala ug kinabuhing dayon.
Sa paghatag kanato sa kinabuhing dayon, Siya mihatag sa Iyang
kinabuhi. Siya namatay alang sa atong mga sala. Ingon nga makaasala,
ikaw dili makabayad sa Dios sa imong nautang, apan si Kristo mibaya
sa utang alang kanato. Uban sa utang nga nabayran na, kita gawasnon.
Si Kristo mihimo sa tanan- tanang butang- ug lamang naghangyo kanimo
sa paghinulsol, pagtoo, pagdawat- pagpasalamat alang sa Iyang gitanyag
alang kanimo.
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Ikasuyam nga Pagsulay (9)

SI JESUS MIPADAYAG SA IYANG
KAUGALINGON NGA HARI
1. Basaha ang mga kapitulo 11 ug 12 hangtud sa bersikulo 17 sa
Markos.
2. Basaha kini nga leksyon ug unya buhata ang pagsulay ikasiyam.
Sa wala pa si Jesus mianhi sa kalibutan, ang mga profeta sa Dios
mipahibalo nga usa ka dakung hari ang moabot. Sila miingon nga ang
hari moanhi nga malinawon, nga nagsakay sa usa ka asno o nating
kabayo.
Ang Ginoo dili lamang ang Sulugoon sa Dios kinsa nagtuman sa
kabubut-on sa Dios, apan ang mipili Kaniya nga mao ang Hari sa tibuok
kalibutan. Dinhi nga kapitulo Siya mianhi sa jerusalem ug mipasundayag,
o mitanyag, sa Iyang kaugalingon ngadto sa mga Judeo. Ang kabus
midawat Kaniya nga malipayon (ber. 9 ug 10), apan Siya nasayud nga
walay kausaban sa ilang mga kasingkasing ngadto sa sala. Siya daghan
nga gipakigsultihan sa mga Judeo, ilabi na sa ilang mga pangulo. Ang
kahoy nga higuera nga gisulti sa bersikulo 12 hangtud sa 14 naghulagway
sa kahimtang sa mga katawhang Judeo. Sila walay bunga alang sa
Dios ug Siya mipakilid kanila sa usa ka panahon.
Sa Jerusalem ang Ginoo miadto sa templo ug mipagawas kanila nga
naghimo sa pamaligya didto (ber. 20-25). Ang mga relihiyosong mga
pangulo misukna ni Kristo kon diin Siya nakadawat sa kagahum sa
paghimo sa maong mga butang, apan Siya wala mobati nga kinahanglan
motubag sa ilang mga pangutana.
Usa ka sugilanon mahitungod sa ka tawo nga nagtanom sa mga
ubas ang gisulti sa kapitulo 12 . Ang tanaman iyang gibilin sa mga
magbubuhat samtang kini nga tawo mihimo sa usa ka biyahe. Sa dihang
siya mibalik siya misugo sa usa ka sulugoon sa pagdawat sa giani, apan
ang mga magbubuhat midagmal sa sulugoon ug wala mohatag kaniya.
Lain nga sulugoon ang gipadala ug gisamaran sa mga magbubuhat Ang
uban gipadala sa tag-iya ug sila usab gibunalan ug ang uban gipatay. Sa
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katapusan siya mipadala sa iyang anak nga usab gipatay.
Kini naghulagway unsa ang gihimo sa Dios alang sa Israel. Siya
mihimo sa usa ka pakigsaad uban kanila apan sila wala magpasidungog
niini. Siya mipadala sa iyang mga profeta ug daghan kanila ang gipatay.
Sa katapusan Siya mipadala sa Iyang Lalaking anak, ug sila mipatay
Kaniya. Ang Dios mosilot kanila nga misupak batok Kaniya sa ingon
niini nga paagi.
Ang mga Fariseo misulay sa usa ka paglaang sa Ginoo, apan Siya
mipahingangha kanila uban sa Iyang kaalam ug mipaulaw kanila (ber.
13-27).
Sa tinuod, daghan ang nag-ila Kaniya nga bantugang Magtutdlo apan
walay kabag-ohan sa ilang mga kinabuhi. Sila nagpadayon sa sala.
Ang Dios magahukom sa tanan nga mosalikway sa Iyang Lalaking
anak, apan moluwas sa tanan nga motoo Kaniya. Usa ka adlaw si
Kristo mobalik nganhi sa kalibutan ingon nga Hari. Kita wala masayud
kanus-a kini mahitabo. Sa dihang Siya mobalik, Siya mosilot sa tanan
nga wala motoo Kaniya. Salig ni Kristo karong adlawa ug ikaw dili
angay mahadlok sa umaabot.
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Ikanapulo nga Pagsulay (10)

MGA UMAABOT NGA PANGHITABO
1. Basaha ang kapitulo 12 gikan sa bersikulo 18 hangutd sa 13 sa
Markos.
2. Basaha kini nga leksyon ug unya buhata pagsulay nga ikanapulo.
Si Jesus miadto sa Jerusalem ug mitanyag sa Iyang kaugalingon ingon
nga Hari. Ang mga pangulo misalikway Kaniya ug nangita sa usa ka
paagi aron pagpatay Kaniya. Niini nga leksyon atong makita unsa ang
gitudlo sa Ginoo sa Iyang mga tinun-an mahitungod sa usna ang mahitabo
sa katapusang mga adlaw sa kasaysayan sa tawo.
Daghan sa mga pangulo ang wala motoo sa pagkabanhaw. Sila
nangutana Kaniya sa usa ka pangutana mahitungod sa pito ka lalaking
igsoon nga namatay. Kini dili tinud-anay nga pangutana, ug ang Ginoo
mitubag nga sila wala mahibalo sa mga Kasulatan o sa gahum sa Dios
(ber. 24). Ang Biblia nag-ingon nga ang Dios mibanhaw sa Iyang lalaking
anak gikan sa patay ug nga ang tanang tawo mabanhaw.
Ang mga pangulo mibalik pag-usab ngadto Knaiya uban sa mga
pangutana ug Siya mitubag kanilang tanan, Hinuon, sila dili makatubag
sa Iyang mga pangutana tungod kay sila dili motoo nga Siya mao ang
Lalaking anak sa Dios (ber. 35-37). Si Jesus mipasangil kanila sa dili
pagkamatinud-anon ug unya midayeg sa kabus nga balo kinsa mibutang
sa kahon halaran sa tanan niya.
Sa kapitulo 13 ber. 4 , ang mga tinun-an nangutana mahitungod sa
umaabot. Bugtong ang Dios lamang ang nahibalo sa umaabot. Hinuon,
si Jesus mao usab ang Dios ug mao nga makatubag sa pangutana. Siya
miingon nga daghang mga mini nga Kristo ang moabot (ber. 6,21-23),
nga adunay mga gubat ug mga kagutom (ber.8). Siya usab miingon nga
ang Iyang mga tinun-an pagadumtan (ber.8) ug daghan ang modagan
ngadto sa mga bukid sa pag-ikyas sa kamatayon (ber. 14-20). Tanan
kining mga kahadlokang mga butang ang mahitabo sa umaabot.
Adunay mga ilhanan o pana-awon sa mga langit; ang adlaw
mongitngit, ang bulan dili mohayag, ug ang mga bitoon mangahulog.

21

Ang Ginoong Jesus mobalik sa dakung himaya, ug ang mga anghel
mouban Kaniya. Ang mga anghel motigom sa mga magtotoo gikan sa
tibuok kalibutan ug si Kristo mohari sa kalibutan sa 1,000 ka mga tuig.
Kita wala masayud kanus-a ang Ginoo mobalik. Kadtong wala
makaila Knaiya ipadala ngadto sa Impyerno- kini ang walay katapusang
pagbulag gikan sa Dios ug walay ikaduhang higayon sa pagdawat ni
Kristo. Karon mao ang panahon sa pagduol ngadto Knaiya ug pagdawat
sa pasaylo sa sala.
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Ikanapulo ug usa nga Pagsulay

ANG GINOONG JESUS ATUBANG SA
TAWONG MGA MAGHUHUKOM
1. Basaha ang kapitulo 14 ug 15 ngadto sa bersikulo 14 sa Markos.
2. Basaha kini nga leksyon ug unya buhata ang pagsulay ikanapulo
ug usa.
Si Jesus, ang hingpit nga Sulugoon, kanunay mipahimuot sa Amahan.
Ang Dios nahigugma sa mga tawo ug ang Iyang Lalaking anak kanunay
mitabang sa mga nagkinahanglan. Hinuon, ang mga pangulo sa mga
Judeo nagdumot Kaniya ug nangita sa mga paagi aron sa pagpatay
Kaniya (ber.1ug 2).
Adunay daghan nga nahigugma ni Jesus. Usa ka babaye ang mibubo
Kaniya sa usa ka mahalong pahumot (ber.3-90. Bisan pa niini, si Judas,
nga usa sa mga tinun-an, buot sa kwarta, ug misaad sa pagtugyan ni
Kristo ngadto sa mga kamot sa Iyang mga kaaway (ber. 10-1).
Ang Ginoo nahibalo nga Siya mamatay (ber. 27). Siya miadto uban
sa Iyang mga tinun-an sa usa ka dapit alang sa pag-ampo (ber. 32). Si
Judas miabot didto uban sa mga armadong pundok ug midala ni Kristo
palayo. Si Kristo unta makaikyas, apan Siya miuban kanila nga walay
pagsupak.
Siya unang gidala ngadto sa Labawng Pari (ber. 53). Si Kristo mitubag
nga Siya mao ang Lalaking anak sa Dios ug ang Labawng pari masukanon nga mibalos, nga nagpasangil kang Kristo sa pagpasipala. Ang
mga tawo misugod sa pagluwa Kaniya ug sa pagsagpa Kaniya (ber.65).
Si Pedro nga misunod, apan sa halayo tungod sa kahadlok. Sa dihang
siya gipasanginlan nga usa ka sumusunod ni Kristo, si Pedro milimod
niini. Sa ulahi siya naghinulsol ug mihilak.
Ang mga pari midala ni Jesus ngadto ni Pilato. Si Kristo miuyon sa
kamatuoran nga Siya mao ang Hari sa mga Judeo (ber.15:2). Si Pilato
nakatugkad nga si Jesus walay nahimong sayop ug buot mopahigawas
Kaniya. Adunay sa sulod sa bilanggoan usa ka tawo nga ginganlan si
Barabbas. Siya nakapatay sa daghang mga tawo. Ingon sa nabatasan
sa panahon sa pista sa Pasko sa pagpahigawas sa usa ka binilanggo, si
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Pilato miingon, “Buot ba ninyo nga akong buhian nganha kaninyo ang
Hari sa mga Judeo?” Ang mga pari midani sa mga tawo sa pagpangayo
sa pagpagawas ni Barabbas ug sa paglansang ni Jesus. Si Pilato
nagtinguha sa pagpahimuot sa mga katawhan- mao nga siya mitugot si
Kristo nga ilansang sa krus. Si Pilato nahibalo nga sayop ang pagsilot ni
Kristo. Siya mitoo nga si Jesus usa ka tawong walay sala. Ikaw
mosulbad sa samang suliran nga naangkon ni Pilato. Unsa ang buhaton
nimo kang Jesus? Ikaw nahibalo nga Siya mao ang Lalaking anak sa
Dios. Siya namatay sa krus alang sa pagbayad sa imong mga sala. Kon
ikaw mosalikway kaniya, ikaw mamatay sa imong mag sala. Dawata
Siya karong adlawa ug ang Dios mopasaylo ug modawat kanimo nga
iyang lalaking anak o babayeng anak.
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Ikanapulo ug duha nga (12)

SI KRISTO MIHATAG SA IYANG
KINABUHI ALANG KANATO
1. Basaha gikan sa bersikulo 16 sa kapitulo 15 hangtud sa kapitulo
16 sa Markos.
2. Basaha kini nga leksyon ug unya buhata ang pagsulay nga
ikanapulo ug duha.
Tinuod nga subo kaayo nga tan-awon giunsa ni Pilato, mga pangulo
sa Judeo, ug ang tanang mga tawo nga buot sa kamatayon ni Kristo. Sa
bersikulo 15-19 ang mga sundalo mibugabugal ni Kristo. Sila mibutang
sa usa ka koronang tunok sa iyang ulo, mihapak Kaniya uban sa bunal,
ug unya midala ni Kristo sa gawas aron ilansang sa krus. Usa ka
Afrikano, usa ka tawo nga may ngalan nga Simon, mitabang ni Kristo
pinaagi sa pagpas-an sa Iyang krus sa bahin sa dalan.
Si Kristo gilansang sa krus taliwala sa duha ka kawatan. Ang mga
sundalo miripa ug misugal sa Iyang mga bisti. Ang mga tawo miduol ug
miyagayaga ug miinsulto Kaniya. Ang mga relihiyosong mga pangulo
miingon, “ Siya miluwas sa uban; sa iyang kaugalingon Siya dili
makaluwas.”
Sa dihang ang ikaunom nga takna miabot (tungatunga sa adlaw), kini
nahimong mangitngit kaayo. Kini nga kangitngit milungtad sa tulo ka
oras. Dungan ning panahona si Kristo misinggit, “Dios ko, Dios ko,
nganong gibiyaan mo ako?’ Pagkahuman, Siya misinggit ug mitugyan
sa Iyang espiritu ngadto sa Amahan. Usa ka Romanong sundalo, usa
ka centurion nga usa ka opisyal, miingon, “Sa pagkatinuod kini nga
tawo mao ang Lalaking anak sa Dios” (ber. 39). Human sa iyang
kamatayon, si Jose, usa ka maayong ang kahimtang nga tawo, miadto
sa ngadto ni Pilato ug gipangayo ang lawas ni Jesus. Ang lawas giputos
sa pino nga lino ug gibutang sulod sa usa ka lubnganan gibuho gikan sa
bato.
Daghan sa mga babaye miadto sa lubnganan sayo sa Domingo.
Adunay usa ka anghel didto nga miingon, “ Kamo nangita ni Jesus sa

25

Nazareth, nga gilansang: Siya nabanhaw na; Siya wala dinhi: tan-awa
ang dapit diin sila mibutang Kaniya.” Sila nangahadlok, apan nakasabot
nga si Jesus nabanhaw. Ang kamatayon dili makapugong sa Lalaking
anak sa Dios.
Ang Ginoo mipakita ngadto sa makadaghan ngadto sa Iyang mga
tinun-an. Siya mimando kanila, “Lakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan,
ug iwali ang Maayong Balita ngadto sa matag binuhat” (ber 15). Unya
siya mikayab, o misaka, ngadto sa Langit ug naglingkod sa tuong kamot
sa Dios nga Amahan.
Atong nakita nga ang Lalaking anak sa Dios mianhi gikan sa Langit
sa pagbuhat sa tanan nga kabubut-on, o plano sa Dios. Siya namataysa
krus alang sa atong mga sala. Ang Dios mibanhaw Kaniya gikan sa
patay ug Siya mibalik ngadto sa Langit. Ang mga tawo misalikway
Kaniya, apan ang Dios mihatag Kaniya sa kinabuhi ug walay katapusan
nga dungog ug himaya.
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UG KARON UNSA ANG MGA MOSUNOD?
Kami mopahalipay kanimo tungod sa paghuman niini nga tun-anan
sa kinabuhi ni Ginoong Jesu-Kristo. Sa pagkadawat namo sa imong
gitubagan nga mga pasulit, kami mohatag sa hustong tubag ug mopadala
sa sunod nga tun-anan niini nga serye. Adunay daghan nga mga tunanan nga among ihatag nga adunay espirituhanong kaayohan nganha
kanimo.
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