Creation – Gen. 1
Sa pagsugod sa Dios pagbuhat sa kalibotan ug kalangitan, ang kalibotan haw-ang ug walay hitsura ug ang
kangitngit mitabon sa katubigan.
Unya miingon ang Dios, motungha ang kahayag, ug mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa
kahayag nga iyang nakita ug gilain niya kini sa kangitngit. Ginganlag nyag Adlaw ang kahayag ug ang
kangitngit Gabii.
Gimugna sa Dios ang tubig, kalangitan ug ang yutang mala ug miturok sa yuta ang nagkalainlaing tanom,
kadtong may binhi ug kadtong mga kahoy nga mamunga sumala sa ilang klase ug nakita sa Dios nga kini
maayo.
Gimugnaa sa Dios ang Adlaw, Bulan ug mga Kabituonan aron paghatag ug kahayag ug mga timailhan sa
mga kapanahonan. Gimugna sa Dios ang mga Isda ug mga Kalanggaman sumala sa ilang klase. Nakita sa
Dios nga kini nindot ug gipanalanginan sila sa Ginoo ug miingon, pagsanay kamo ug pagdaghan kamo ug
pun-a ang tubig sa kadagatan ug ingon man ang mga kalanggaman modaghan ug mosanay. Ug gimugna
sa Dios ang mga kahayopan sumala sa ilang klase ug nakita sa Dios nga kini maayo. Ug ang Dios miingon,
atong buhaton ang tawo sama sa atong panagway ug magadumala sila sa mga isda sa kadagatan ug mga
langgam sa kahanginan ug mga kahayopan ibabaw sa kalibutan. Busa gibuhat sa Dios ang tawo sama sa
iyang panagway, lalaki ug babaye. Ang Ginoo nagapanalangin kanila ug nagaingon, panganak kamog
daghan ug lukpa ang kalibotan ug dumalaha kini. Kamoy magmando sa mga isda sa kadagatan ug mga
langgam sa kahanginan lakip ang tanang binuhat nga nagalakaw sa kayutaan.
Unya miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang tanom nga may binhi ug tanang bunga sa kahoy
aron inyong kan-on. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mga mananap ug sa kalanggaman ug mga
binuhat nga dunay kinabuhi ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kan-on. Nakita sa Ginoo nga maayo
gayod ang tanan nga iyang gibuhat ug nalipay kaayo siya. Kining tanang butang gihimo sa Dios sulod sa
unom kaadlaw.

Adam and Eve, Genesis 2
Sa unom ka adlaw gimugna saDios ang langit u gang yuta. Sa ikapito ka adlaw ang Dios mipahulay gikan
sa tanan niyang gibuhat. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan kini kay mipahulay siya
sa tanan niyang gipamuhat.
Sa dihang gibuhat sa Dios ang langit ug yuta, nagkuha siyag yuta ug giumol kini ug gihuypan ang ilong
niini sa gininhawa sa kinabuhi, u gang tawo nahimong buhing binuhat. Unya ang Dios nagtanum ug
maanindot nga tanaman nga gitawag ug Eden, didto tua ang tanang maanindot nga mga tanum ug mga
kahoy nga maayong kan – on. Ug ang Dios nagbuhat ug upat ka suba nga nag – agas gikan sa tanaman,

nganha sa tunga niini hain ang kahoy sa kinabuhi ug ang kahoy sa pagkahibalo sa maayo ug dautan
nahimutang.
Unya gipahimutangsa Dios ang tawo sa tanaman aron nga iya kining atimanun. Ug ang Dios misugo sa
tawo,”Mahimo kang mokaon sa bisan unsa nga bunga sa kahoy sa tanaman apan ayaw gayud kauna ang
bunga sa kahoy sa pagkahibalo sa maayo ug sa daotan, kay sa dihang imo kining kaonon mamatay gayud
ikaw.”
Ang Dios miingon,”Dili maayo alang sa tawo ang mag – inusara. Magbuhat ako’g katabang nga angayan
kaniya.” karon ang Dios nag – umol gikan sa yuta ug tanang mananap sa kaparangan ug tanang langgam
sa kahanginan. Iya kining gidala sa tawo aron Makita ug unsay iyang i ngalan niini; ug kun unsay gitawag
sa tawo diha sa matag us aka buhing binuhat sa Dios, mao na kini ang iyang pangalan. Gani ang tawo
naghingalan sa tanang kahayupan, sa mga langgam sa kahanginan ug sa mga ihalas nga mga mananap.
Apan kang Adan walay ikatabang nga angayan kaniya. Gipakatulog sa Dios ang tawo ug sa dihang
nahinamok na kini, iyang gikuha ang us aka gusok niini ug nagbuhat siyag us aka babaye gikan sa gusok
sa lalaki.
Unya ang lalaki miingon,”Sa katapusan, nia na ang bukog sa akong bukog, ang unod sa akong mga unod,
siya pagatawgon nga babaye tungod kay siya gikuha man gikan sa lalaki. Ug tungod niini ang lalaki
mobiya sa iyang Amahan ug Inahan, makighiusa sa iyang Asawa, ug ang duha mamahimong us aka unod.
Ang tawo u gang iyang asawa walay mga sapot, apan wala sila maulaw nini.

The Fall of Man – Gen. 3
1

Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing limbongan. Gipangutana sa
bitin ang babae, “Gidid-an ba diay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman?”
2

Mitubag ang babae, “Makakaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman 3gawas sa kahoy nga
anaa sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon ug bisan gani sa paghikap nianang kahoya. Kon
supakon namo kini, mamatay kami.”
4

Miingon ang bitin. “Dili tinuod ng mamatay kamo! 5Gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayod man gud
siya nga kon mokaon kamo niini, maabli ang inyong salabotan ug mahisama kamo kaniya nga nasayod
ug unsay maayo ug daotan.”
6Sa pagkakita sa babaye nga ang maong kahoy maanindot kayo ug laming kan-on ang bunga niini ug
nakapahimo kaniyang maalamon, mikuha siyag bunga ug gikaon niya kini. Unya gihatagan niya ang
iyang bana ug mikaon usab siya. 7Pagkahuman gayod nilag kaon, naabli ang ilang salabotan ug nakita nila
nga hubo diay sila. Busa naghimo silag mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoyng igera aron itabon sa
ilang lawas.

8

Sa pagsalop na sa adlaw, nadungog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman busa mitago sila sa
kakahoyan. 9Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, “Hain ka ba?”
10

Ang lalaki mitubag, “Nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman ug giabot akog kahadlok ug mitago
ako kay hubo man ako.”
11Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka?” nangutana ang Dios. “Mikaon ka ba sa kahoy nga gidili ko
kanimo?”
12Ang lalaki mitubag, “Ang babaye nga gihatag mo kanako maoy naghatag kanako sa bunga sa maong
kahoy ug mikaon ako niini.”
13Ang Ginoong Dios nangutana sa babaye, “Nganong gibuhat mo man kini?” Ang babaye mitubag,
“Giilad ako sa bitin busa mikaon ako niini.”
14Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin, “Tungod niini silotan ka; ikaw lamang sa tanang mananap ang
mahiagom niining tungloha: sukad karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan ug magkaon ka nag
abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi.
15Himoon kong magkaaway ikaw ug ang babaye; ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang
kaliwat. Dugmokon niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod.”
16Ug miingon siya sa babaye, “Dugangan ko ang imong kalisdanan inigpanamkon mo ug ang kasakit nga
imong bation inigpanganak nimo; apan bisan pa niini, mangandoy ka gihapon sa imong bana ug siya
maoy magbuot kanimo,”
17Unya miingon siya sa lalaki, “Tungod kay nagpadani ka man sa imong asawa ug mikaon sa bunga sa
kahoy nga gidili ko kanimo, mahimong tinunglo ang yuta tungod sa imong gibuhat. Maghago ka pag-ayo
sa tibuok mong kinabuhi una pa kini mohatag ug igong abot alang kanimo.
18Moturok sa yuta ang mga sampinit ug mga sagbot alang kanimo ug magkaon ka sa mga bunga sa
kapatagan..
19Magpatulo ka sa imong singot ug maghago pag-ayo una pa mohatag kanimog abot ang yuta hangtod
mobalik ka sa yuta nga imong gigikanan. Hinimo ka gikan sa yuta ug sa yuta ka mopauli.”
20Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa ug Eva kay siya man ang inahan sa tanang mga tawo. 21Ug
nagbuhat ang Ginoong Dios alang kang Adan ug kang Eva ug mga sapot nga panit sa mga mananap ug
gibistihan niya sila.
22Unya miingon ang Ginoong Dios, “Karon ang tawo nahisama na kanato ug nahibalo na siya unsay
mayo ug unsay daotan. Kinahanglan dili siya tugotan pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag ug
kinabuhi aron dili siya magpabiling buhi hangtod sa kahangtoran.” 23Busa gihinginlan sa Ginoong Dios
ang tawo gikan sa Eden ug gipaugmad sa yuta nga iyang gigikanan. 24Gipapahawa sa Dios ang tawo ug
gibutangan niya ang silangan sa tanaman sa Eden ug mga kerubin ug usa ka espada nga nagdilaab ug
nagtuyoktuyok aron walay makaduol sa kanoy nga naghatag ug kinabuhi.

Cain and Abel
1 Si Adan nakighilawas kang Eva nga iyang asawa ug nanamkon si Eva ug nanganak ug batang
lalaki. Miingon si Eva, “ Nakabaton akog anak tungod sa panabang sa Ginoo.” Busa ginganlan niyag Cain
ang bata. 2 Unya nanganak siyag laing batang lalaki nga ginganlan ug Abel. Si Abel magbantay sa mga
karnero ug si Cain mag-uuma. 3 Usa ka adlaw niana, naghalad si Cain ngadto sa Ginoo ug mga abot sa
iyang uma. 4 Nagkuha usab si Abel ug pipila sa mga panganay sa iyang kahayopan ug giihaw niya kini ug
gihalad ang labing maayong mga bahin ngadto sa Ginoo. Nahimuot ang Ginoo kang Abel ug sa iyang
halad 5 apan wala niya dawata si Cain ug ang iyang halad. Busa nasuko si Cain ug nagmug-ot. 6 Ang
Ginoo miingon kang Cain, “ Nganong nasuko ug nagmug-ot ka man? 7 Kon maayo pa ang imong gibuhat,
dawaton ko unta ang imong halad. Apan kay daotan man, ang sala nag-atang kanimo sama sa ihalas nga
mananap nga buot motukob kanimo busa kinahanglan buntogon mo kini.” 8 Unya si Cain miingon kang
Abel, “ Mangadto ta sa uma.” 1 Sa didto na sila sa kaumahan, giunay ni Cain pagpatay ang iyang igsoon.
9 Unya ang Ginoo nangutana kang Cain, “ Hain man si Abel nga imong igsoon?” Si Cain mitubag, “
Ambot! Magbalantay ba gud ko sa akong igsoon?” 10 Busa miingon ang Ginoo, “Nganong gihimo mo
man kini? Nadungog ko ang dugo sa imong igsoon nga nagsangpit kanako gikan sa yuta. 11 Karon
tinunglo ka na ug isalikway ka sa yuta diin ang dugo sa imong igsoon nga imong gipatay miagas ug
mituhop. 12 Kon mag-uma ka, ang yuta dili na mohatag kanimog abot. Magtagotago ka ug maglatagaw
nga walay pinuy-anan sa kalibotan.” 13 Si Cain miingon sa Ginoo, “ Bug-at ra kaayo kining silota. 14
Giabog mo ako gikan niining yutaa ug gikan sa imong atubangan. Maglataw ug magtagotago ako sa
kalibotan ug patyon ako bisan kinsa nga makakita kanako.” 15 Apan ang Ginoo mitubag kaniya, “ Dili
kana mahitabo! Ang mopatay kanimo panimaslan ug silotan ko ug pito ka pilo.” Busa gibutangan sa
Ginoo ug patik si Cain aron dili siya patyon sa makakita kaniya. 16 Ug si Cain mipahilayo sa Ginoo ug
mipuyo sa yuta nga ginganlag Nodm sa silangan sa Eden.

Satan and the Spirit World – Is. 14:12 Ex. 28:12-19
Unsang pagkahitaboa nga nahulog ka man gikan sa langit? O Lucifer, anak sa kabuntagon. Unsang
pagkahitaboa nga napukan ka man? Miingon ka man gud sa imong kasingkasing, mosaka ako sa langit
ug adto ako didto ipahimutang ang akong trono ibabaw sa mga bituon sa Dios, molingkod ako usad ako
sa bukid nga tigumanan. Mosaka ako ibabaw sa kapanganuran ug mahisama ako sa labing Gamhanang
Dios. Apan ang kamatuoran gitambog ka hinuon sa Seol, sa kilahiladman sa bung-aw.
Kaniadto simbolo ka sa kahingpit, puno sa kaalam ug hingpit ang imong kaanyag. Didto ka nagpuyo sa
Eden, ang tanaman sa Dios, naputos ka nagkadaiyang mamahalong bato. Imong alahas hinimo sa
bulawan ug giandam kini sa adlaw nga ikaw gibuhat.
Gidihugan ko ikaw ang magbalantay nga angel, tungod kay ikaw akong pinili. Didto ka sa balaang bukid
sa Dios ug naglakaw lakaw ka taliwala sa mga bato nga nagagilak gilak. Walay masaway sa imong

panglihok sukad sa adlaw sa pagbuhat kanimo hangtod nakasala ka. Tungod sa pagsuway sa imong
patigayon nahimo kang bangis ug nagpakasala ka.
Busa gipakaulawan ko ikaw ug gisalibay gikan sa bukid sa Dios, ug gihinginlan ka sa angel nga
nagabantay gikan sa bato nga nagagilakgilak nahimo kang garboso tungod sa imong katahom ug imong
giusikan ang kaalam tungod lamang niini.
Gitambog ko ikaw sa yuta ug gihukasan atubangan samga hari aron mamahimo kang pasidaan ngadto
kanila kadtong nakakita kanimo ug magatutok kanimo, magasulti, mao kini ang tawo nga nakapatay-og
sa tibuok kalibutan, nakapalinog sa mga ginharian, nga mihimo sa kalibutan nga lugar sa kamingawan ug
nagagun-ob sa mga siyudad, Nga dili gusto nga ang mga piniriso makaangkon ug kagawasan.
Ang tanang nasud nga nakaila kanimo nahibulong sa imong gidangatan, miabot na gayod ang
makalilisang mong katapusan ug mahanaw kana hangtod sa hangtod.

Noah – Genesis 6-9
Ang pagkadaotan sa katawhan.
Niadtong panahona daghan na ang mga tawo sa kalibutan. Unya nakita sa Ginoo nga hilabihan
kadaotan sa mga tawo sa kalibutan ug kanunay lamang ngil-ad ang ilang gihunahuna.
Nagbasol siya nga gibuhat niya ang tawo diha sa kalibotan ug nakapasubo kini kaniya. Busa miingon
siya, “Laglagon ko ang tanang tawo nga gibuhat . Laglagon ko usab ang tanang mananap ug mga
langgam kay nagbasol ako nga gibuhat ko sila.”
Apan gikahimot-an sa Ginoo si Noe. Si Noe nga usa ka matarong nga tawo. Siya lamang ang gikahimutan sa Dios niadtong panahona kay nagmatinumanon man siya sa Dios.
Adunay siyay tulo ka anak: Si Sem, si Ham ug si Japet. Unya ang Dios miingon kang Noe. “Nakahukom
ako sa paglaglag sa tanang tawo. Puohon ko sila sa hingpit kay ila mang gipadagsang sa kalibutan ang
ilang daotan mga buhat. Busa paghimo ug arka gikan sa kahoy nga goper. Buhati kinig mga lawak ug
buliti ug aspalto ang sulod ug ang gawas niini. Ang gitas-on niini 133 ka metros, 22 ka metros ang
gilapdon ug 13 ka metros ang kahabugon. Pagdalag laki ug baye sa tanang matang sa mga mananap ug
sa matag matang sa mga langgam aron dili sila mapuo. Pagdala usab sa tanang matang sa pagkaon ug
tipigi kini aron inyong makaon ug makaon usab sa mga mananap.
Gituman ni Noe kining tanan sumala sa gisugo sa Dios kaniya.
Ang Ginoo miingon kang Noe, “Sakay sa arka uban sa tibuok mong panimalay kay sa tanang mga tawo
ikaw lamang ang nagbuhat ug matarong. Pagdala ug pito ka partisan nga laki ug baye sa tanang
mananap nga giisip nga hinlo apan tagsa ka paris lamang ang dad-a sa mga mananap nga giisip nga

hugaw. Pagdala usab ug pito ka partisan nga laki ug baye sa mga langgam aron dili sila mapuo. Kay
human sa pito ka adlaw gikan karon, paulanon ko ug 40 ka adlaw ug 40 ka gabii aron pagpuo sa tanan
kong binuhat nga may kinabuhi ibabaw sa yuta. Ug gituman ni Noe ang tanan nga gisugo sa Ginoo
kaniya.
Si Noe nagpanuigon nag 600 ug sa ika-17 nga adlaw sa ikaduhan bulan, mibuhagay ang tanang mga
tubod sa tubig gikan sa kahiladman sa yuta ug nangaabli ang mga bintana sa langit ug nag-ulan sulod sa
40 ka adlaw ug 40 ka gabii. Unya gisirhan sa Ginoo ang pultahan sa arka. Mipadayon paglunop sulod sa
40 ka adlaw ug milalom pag-ayo ang tubig ug milutaw ang arka. Hilabihan gayud pagsaka sa tubig nga
gilapawan niini ang tanang habog nga bukid sa kalibotan. Busa nangamatay ang tanang may kinabuhi.
Ang tanang binuhat nga may gininhawa nga nagpuyo sa yuta nangamatay. Si Noe lamang ug ang iyang
mga kauban didto sa arka ang wala mamatay.
Ang lunop misugod paghubas human sa 150 ka adlaw.
Nagpahuros ang Dios ug hangin ug misugod paghubas ang tubig. Gitakpan ang mga tubod sa
kahiladman sa yuta ingon man ang mga bintana sa langit. Busa miundang ang ulan ug mipadayon
paghubas ang tubig sa ika-27 nga adlaw, sa ikaduhang bulan, namala na gayud ang yuta.
Unya ang Dios miingon kang N0e, “Kawas na sa arka” Busa mikawas si Noe uban sa iyang asawa ug mga
anak ug sa ilang mga asawa.
Sumala sa ilang matang ang tanang ihalas nga mga mananap, mga kahayopan, mga langgam ug
gagmayng mga mananap nanggawas usab sa arka.
Si Noe nagbuhat ug halaran alang sa Ginoo ug mikuha siyag usa sa matang sa hinlo nga mga mananap ug
mga langgam ug gisunog niya kini ingon nga halad. Gipanalanginan sa Dios si Noe u gang iyang mga
anak ug giingnan, “Panganak kamo aron modaghan kamo ug molukop sa tibuok kalibutan.”
Unya ang Dios miingon kang Noe ug sa iyang mga anak, “Himoon ko na karon ang akong kasabotan tali
kanimo ug kanako ug sa inyong mga kaliwat, ingon man sa tanang binuhat nga buhi uban kaninyo ang
mga langgam, mga kahayopan ug mga ihalas nga mga mananap tanan gayud nga nanggawas sa arka.
Himoon ko ang akong kasabotan tali kaninyo ug kanako: Isaad ko nga dili na gayod puohon pinaagi sa
lunop ang tanang binuhat nga buhi. Dili na gayod laglagon ang kalibotan pinaagi sa lunop.”
Ug ang Dios miingon, “ Agig timaan sa walay kataposang kasabotan nga akong gihimo tali kanako ug
kaninyo ingon man sa tanang buhing mananap, palutawon ko ang akong bangaw diha sa kapanganoran.
Timaan kini sa kasabotan tali kanako ug sa kalibotan. Kon tigomon ko na gain ang mga panganod diha sa
langit ug Makita diha ang bangaw, hinumdoman ko ang akong gisaad kninyo ug sa tanang mananap nga
dili ko na gayud laglagon pinaagi sa lunop ang tanang binuhat. Sa dihang Makita na ang bangaw diha sa
mga panganod, tan-awon ko kini ug hinumdoman ko ang walay katapusang kasabotan tali kanako ug sa
tanang binuhat nga anaasa kalibotan.”
Ang Dios miingon kang Noe, “Mao kini ang ilhanan sa saad nga akong gihimo sa tanang binuhat nga buhi
dinhi sa kalibotan.”

Abraham – Genesis 12,13,15, & 17
Sa makadaghang nga mga katuigan sa pagkahuman kang Noah ug sa iyang mga anak nga mikanaog gikan
sa arka, Ang Ginoo mipakita sa tawo nga ginganlan ug Abram.

Ang Ginoo miingon kang Abram, biyai ang imong nasud, imong paryenti ug ang balay sa imong amahan
ug lakaw ngadto sa nasud nga ipakita ko kanimo. Himoon ko ikaw ng dakong nasud ug panalanginan ko
ikaw. Himuon kong bantogan ang imong ngalan aron mamahimo kang panalangin alang sa uban,
panalanginan ko kadtong magapanalangin kanimo, apan tunglohon ko kadtong magatunglo kanimo.
Pinaagi kanimo panalanginan ko ang tanang katawhan sa kalibotan.
Nag-idad na ug 75 si Abram, mibiya siya sa Haran sumala sa sugo sa Dios kiniya ug mikuyog ang iyang
pag-umangkon nga lalaki nga si Lot. Gidala ni Abram si Sarai nga iyang asawa, si Lot nga iyang pagumangkon ingon man ang tanan nilang katigayonan ug mga ulipon nga ilang napanag-iya didto sa Haran
ug migikan sila paingon sa yuta sa Canaan.
Unya ang Ginoo mipakita kang Abram ug miingon kaniya, mao kining yutaa ang ihatag ko sa imong
kaliwat. Ug didto nagbuhat si Abram ug halaran sa Ginoo nga nagpakita kaniya.
Dato na kayo si Abram ug daghan na siyag binuhi nga mga kahayopan ug mga plata ug bulawan. Si Lot
nga pag-umangkon ni Abram daghan usab mga binuhing hayop ug mga kampo ug dili na paigo ang
sibsibanan alang sa ilang mga kahayopan kung magtipon pa silag puyo. Busa nagkaaway ang mga
balantay sa mga kahayopan nila Abram ug Lot.
Unya miingon si Abram kang Lot, dili angay mag-away ang imong tawo ug ang akoa kay magsuon man
kita. Pagpili yuta nga buot nimong maangkon ug biya kanako. Kung adto ka sa laing dapit, adto ako sa
pikas. Gipili ni Lot ang tibuok walog sa Jordan tungod kay kayutaan niini haduol sa katubigan.
Sa mibiya na si Lot kaniya, ang Ginoo miingon kang Abram, “Gikan sa imong nahimutangan, lantawa pagayo ang tanang dapit sa Habagatan, Kanluran ug Kasagpan. Ihatag ko kanimo ug sa imong mga kaliwat
ug mimo na kini sa dayon. Gidala siya sa Dios sa gawas ug miingon kaniya, hangad sa kalangitan ug
ihapa ang mga bituon ug wala niya kini mayhap ug miingon ang Dios kaniya, ana kadaghan ang imong
kaliwat, si Abram mituo sa Dios ug ang Dios miila kaniya nga matarong.

Birth of Isaac – Genesis 18-21:1-7
Gialisdan sa Ginoo ang pangalan Abram ngadto sa pangalan nga Abraham ug nagkabaton siyag anak nga
pangalan Isaac.
Ang Ginoo mipakita kang Abraham samtang naglingkod ilalom sa kahoy sa ganghaan sa tolda sa adlawng
totok. Si Abraham mihangad ug nakita niya ang tulo ka lalaki nga nagtindog. Sa dihang nakita niya
midagan siya ug miyoko siya sa yuta, ug miingaon, Sir kung makakita akog pabor gikan kanimo ayaw
biya-e ang imong sulogoon. Tugoti ako nga magkuha ug tubig aron ika himasa ninyo sa inyong tiil ug
pahulay kamo ilalum sa kahoy. Tugoti usad ako sa pagkuha ug pagkaon aron inyong kaunon aron
makapadayon kamo sa inyong panaw.
Ug miingon sila buhata ang imong gisulti, nagdali ug adto si Abraham sa tolda ug miingon ngadto kang
Sarah pagdali pagkuha ug harina ug himoang pan. Ug midagan si Abraham paingon sa kahayopan ug
namili siya ug pinakatambok nga baka ug iya kining gihatag ngadto sa iyang sulogoon ug gidali niya kini
pag-andam.
Ug nagkuha usab siya ug kiso ug preskong gatas ug iya kining giandam, ug iya kining gidalit ngadto
kanila.
Samtang nangaon sila nagtindog si Abraham duol kanila ug ang usa kanila nangutana, Asa ang imong
asawa nga si Sarah? Ug miingon si Abraham tu-a sa tulda. Ug ang Ginoo miingon, Mobalik ako sa sunod
tuig, ug si Sarah nga imong asawa magmabdos ug manganak ug batang lalaki. Si Sarah naka dungog sa
ilang gisulti nga naa sa likod ni Abraham. Si Abraham ug Sarah tigulang na kayo, ug si Sarah wala na
giabot sa iyang binulan. Mikatawa si Sarah pag-ayo, karon pa hinuon nga tigulang na kayo ang akong
bana ug tigulang na usab ako, unsaon namo pagkabaton ug anak.
Miingon ang Ginoo kang Abraham, nganong mikatawa man si Sarah. Makabaton ba gayud akog anak
nga tigulang naman kami? Aduna ba gayod malisod sa
Ginoo? Mobalik gayod ako sa takdang panahon ug si Sarah makabaton ug batang lalaki.
Nahadlok pag-ayo si Sarah busa namakak siya nga nag-ingon wala ako mikatawa. Ug miingon ang Ginoo
mikatawa ka.
Mikuyog si Abraham sa pagpalakaw kanila, ug miingon ang Ginoo ngadto kang Abraham. Si Abraham
mahimong dako ug gamhanang nasud, ug ang tanang nasud sa kalibotan mapanalanginan pinaagi
kaniya, tungod kay gipili ko siya aron sugoon niya ang iyang mga anak u gang umaabot pa niya nga
panimalay sa pagbuhat ug mayo nga makapahimuot sa Ginoo. Ug tumanon sa Ginoo ang iyang
gipromisa ngadto kang Abraham.
Gipanalanginan sa Ginoo si Sarah sumala sa iyang gisaad, ug nagsabak ug nanganak ug batang lalaki sa
dihang tigulang na si Abraham. Natawo ang bata sa adlaw nga gasaad sa Dios. Ginganlan ni Abraham
ang bata ug Isaac ug sa pag-abot ug walo ka adlaw ang bata iya kining gituli sumala sa Gisugo sa Dios.
Usa ka gatos ka tuig ang edad ni Abraham sa pagkatawo ni Isaac.

Gilipay ug gipakatawa ako sa Dios. Mangutana ang tanan uban kanako inigkasayod nila niini, kinsay
makasulti kang Abraham nga ako makapasuso pa? Apan ako nakabaton ug batang lalaki bisag tigulang
na si Abraham.

Abraham & the Sacrifice of Isaac – Genesis 22:1-18
Usa ka adlaw niana gisulayan sa Dios si Abraham ug gitawag siya, “Abraham!” Ug si Abraham mitubag,
Ania ako.” Miingon ang Dios, “Dad-a si Isaac, ang bugtong mong anak nga imong gihigugma ug lakaw
ngadto sa yuta sa Moria. Ihalad siya panaagi sa pagsunog kaniya didto sa bukid nga itudlo ko kanimo.”
Busa sayo sa pagkabuntag nangahoy si Abraham alang sa halad. Gisangunan niya ang iyang asno ug
gipakuyog niya si Isaac ug ang duha niya ka lipon. Mpadulong sila sa dapit nga gisulti kaniya sa Dios. Sa
ikatulong adlaw sa layo pa si Abraham nakita niya ang dapit. Unya giingnan niya ang iyang mga ulipon,
“Pabilin kamo dinhi uban sa asno. Kami ni Isaac moadto aron pagsimba ug mobalik ra unya kami
nganhi.”
Si Isaac maoy gipadala ni Abraham sa sugnod alang sa halad ug siya maoy nagdala sa kutselyo ug sa
kalayo. Unya mapadayon silang duha. Wala madugay miingon si Isaac, “Tay!” Si Abraham mitubag,
“Unsa man, anak,” Nagutana si Isaac, “Ania ang kalayo ug sugnod, apan hain man ang ihalad nga nating
kamelyo?” Si Abraham mitubag, “Anak, ang Dios maoy mohatag kanato ug halad.” Ug mipadayon sila sa
paglakaw.
Sa pag-abot nila sa dapit nga gtudlo kaniya sa Dios, gipatindog ni Abraham ang usa ka halaran ug ibabaw
niini gibutang niya ang sugnod. Gigapos niya ang iyang anak ug gipahiluna sa halaran ibabaw sa sugnod.
Unya gikuha niya ang kutselyo aron patyon na unta niya si Isaac. Apan mitawag kaniya gikan sa langit
ang angel sa GINOO, “Abraham, Abraham!” Mitubag siya, “Ania ako.” Ayaw unsaa ang bata,” miingon
ang angel. “Nasayod na ako nga andam ka gayod pagsugot sa Dios, kay wala mo man ihikaw kanako ang
imong bugtong anak.” Mitan-aw si Abraham ug nakita niya ang usa ka laking karnero kansang sungay
nasangit didto sa usa ka sampinit. Gikuha niya ang laking karnero ug gisunog ingon nga halad sa Ginoo,
ingon nga iyang anak. Ginganlan ni Abraham kadtong dapita ug “Ang GINOO maoy naghatag. Gikan sa
langit ang angel sa GINOO mitawag pag-usab kang Abraham. Miingon siya, “Ang GINOO nag-ingon,
‘Ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan nga panalanginan ko ikaw pag-ayo kay gihimo mo man kini ug
wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko usab kanimo nga hatagan ko ikaw ug mga
kaliwat nga sama kadaghan sa bituon sa langit ug sa balas sa baybayon. Buntogon sa imong kaliwat ang
ilang mga kaaway. Ug pinaagi sa imong mga kaliwatan ang tanang kanasuran sa tibuok kalibotan
mapanalanginan tungod kay ikaw nagasunod sa akong kasugoan.

Jacob and the Blessing – Genesis 25:20-28
Si Isaac nag-edad na ug 40 sa dihang nangasawa siya kang Rebika. Ug si Rebika dili maka anak.. Busa
nag-ampo siya sa Ginoo. Gidungog sa Ginoo ang iyang pag-ampo ug nagmabdos si Rebika. Unya
miingon ang Ginoo kaniya duha ka nasud ang anaa sa imong tiyan, ang usa mahimong masgamhanan
kay sa usa. Ang magulang mahimong sulogoon sa manghod.
Nanganak si Rebika ug kaluhang lalaki. Ang unang migawas may pagkapula ug panit ug balhiboon ug
ginganlan nila siyag Esau. Sa pagkatawo sa iyang kaluha nagkupot siya sa tikod ni Esau ginganlag Jacob.
Nag-edad si Isaac ug 60 sa dihang natawo sila. Nahimong batid nga mangangayam si Esau. Samtang si
Jacob hilumon ug gusto nga anha ra sa balay. Pinangga ni Isaac si Esau kay gusto man siyang mokaon sa
mga inayaman ni Esau, apan si Jacob maoy pinagga ni Rebika.
Sa dihang nagpabukal si Jacob ug sabaw, miabot si Esau gikan nangayam sa kapatagan. Miingon si Esau
pakan-a ako nianang pula nga sabaw tungod kay gigutom ako. Apan si Jacob mitubag, pakan-on ko ikaw
niini kon ihatag mo kanako ang imong mga katungod sa pagkamagulang. Miingon si Esau “Oo ihatag ko!
Unsa may kapuslanan sa akung katungod sa pagkamagulang kon mamatay ako sa kagutom? Gibaligya ni
Esau ang iyang pagkamagulang ngadto kang Jacob sa usa ka panaksan sa sabaw. Gipakawalay bili ni
Esau ang iyang pagkamagulang.
Tigulang na si Isaac ug dili na makakita. Gipatawag niya si Esau. Anak tigulang na ako ug sa dili madugay
mamatay na. Busa kuhaa ang imong mga hinagiban, ug ang imong pana ug udyong. Lakaw ug
pangayam, unya luto-i ako sa kinaham kong putahi ug dad-a nganhi kay akong kan-on ug panalanginan
ko ikaw sa dili pa ako mamatay. Nagpaminaw si Rebecca sa gisulti ni Isaac kang Esau. Busa sa
nakalakaw na si Esau gisultihan ni Rebecca si Jacob, lakaw ngadto sa toril ug pagpilig duha ka nating
kanding nga tambok aron magluto ako sa kinaham nga sud-an sa imong amahan. Unya idulot kini sa
imong amahan aron panalanginan ka niya sa dili pa siya mamatay.
Gikuha ni Rebecca ang labing maayong sapot ni Esau nga iyang kamagulangan anak, ug gipasul-ob kang
Jacob. Ug gibutangan niya sa panit sa kanding ang mga bukton ug ang hamis nga bahin sa liog ni Jacob.
Unya gihatag niya kang Jacob ang lamiang sud-an ug pan nga iyang giluto. Unya miadto si Jacob sa iyang
amahan ug miingon “Ania na ako. “Amahan ko! Miingon si Isaac. “ kinsa ka man, anak? Mitubag si Jacob
“ako si Esau ang kamagulangan anak. Natuman ko na ang imong gisugo kanako. Busa bangon ug kaon
niining dala kong sud-an aron unya panalanginan mo ako.
Miingon si Isaac pagkadali ba nimong nakakuha anak? Mitubag si Jacob mitabang man gud kanako nga
imong Dios. Miingon si Isaac. Ang imong tingog murag tingog ni Jacob. Apan ang imong bukton morag
kang Esau. Apan nangutana si Isaac ikaw ba ang akong anak nga si Esau. Mitubag si Lacob. “Oo”
miingon si Isaac hatagi ako sa linuto mong sud-an kay mokaon ako ug unya panalanginan ko ikaw.
Unya miingon si Isaac. Duol pag-ayo kanako, anak, ug hagki ako. Paghalok kaniya gisimhot ni Isaac ang
sapot ni Jacob ug gipanalanginan niya si Jacob. Ang baho sa akung anak sama sa baho sa uma nga
gipanalanginan sa Gnoo. Hatagan ka unta sa Dios ug yanog gikan sa langit ug himoon unta niyang

tambok ang imong kaumahan. Hatagan ka unta niya ug daghang abot nga trigo ug bino. Mahimo
untang sulugoon nimo ang mga kanasuran ug moyukbo unta kanimo ang mga katawhan. Mahimo ka
untang agalon sa imong mga paryente. Ug muyokbo usab unta kanimo ang mga kaliwat sa imong
inahan. Tunglohon unta ang magtunglo kanimo ug panalanginan unta ang manalangin kanimo.
Human ihatag ni Isaac ang iyang panalangin, milakaw si Jacob ug mao usab pag-abot ni Esau gikan nga
nangayam. Nagluto usab siyag lamian nga sud-an ug gidala niya kini ngadto sa iyang amahan. Miingon
siya “Tay bangon ug kan-a kining sud-an nga giandam ko alang kanimo, aron panalanginan mo ako.
Nangutana si Isaac kang Esau, kinsa ka man? Si Esau mitubag ako ang kamagulangan mong anak.
Nangurog ang tibuok lawas ni Isaac ug nangutana siya kinsa man diay kadtong nangayam ug midalit
kanako ganiha? Bag-o lang akong nakakaon sa pag-abot mo, gikahatag ko na kaniya ang akong
panalangin ug dili na gayud kini mabakwi.
Pagkadungog ni Esau niini, mihilak siyag kusog. Panalangini usab ako, akong amahan. Si Isaac mitubag.
Mianhi ang imong igsoon ug gilimbongan niya ako. Giilog niya ang imong panalangin. Si Esau nagbaton
ug kasuko batok kang Jacob tungod kay siya man ang gipanalanginan sa iyang Amahan. Ug si Esau
miingon inig kamatay sa kung amahan patyon ko ang akong igsoon nga si Jacob. Karon ang pulong ni
Esau nadungog ni Rebecca, unya si Rebecca miingon kang Isaac, palakwa si Jacob ug magpuyo didto
kang Laban.

Ang Damgo ni Jacob didto sa Bitel – Genesis 28:10-22
Mibiya si Jacob sa Berseba ug mipaingon sa Haram. Nahiabot siya sa usa ka dapit ug mipahulay siya
didto kay gabii na man. Mihigda siya aron matulog ug bato ang iyang giunlanan. Unya nagdamgo siya.
Sa iyang damgo nakita niya ang usa ka hagdan nga misangko sa langit. Sa maong hagdan may nga angel
sa Dios nga nagsaka-kanaog. Nakita usab niya ang Ginoo nagbarog tupad niya ug miingon. “Ako ang
GINOO, ang DIOS ni Abraham ug Isaac. Ihatag ko kanimo ug sa imomg mga kaliwat kining yutaa nga
imong gihigdaan. Modaghan ang imong mga kaliwat sama sa kadaghan sa obog sa yuta. Mokaylap sila
ngadto sa kasadpan ug sa silangan, sa amihanan ug sa habagatan. Ug ang tanang katawhan sa kalibotan
mohangyo kanako nga panalanginan ko sila sama sa pagpanalangin ko kanimo ug sa imong mga kaliwat.
Timan-I nga ako nag-uban kanimo. Panalipdan ko ikaw bisag asa ka paingon ug dad-on ko ikaw pagbalik
niining yuta. Dili ko ikaw biyaan hangtod nga matuman ang gisaad ko kanimo.”
Unya naghimata si Jacob ug miingon siya, “Wala ko hibaloi nga ania diay ang Ginoo niing dapita!”
Nahadlok siya ug miingon, “Pagkabalaan diay niining dapita! Kini ngayud ang gipuy-an sa Dios u gang
ganghaan sa langit.”
Sa pagkabuntag, sayo nga mibangon si Jacob. Gikuha niya ang bato nga iyang giunlanan ug iya king
giugbok sibling handomanan. Unya gibuboan niya kinig lana. Ginganlan niyag Betel ang maong dapit.
(kaniadto Luz ang ngalan sa maong lungsod.)

Unya naghimog panaad si Jacob ngadto sa Ginoo. Siya miingon, “Kon ubanan mo ako ug bantayan sa
akong pagpanaw ug hatagan mo akog bisti ug pagkaon ug kon mahiuli ako sa balay sa akong amahan
nga walay kadaot nga mahiabot kanako, ilhon ko ikaw nga akong Dios. Ug kining bato nga akong
giugbok sibling handomanan mahimong imong balay ug ihatag ko kanimo ang ikapulo sa tanang ihatag
mo kanako.”

Jacob marries Rachael & Leah – Genesis 29:2-30:22
Mipadyon si Jacob sa iyang panaw ug mipaingon siya sa yuta sa katawhan sa silangan. Unya nakita niya
ang usa ka atabay didto didto sa kaumahan ug duol sa maong atabay may tulo ka pundok sa mga
karnero nga naglubog.
Gipangutana ni Jacob ang mga magbalantaysa karnero kon taga diin sila ug mitubag sila, “Taga Haran
kami.” Nakaila ba kamo kang Laban nga anak ni Nahor?” nanguta pag-usab si Jacob. “Oo,” mitubag sila.
Ug nangutana pa gayod si Jacob kon mayo bag panglawas si Laban ug mitubag usab sila,” Maayo man.
Tan-awa, ania paingon nganhi ang iyang anak nga babaye nga si Raquel uban sa mga karnero sa iyang
amahan.”
Sa pagkakita ni Jacob kang Raquel uban sa mga karnero ni Laban nga iyang uyoan, miadto siya sa atabay
ug giligid niya ang batong gitabon niini ug gipainom niya ang mga karnero. Unya gihagkan niya si Raquel
ug mihilak si Jacob sa kalipay. Miingon siya, “Anak ako ni Rebecca ug pag-umangkon sa imong amahan.”
Midagan si Raquel pauli sa ila aron ibalita kini sa iyang amahan. Sa pagkadungog gayod ni Laban sa
balita mahitungod sa iyang pag-umangkon nga si Jacob, midagan siya aron pagtagbo kang Jacob.
Gigakos niya si Jacob ug gihagkan ug unya gidala niya ngadto sa ila. Unya gisugilon ni Jacob kang Laban
ang tanang nahitabo. Si Laban miingo, “Tinuod gayod nga ikaw skong kadugo.” Mipuyo si Jacob didto
ug usa ka bulan.
Miingon si Laban kang Jacob, “Dili mayo nga moalagad ka kanako nga suholsuhol tungod lamang kay
oaryenti kita. Pila bay gusto mong suhol?” Si Laban may duha ka anak nga dalaga. Lea ang ngalan sa
magulang ug ang manghod ginganlag Raquel. Nindot ug mga mata si Lea apan si Raquel nindot kaayog
lawas ug guwapa pa gayod.
Nahigugma si Jacob kang Raquel busa miingon siya, “Moalagad ako kanimo ug pito ka tuig alang sa
imong anak nga manghod nga si Raquel.”
Miingon si Laban, “Mas mayo pa nga ihatag ko siya kanimo kay sa laing tawo. Busa puyo dinhi tipon
kanako.” Mialagad si Jacob ug pito aron maiya si Raquel u gang maong gidugayon daw pipila lamang ka
adlaw alang kaniya kay gihigugma man niya si Raquel. Unya miingon si Jacob kang Laban, “ natapos na
ang tagal.

Busa ihatag na kanako si Raquelaron maasawa ko na siya.” Busa naghimo ug kombira si Laban ug
gidapit niya ang tanang molupyo niadtong dapita. Apan nianang pagkagabii, si Lea maoy gidala ni Laban
ngadto kang Jacob, dili si Raquel, ug gipadulog kaniya.
Sa pagkabuntag nakita ni Jacob nga si Lea diay ang midulog kaniya. Busa giingnan niya si Laban.
“Nganong gibuhat mo man kini kanako? Dili ba nag-alagad man ako kanimo alang kang Raquel?
Nganong gilimbongan mo man ako? Si Laban mitubag, “Dili namo batasan nga ang manghod mauna
pagminyo sa magulang. Hulata hangtod nga mahuman kining usa ka semanang pagsaulog sa kasal ug
unya ihatag ko kanimo si Raquel kon moalagad ka kanakog laing pito ka tuig.”
Miuyon si Jacob ug sa pagkatapos sa usa ka semana gihatag ni Laban si Raquel kang Jacob aron maasawa
niya.
Nakigdulog usab si Jacob kang Raquel ug gihigugma niya si Raquel labaw kang Lea. Mialagad siya kang
Laban ug lain pito ka tuig.
Sa dihang nakita sa Ginoo nga wala higugmaa ni Jacob si Lea, gihimo niya nga makapanganak si Lea
samtang si Raquel nagpabilin nga walay anak. Nagmabdos si Lea ug nanganak ug batang lalaki. Miingon
siya, “Nakita sa Ginoo ang akong kaguol ug karon higugmaon na gayod ako sa akong bana.” Busa
ginganlan niyag Ruben ang bata. Nagmabdos siya pag-usab ug nanganak gihapon siyag lalaki. Miingon
siya, “Gihatagan gihapon ako sa Ginoo ug lalaking anak kay nasayod man siya nga wala ako higugmaa sa
akong bana.” Busa ginganlan niyag Semeon ang bata. Nagmabdos na usab siya ug nanganak gihapon
batang lalaki. Miingon siya,”Karon higugmaon na gayod ako sa akong bana kay tulo na man ang among
anak nga pulos lalaki.”
Busa ginganlag niyag Levie ang bata. Unya nagmabdos pa gayod siya pag-usab ug nanganak gihapon
batang lalaki. Miingon siya, “Karon daygon ko ang GINOO.” Busa Juda ang gingalan niya sa bata. Unya
mihunong siya sa pagpanganak.
Unya nahinumdom ang Dios kang Raquel. Gitubag niya ang pag-ampo ni Raquel aron siya manganak.
Ug nagmabdos siya ug nanganak ug batang lalaki. Miingon siya, “Gikuha sa Dios ang nakapaulaw
kanako. Hatagan pa unta ako sa Ginoo ug laing anak nga lalaki.” Busa ginganlag niyag Jose ang bata.

Jacob & Esau Reconciled Genesis 32:1-33:16
Si Jacob nagpuyo sa iyang uyuan nga si Laban sa sud sa 20 ka tuig ug gihatag ni Laban ang iyang duha ka
anak nga babaye ug ang ilang mga katabang aron mahimong iyang asawa. Sa dihang si Jacob mibalik
aduna siyay 11 ka anak nga lalaki ug usa ka anak nga babaye. Mao kini ang estorya gikan sa pulong sa
Dios.

Si Jacob mibalik gikan sa pagpuyo uban sa iyang uyuan nga si Laban ug padulong na sa gipuy-an sa iyang
igoon nga si Esau nga nagpuyo sa yuta sa Seir, ug nagpasugo siyag mga mensahero nga miuna nga
miingon kang Esau: “Ang imong sulugoon nga si Jacob ngapahibalo sa iyang pagbalik ug nanghinaot nga
adunay pabor gikan kanimo.” Ang mga mensahero mibalik kang Jacob nga nag-ingon.” Miadto mi sa
imong igsoon nga si Esau, ug siya musugat kanimo kauban ang 400 ka mga tawo.”
Si Jacob nahadlok pag-ayo ug nag-ampo, “O Dios sa akong apuhan nga si Abraham, ug Dios sa akong
amahan nga si Isaac,ako dili angayan sa kaluoy ug kamatuoran nga imong gipakita kanako: Tungod kay
migikan ko sa amoa tungod kay migikan ko sa amoa nga sungkod ray akong dala ug karon nahimo nang
duha ka pundok, Luwasa aku gikan sa kamot sa akong igsoon nga si Esau kay nahadlok ako nga siya
mosugat ug moataki kanako ug sa mga inahan uban sa mga bata. Daan naka nag-ingon nga magbuhat
ug maayo kanako ug ang akong kaliwat imong padaghanon sama sa mga balas sa baybayunan. Nga dili
maihap sa kadaghan.
Busa si Jacob mipadala kang Esau ug 200 ka mga kanding, 200 ka mga karnero, 20 ka laking kanding ug
20 ka laking karnero, 30 ka gatasan nga kamelyo lakip ang ilang mga anak, ug kurenta ka mga baka, 10
ka toro nga baka ug 20 ka mga asno.
Si Jacob napasugo ug mga sulogoon ug miingon kang Esau, “Kining mga gasa gipadala nganhi sa akong
agalon nga si Jacob; Ug si Jacob mosunod ra sa among luyo. Busa ang mga gasa gitanyag diha niya.
Nianang gabhiuna. Si Jacob, mipatabok sa iyang mga asawa ug mga anak sa suba sa Jabbok. Si Jacob
nagpabilin nga nag-inusara.
Unya dunay mitungha nga tawo nga nakigdumog kang Jacob hangtod sa kadlawon. Sa dihang nakit-an
sa tawo nga dili niya mabontog si Jacob, giigo niya ang haw-ang sa paa ni Jacob ug nalugas ang lutahan
niini. “u gang tawo miingon, buhii na ako kay padulong na ang kabuntagon. Ug si Jacob nag-ingon, “Dili
ko ikaw buhian hangtod nga imo akong panalanginan.” Ang tawo miingon, “Unsay imong pangalan? Ug
siya mitubag, “Jacob”. Ang tawo miingon, “Ang imong pangalan dili na pagatawgon ug Jacob, apan ikaw
pagatawgon na ug Israel: tungod kay ikaw dunay kusog sama sa usa ka prensipe uban sa Dios ug sa mga
tawo.” Ug ang tawo mihatag ug panalangin kang Jacob diha dayon. Si Jacob miingon, Nahimamat nako
ang Dios nawong sa nawong ug ako nabuhi pa gihapon.” Sa dihang si Jacob milabang sa suba taas na ang
adlaw, unya si Jacob mitan-aw sa unahan ug nakita niya si Esau nga nagpadulong kauban ang 400 ka
tawo. Ug si Jacob miyukbo sa yuta ug ikapito, hangtod duol na sa siya sa iyang igsoon. Ug si Esau
midagan pagsugat kaniya, gigakos siya ug gihagkan niini ug sila nanghilak. Ug si Esau mitan-aw ug nakitan niya ang mga babaye ug ang mga bata: ug nag-ingon, “kinsa man kining mga kauban nimo? Si Jacob
mitubag, “Ang mga anak nga tungod sa kaluoy sa Dios iyang gihatag sa imong sulogoon.”
Ug si Esau miingon, “unsay may ipasabot niining mga mananap nga imong gipadala. Si Jacob miingon,
“kini aron ako makabaton ug pabor gikan kanimo akong ginoo.” Ug si Esau mikatawa ug nag-ingon,
“akong igsoon, aduna usab ako’y daghan niana, diha na kana nimo.” Apan si Jacob miingon, “Ayaw”
kung ako nakabaton ug pabor sa imong panan-aw, nanghinaot ko nga imong dawaton kining gasa gikan
sa akong mga kamot tungod kay sa dihang nakit-an nako ang imong nawong, sama ra sa nagsud-ong
usab ako sa nawong sa Dios kay nalipay usab ikaw kanako.” Gihangyo siya pag-ayo ni Jacob, ug giidawat
ni Esau ang gasa. Nianang adlawa si Esau misugod paglakaw balik nagdto sa Seir.

Joseph – Genesis 37
Si Jose nga kinamanghoran nga anak ni Jacob, niing higayona si Jose nagpangidaron ug 17 anyos
nagaatiman siya sa mga kahayopan, uban sa iyang mga igsoon lalaki ug gisulti ni Jose kang Jacob nga
iyang amahan nga may daotan buhat ang iyang mga igsoon.
Gipangga ni Jocob si Jose labaw sa tanan niyang mga anak ug gitahian niya kinig harianong nga bisti nga
daghan ug mga bulak. Ug sa nakita sa iyang mga igsoo nga gipangga sa ilang amahan si Jose labaw
kanila, naglagot sila kaniya ug masuk-anon kanunay ang ilang sinultihan kaniya.
Usa ka higayon, nagdamgo si Jose ug gisugilon niya kini sa iyang mga igsoon, paminawa kining akong
damgo, didto kita sa uma ug namugkos sa mga trigo, unya mitindog ang akong binugkos ug gialirongan
kini sa inyong mga binugkos ug miyukbo sila sa akong binugkos, unya miingon ang iyang mga igsoon
kaniya nga gusto mo bang mghari ug magmando kanamo? Ug si Jose misulti na usab ug laing damgo
kanila ug sa maong damgo nakita niya nga ang adlaw, ang bulan u gang mg bituon miyukbo kaniya. Si
Jacob nga iyang amahan, misulti kaniya, buot ba nimong ipasabot nga ako nga imong amahan, ang imon
inahan lakip ang imong mga igsoon moyukbo kanimo. Busa gibati ug kasina ang iyang mga igsoon
ngadto kaniya ug ang iyang amahan natingala sa buot ipasabot niini.
Usa ka adlaw nakita sa iyang mga igsoon nga nagapadulong si Jose ngadto kanila ug sila miingon, miabo
na ang tigdamgo. Karon patyon ta siya ug atong itambog siya sa mga uga nga atabay ug ignon nato nga
gitukob siya sa ihalas nga mananap.
Sa dihang maibot si Jose ngadto kanila, ilag gihulog si Jose sa atabay nga uga.
Samtang sila nagalingkod ug nagapangaon, nakita nila ang panon sa mga negosyante nga gikan sa
Gilead. Nagbaguod ang ilang mga kamelyo sa kadaghan sa ilang karga padulong sa Ehipto.
Usa sa iyang mga igsoon miingon, atong ibaligya si Jose sa mga negosyante, sa ingon dili kita
makapasakit kaniya, hinumdomi nga siya atong igsoon, unod sa atong unod ug bugo sa atong dugo. Ug
sa pag-agi sa mga negosyante, ilang gikuha si Jose sa atabay ug gibagliya siya sa kantidad nga 20 ka buok
nga plata, busa gidala nila si Jose sa Ehipto.
Didto sa Ehipto, gibaligya sa mga negosyanti si Jose kang Potipar, ang kapitan sa mga guardiya sa mga
hari sa Ehipto. Apan ang Dios naga-uban kang Jose ug iuang gipalambo ang iyang kinabuhi. Sa dihang
nakita ni Potipar nga ang Dios naga-uban kang Jose, nahimuot siya niini ug gitagaan niya ug pabor ug
gitugotan siya ni Potipar nga makadumala sa iyang panimalay u piniyalan niya sa tanan niyang mga
kabtangan ilalom sa iyang pag-amoma. Busa ang Ginoo nagahatag sa iyang panalangin sa panimalay sa
Ehiptohanon tungod kang Jose.
Si Jose gwapo, ug nakita kini sa asawa ni Potipar ug usa ka higayon niana ang asawa ni Potipar miingon
ngadto kaniya, dali ug dulog uban kanako. Apan mibalibad si Jose sa iyang gusto ug miingon, dili ako
makahimo sa daotang butang ug makahimo ug sala batok sa Dios. Ug sa matag adlaw ang asawa ni
Potipar nagatintal kaniya.

Usa ka adlaw niina samtang si Jose nagahimo sa inadlaw adlaw nga bulohaton ug sa kalit lamang
gigunitan ang iyang kupo ug miingon dulgi ako. Apan si Jose midagan ug nahibilin ang iyang kupo sa
asawa ni Potipar, iya kining gitipigan tupad kaniya hangtod nga miabot si Potipar. Ug misumbong siya
kang Potipar nga nag-ingon, kanang imong sulogoon nga Hebrohanon gusto makighilawas kanako. Apan
misinggit ako ug nangayo ug panabang ug nahibilin ang iyang kupo sa dihang midagan siya pahilayo sa
atong panimalay.
Sa dihang nadungog ni Potipar ang sumbong sa iyang asawa, nasuko kini ug iyang gidala si Jose sa
prisohan ug iyang gipapriso.
Samtang didto si Jose sulod sa prisohan, ang Ginoo naga-uban kaniya. Ug iyang gipakita ang iyang
kabuotan ug nahimuot ang gwardiya sa prisohan ngadto kaniya ug gihimo siya nga piniyalan sa tanang
mga piniriso. Ang Dios nagauban kang Jose ug nahimo siya nga malampuson sa tanan niyang gihimo.

Joseph Becomes Governor of Egypt –Gen. 40
Samtang si Jose tua sa prisohan, ang hari sa Ehipto adunay damgo ug gipatawag si Jose aron sa
paghubad sa iyang damgo. Mao kini ang estorya gikan sa balaang kasulatan.
Sa paglabay sa panahon si Haring Paraon nagdamgo, nga nagtindog didto sa suba sa Nilo. Ug ang pito ka
tambok ug nindot nga baka mitungha daplin sa suba. Ug mitungha usab ang laing pito ka baka nga daot
ug nwong kayo, gipangaon sa niwang nga baka ang pito ka tambok nga mga baka, apan nagpabilin nga
daot ug niwang. Nakalitan si Paraon ug nakamata siya.
Ug nagdamgo na usab si Paraon sa ikaduhang higayon; karon nakita ko ang pito ka uhay nga bus-ok ug
himsog ang mga lugas. Ug mitungha na usab ang laing pito ka uhay mga kuyos, unya gilamoy sa pito ka
kuyos nga uhay ang pito ka bus-ok ug himsog nga uhay. Ug nakamata si Paraon, damgo lamang kadto.
Sa pagkabuntag gipatawag ni Paraon ang mga magikero ug mananagna sa Ehipto, ug gisuginlan sa iyang
damgo, apan bisan usa kanila walay nakahubad niini ngadto kanila. Unya ang tigtagay ug bino misulti
kang Paraon, didto sa bilanggo-an adunay batan-on Hebreo nga makahubad sa imong damgo. Busa
gipatawg ni Paraon si Jose, ug gisulti niya ang iyang damgo. Ug si Jose miingon, ang imong damgo usa
ray kahulogan. Gipadayag sa Ginoo kang Paraon ang iyang pagabuhaton. Ang pito ka tambok nga baka,
pito ka tuig ugang pito ka bus-ok nga uhay,pito usab ka tuig, kini managsama, ug ang pito ka baka nga
daot nga mitungha sa pito ka tuig, u gang pito ka uhay nga kuyos tungod sa init nga hangin. Mao kini
ang pito ka tuig nga gutom. Gipadayag sa Ginoo kang Paraon ang iyang pagabuhaton. Pito ka tuig nga
ilabihan ka abundansya ang abot sa kaumahan sa Ehipto, apan ang pito nga kagutom mosunod.
Ug karon mangita ka ug tawo mga maalamon ug himoa siyang tinugyanan mo sa tibuok Ehipto, aron
magkolikta sa ikalimang bahin sa abot sa kaumahan sulod sa pito ka tuig nga ka abundansya, u gang
maong mga pagkaon itagana sa tibuok Ehipto alang sa pito ka tuig nga gutom nga moabot sa Ehipto.

Unya si Paraon miingon kang Jose, kay gipadayag sa Dios kanimo ang tanan, ug walay tawo nga labaw pa
kanimo ug salabutan o mas maalamon pa kay kanimo. Himuon ko ikaw nga gobernador sa tibuok
Ehipto, unya gikuha ni Paraon ang singsing sa iyang tudlo ug gisul-ob kini sa tudlo ni Jose. Gipasuloob
niya si Jose ug bisting lino nga pino ug gikwentasan ug bulawan ang iyang liog, gipagamit ni Paraon ang
ika dili ang karwahi nga harianon, ug ang iyang piniling guardiya gipauna niya kang Jose nga nagsinggit,
yukbo kamo kaniya ingon niini ang pagkahimong gobernador ni Jose sa tibuok Ehipto. Nag-edad si Jose
ug 30 katuig nga misugod siya pag-alagad kang Paraon ang hari sa Ehipto.
Sa dihang nakabalita si Jacob nga daghang pagkaon didto sa Ehipto, giingnan niya ang iyang mga anak,
pangadto kamo sa Ehipto ug pagpalit kamo pagkaon alang kanato ingon nga gobernador sa Ehipto
nagbaligya si Jose ug pagkaon ngadto sa tanang tawo. Ug miabot ang mga igsoon ni Jose sa Ehipto ug
miyukbo sila kaniya. Unya si Jose miingon, pamahawa kamong tanan, unya si Jose miingon, ako mao si
Jose! Buhi paba ang akong amahan? Apan ang iyang mga igsoon nangahadlok ug wala sila makatubag
kaniya, unya si Jose miingon sa iyang mga igsoon, dali paduol kamo kanako, kay ako inyong igsoon nga si
Jose, ang inyong gibaligya sa taga Ehipto! Ayaw kamo kahadlok, ug ayaw kaligotgoti ang iyong
kaugalingon sa pagbaligya kanako, ka yang tanan plano sa Ginoo aron sa pagluwas sa mga kinabuhi mao
nga giuna ako niya ug padala diri, busa dili kamo ang nagpadala kanako dinhi, kundili ang Ginoo.

Moises – The Bush and Pharaoh Ex. 3
Pagkahuman ug dala ni Jose sa iyang amahan ua mga igsoon ngadto sa Ehipto aron mahigawas sa
kagutom kauban sa iyang kaliwat, sila nagpabilin sa Ehipto sulod sa 400 katuig. Si Pharaon na wala
masayod kang Jose ug mi sugod ug lutos sa mga Isralita. Si Moses na usa sa ila mi layas gikan sa Ehipto
mi adto sa kamingawan. Mao kini ang estorya gikan sa pulong sa Ginoo.
Si Moses maoy nag-atiman sa mga karnero ug mga kanding ug miabot siya sa Sinai, ang balaan bikid.
Didto mipakita kaniya ang angel sa Ginoo ingon nga usa ka nagdilaab nga kalayo taliwala sa sampinit.
Nakita ni Moises nga nagdilaab ang sampinit apan wala kini masunog. Miingon siya, “Nganong wala
man masunog ang sampinit? Akong duolon ug susihon kining katingalahan butang.
Sapagkakita sa Ginoo nga miduol siya, miingon ang Ginoo gikan sa taliwala sa kasampinitan, “ Moises,
Moises!” Mitubag siya, “Unsa man?” Ang Dios miingon, “Diha ka lang kutob. Ayaw na pagduol. Huboa
ang imong sandalyas kay balaan ang dapit nga imong gitindogan. Ako ang Dios sa imong amahan. Ako
ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob.” Unya miingon ang Ginoo, “Nakita ko ang kalisdanan sa akong
katawhan didto sa Ehipto ug nadungog ko ang ilang pagpakitabang ug nasayod ako sa ilang mga pagantos. Busa mikunsad ako aron pagluwas kanila gikan sa mga Ehiptohanon ug pagdala kanila ngadto sa
usa ka mayo ug dakong yuta. Karon ipadala ko ikaw ngadto sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa akong
katawhan gikan sa Ehipto.”

Ug mibalik si Moises ngadto sa Ehipto kauban ang iyang igsoon nga si Aaron ug miadto kang Pharaon ug
gibuhat nila ang gisugo sa Ginoo.
Ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron, “Kon ang hari sa Ehipto moingon kaninyo,’Pamatud-I
ninyo ang inyong kaugalingon pinaagig milagro; ingnansi Aaron, Iitsa ang moong sungko sa atubangan sa
hari ug mahimo kining bitin. Giitsa ni Aaron ang iyang sungkod sa atubangan sa hari ug sa iyang mga
opisyal ug nahimon kining bitin.
Unya gipatawag sa hari ang iyang mga tawong maalamon ug ang mga salamangkero ug pinaagi sa ilang
mga salamangka gihimo usab nila ang gihimo ni aaron. Giitsa nila sa yuta ang ilang mga sungkod ug
nahimo usab kining mga bitin. Apan ang ilang mga sungkod gitukob sa sungkod ni Aaron.Apan
nagmagahi gihapon ang hari ug wala gayod mamati kang Moises ug kang Aaron sumala sa gisulti sa
Ginoo.
Unya ang Ginoo miingon kang Moises, “Adtoa ang hari sa Ehipto ug ingna siya, ‘Mao kini ang giingon sa
Ginoo: Palakta ang akong katawhan aron mag-alagad sila kanako. Ang Ginoo miingon kang Moises,
“Ingna si Aaron, iisa sng imong sungkod ibabaw sa mga tubig sa Ehipto, sa mga suba, sa mga kana lug sa
mga lim-aw. Ang tubig mahimong dugo ug malukop sa dugo ang tibuok Ehipto.
Gituman ni Moises ug ni Aaron ang gisugo sa Ginoo kanila. Sa atubangan sa hari ug sa iyang mga opisyal
giisa niya ang sungkod ug gibunalan niya ang tubig sa suba sa Nilo u gang tubig niini nahimong kining
dugo. Nangamatay ang mga isda ug nabaho pag-ayo ang suba u gang mga Ehiptohanon dili na
makainom sa tubig sa suba. Nalukop sa dugo ang tibok Ehipto.
Ug giisa ni Aaron ang iyang sungkod ibabaw sa mga suba, mga kana lug mga lim-aw ug gipatungha sa
yuta sa Ehipto ang mga baki. Unya gipatawag sa hari si Moises ug si Aaron ug giingnan, “Pag-ampo
kamo sa Ginoo nga kuhaon niya ang mga baki ug palakton ko ang inyong katawhan aron maghalad sila
ngadto sa Ginoo. Unya mibiya si Moises ug si Aaron gikan sa hari. Unya nag-ampo si Moises sa Ginoo
mahitungod sa mga baki nga iyang gipadala. Sapagkakita sa hari nga maarang-arang na ang ilang
kahimtang, nagmagahi na usab siya ug wala na mamati kang Moises ug kang Aaron sama sa gipasidaan
sa Ginoo.
Unya ang Ginoo miingon kang Moises, “Ugma sa sayo sa buntag ang hari ug sultihi siya ‘Kini ang gisulti sa
Ginoo: Palakta ang akung katawhan kon dili mo sila palakton, pasipad-an ko ikaw nga magpadala ako ug
kaalagman kanimo ug sa imong mga katawhan ning kalibotan. Gipataas ko ikaw aron ipakita kanimo ang
akong gahum, u gang akong ngalan mailhan sa tibuok kalibotan.

Passover and Crossing Red Ex. 12
Ang Ginoo miingon kang Moises, “Ipahamtang ko sa hri ug sa mga Ehiptohanon ang usa pa ka silot. Ug
gipahibalo ni Moises sa tibuok pundok sa Israel ug giingnan niya sila, kinahanlan nga ang matag pangulo
sa panimalay magpili ug nating karnero o nating kanding alang sa iyang pamilya; usa ka mananap matag
panimalay.
Unya nagkuha sila ug dugo ug ipahid diha sa duha ka haligi sa pultahan ug sa ibabaw sa mga balay.
Ayaw kamo panggawas sa inyong balay hangtod sa buntag kay mosuroy ang Ginoo aron pagpatay sa
mga Ehiptohanon ug inigkakita niya sa dugo diha sa mga haligi sa pultahan, mosaylo lamang siya ug dili
niya pasudlon ang tiglaglag nga Angel aron sa pagpatay kaninyo. Ug gituman sa mga Isralita ang
gipamando sa Ginoo kanila.
Sa pagkatungan gabii, gipamatay sa Ginoo ang tanang kamagulangan anak nga lalaki didto sa Ehipto,
gikan sa anak sa hari nag maoy manununod sa trono, ngadto sa anak sa mga binilanggo. Niadtong
gabhiona, nahigmata ang hari ug ang tanan niyang opisyal ug ang tanang Ehiptohanon ug nabati nila ang
mga tiyabaw kay walay balay nga walay kamatyig anak nga lalaki. Niadto gayong gabhiona gipatawag sa
hari si Moises ug si Aaron ug giingnan niya, “Hala, panglakaw na kamo gikan sa akong nasod ug simbaha
ang Ginoo sumala sa inyong gihangyo.
Ang mga Israelita nagpuyo didto sa Ehipto sulod sa 430 ka tuig. Mga 600,000 ang mga lalaki. Wala ipha
ang mga babaye ug mga bata
Sa dihang ang hari sa Ehipto gisuginlan nga nanglakaw na ang mga Israelita, nausab ang hunahuna niya
ug sa iyang mga opisyal bahin sa mga Israelita. Miingon sila, “Nganong gibuhian ta man ang mga
Israelita? Wala na hinuon kitay mga ulipon!” Busa giandam sa hari ang iyang karwahing iggugubat ug
ang iyang mga sundalo. Gidala niya ang 600 sa labing maayong karwahi ug ang uban pang nga karwahi
nga gidumala sa mga opisyal. Sa dihang duol na ang hari ug ang iyang kasundalohan, nangahadlok pagayo ang mga Israelita ug pagpakitabang sila sa Ginoo. Miingon si Moises sa katawhan, “Ayaw kamo
kahadlok! Pabilin sa inyong nahimutangan ug tan-awa ang buhaton sa Ginoo niining adlawa aron
pagluwas kaninyo. Kanang mga Ehiptohanon dili na ninyo Makita pag-usab. Pag-hilom lamang kamo
kay ang Ginoo maoy makig-away alang kaninyo.”
Unya giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat ug gipasibog sa Ginoo ang dagat pinaagi sa kusog
nga hangin gikan sa silangan nga mihuros sa tibuok gabii. Nabahin ang tubig ug nauga ang taliwala niini
ug miagi niini ang mga Israelita. Sa isigkakilid nila nahinong daw duha ka paril ang tubig. Gigukod sila sa
mga Ehiptohanon uban sa tanang mga kabayo sa hari, sa mga karwahi ug sa mga magkakabayo subay sa
ilang giagian sa dagat. Ang Ginoo miingon kang Moises, “Iisa ang imong kamot ibabaw sa dagat ug
motikyop ang tubig ug matabonan ang mga Ehiptohanon uban sa ilang mga karwahi ug mga
magkakabayo.” Busa giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat ug sa pagkabuntag nahibalik ang
dagat. Misulay ang mga Ehiptohanon sa pag-ikyas apan nasugat hinuon nila ang tubig. Mibalik
pagtikyop ang tubig ug natabonan ang mga karwahi, ang mga magkakabayo niini u gang tanang
kasundalohan sa hari nga migukod kanila hangtod sa dagat. Wala gayoy usa nga nahibilin.

The Ten Commandments – Ex. 19:1-Ex.20:23
Sa ikatulo sa bulan human mibiya ang mga Israelita gikan sa Ehipto, miabot sila sa Diserto sa Sinai ug
nagkampo sila didto atubangan sa bukid sa Sinai. Ug si Moises mitungas sa bukid u gang Ginoo nagsuli
kaniya; Mao kini ang imong isulti sa mga katawhan sa Israel. Inyong nakaita ug nasaksihan ug unsay
akong gihimo sa Ehipto ug giunsa ko kamo sa pagdala nganhi kanako susama sa agila nga nagdala sa
iyang mga piso diha sa iyang mga pako. Kung kamo magatuman ug magasunod sa akong pakigsaad
kaninyo, ahimo kamo nga akong mga panili. Kamo akong mga tinipigan nga mga bahandi ug kamo
mamahimong akong mga pari sa akong gingharian ug usa ka balaan nga nasod. Mao kini ang isulti sa
mga Israelita, busa milugsong si Moises ug gitigom niya ang mga pangulo ug gisuginlan niya sila sa mga
sugo sa Dios, ug ang mga katawhan nagdungan ug tubag kaniya, buhaton namo ang tanan nga gisugo sa
Ginoo.
Ug gisuginlan ni Moises ang Ginoo sa tubag sa mga tawo. Ug ang Ginoo misulti kang Moises, sa ikatulo
kaadlaw ako mokunsad ibabaw sa panganod aron ako ilang madunggan nga ako nakigsulti kanimo aron
sila magahatag sa kanunay sa ilang pagsalig kanimo. Adtoa ang mga tawo ug ingna sila nga hinloan nila
ang ilang kaugalingon karon ug ugma. Kinahanglan nga labhan nila ang ilang mga bisti ug mangandam
sila sa ikatulong adlaw. Nianang adlawa ako, ang Ginoo, mokunsad sa bukid sa Sinai aron Makita sa
tanang mga tawo. Butangig utlanan libot sa bukid ug sultihi ang mga tawo nga dili sila patunagson sa
bukid o pahikapon sa tiiilan niini. Patyon ang mohikap niini. Inig patingog sa trumpita, patungasa sa
bukid ang mga katawhan.
Busa milugsong si Moises sa bukid ug gipaandam siya ang mga tawo, gilabhan nila ang ilang mga bisti. Si
Moises miingon kanila, pangandam kamo alang sa ikatulong adlaw ug ayaw usa kamo pakighilawas. Sa
pagkabuntag sa ikatulo ka adlaw, nagdalugdog ug nagkilat. May bagang panganod sa bukid ug
nadungog ang makusog nga lanog sa trumpeta. Nangurog sa kalisang ang tanang mga tawo didto sa
kampo. Gidala ni Moises ang mga tawo gawas sa kampo aron pagsugat sa Ginoo ug mitindog sila sa
tiilan sa bukid. Ang tibuok bukid sa Sinai naputos sa asokay ang Ginoo mikunsad man sa dagway sa
kalayo. Misaka ang aso sama sa aso gikan sa usa ka hudno ug naglinog sa tibuok bukid. Ug sa nag-anam
kakusog ang tingog sa trumpeta misulti si Moises ug gitubag siya sa Ginoo.
Nanaog ang Ginoo gikan sa tumoy sa bukid sa Sinai. Gipaadto niya si Moises sa tumoy sa bukid ug
itungas si Moises. Angv ginoo miingon kang Moises, lugsong ug pasidan-i ang mga tawo sa dili paglatas
sa utlanan aron sa pagtan-aw kanako kay kung ila kining himoon mangamatay ang kadaghanan kanila.
Bisan gain ang mga pari nga modulo kanako kinahanglan nga maghinlo sa ilang kaugalingon ka kung dili
silotan ko usab sila. Busa milugsong si Moises ngadto sa katawhan ug gusultihan niya sa giingon sa
Ginoo.
Ang Ginoo misulti ug mao kini iyang giingon: “Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan
sa Ehipto diin kamo naulipon.
1. Ayaw kamo pagsimba ug laing dios gawas kanako.

2. Ayaw pagbuhat ug dios dios ug larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta, o diha sa
tubig nga anaa sa ilawom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa mga dios dios o pagsimba niini kay ako ang
Ginoo nga inyong dios ug abubhoan ako.
3. Ayaw pasipad-i ang akong pangalan. Ako si Yahweh nga inyong Dios. Silotan ko si bisan kinsa
nga magpasipala sa akong pangalan.
4. Hinumdomi ang adlaw nga igpapahulay ug ilha kini nga balaan. Makatrabaho kamo sulod sa
unom ka adlaw apan ang ika pitong adlaw mao ang igpapahulay nga akong gigahin kaninyo.
5. Tahora ang inyong Amahan ug Inahan.
6. Ayaw kamo pagpatay.
7. Ayaw kamo panapaw.
8. Ayaw kamo pangawat.
9. Ayaw kamo pagbutang butang sa inyong isig katawo.
10. Ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tawo o sa iyang asawa o sa iyang mga ulipon, o sa iyang
mga baka, iyang mga asno o sa bisan unsa nga iyaha.
U gang Ginoo misulti kang Moises, sultihi ang mga Israelitas, nahibaloan ninyo ako nakigsulti kaninyo
gikan sa langit. Ayaw kamo pagbuhat ug mga diosdios nga plata ug bulawan aron inyong simbahon
ug ako magapanalangin kaninyo.

The Spies Numbers 13-14
1

Ang Ginoo miingon kang Moises, 2 pagsugog mga tawo aron sa pagpangispiya sa yuta sa Canaan nga
ihatag ko sa mga Israelita. Gisugo sila ni Moises aron sa pagpangispiya sa yuta sa Canaan ug giingnan
niya sila, Pangadto kamo ug tungas sa kabungtoran 18 ug susiha unsang matang sa yuta kini. Susiha usab
ang mga lumolupyo niini kon lig-on ba sila o huyang, diyutay ba sila o daghan ba. Pagdala kamo ug
prutas gikan sa maong yuta. Busa nangadto sila sa dapit sa amihanan ug gisusi nila ang yuta gikan sa
kamingawan. Nagputol sila ug usa ka pungpong sa ubas nga hilabihan ka bug-at nga nagkinahanglan ug
dula ka tawo pagyayong niini. Tapos ang 40 ka adlaw namauli sila gikan sa ilang pagpangispiya sa
maong yuta. 26Miadto sila kang Moises ug kang Aaron ug sa tibuok katawhan sa Israel nga didto sa
Cades sa kamingawan sa Paran. Gitaho nila ang ilang panaw ug gipakita nila ang mga prutas gikan sa
yuta nga ilang gisusi. 27Miingong sila, Nakaabot kami sa yuta nga inyong gipaadtoan kanamo. Tabunok
kini kayo ug ania ang mga prutas nga among nakuha sa maong yuta. 28Apan kusgan ang mga lumolupyo
sa maong yuta ug ang mga siyudad kinutaan ug habog kayo. Gawas pa niini, nakita namo didto ang mga
kaliwat ni Anak. Apan gipahilom ni Caleb ang katawhan sa atubangan ni Moises ug giingnan, Mangadto
kita karon dayon ug puy-an nato kini kay mabuntog nato sila. 31Unya ang mga tawo nga mikuyog kaniya
miingon, Dili kita makabuntog sa katawhan didto kay sila mas lig-on kay kanato. Pinaagi niini gipadala
sa katawhan sa Israel ang bakak nga taho bahin sa Canaan. Unya ang tibuok katilingban naninggit ug
niadtong gabhiona nanghilak sila sa kaguol. 2Ug ang tanang katawhan sa Israel nagmulo batok kang
Moises ug kang Aaron. Sila miingon, Maayo pa untag nangamatay kami sa Ehipto! O nangamatay ba
hinuon kami niining kamingawan! 3Nganong dad-on man kita sa Ginoo nianang yutaa? Aron ba lamang
mangamatay sa espada? Ang among mga asawa ug gagmayng mga anak mahimong bihagonon. Dili ba

mas maayo pa nga mamalik na lamang kita sa Ehipto? Ug nag-ingnanay sila, Magpili kitag pangulo ug
mamalik kita sa Ehipto. 5Unya si Moises ug si Aaron nanghapa atubangan sa tibuok katilingban sa Israel.
6Ug si Josue nga anak ni Nun ug si Caleb nga anak ni Jefone, ang mga tawo nga mikuyog sa pagsusi sa
yuta, migisi sa ilang mga bisti tungod sa kaguol. Ug miingon sila sa tibuok katilingban sa Israel, Ang yuta
nga among gisusi maayo kayo nga yuta. 8kon nahimuot kanato ang Ginoo, dad-on kita niya niadtong
yuta nga tabunok kaayo ug itugyan niya kini kanato. 9Ayaw lamang kamo pagsukol sa Ginoo ug ayaw
kahadlok sa katawhan sa maong yuta kay sayon ra nato silang buntogon. Mahanaw kanila ang ilang
panalipod kay ubanan man kita sa Ginoo busa dili kita angay nga mahadlok kanila. 10Apan buot sa
katawhan nga batoon sila. Unya ang himaya sa Ginoo mipakita sa tanang katawhan sa Israel didto sa
Tolda nga tagboanan. 11Ug ang Ginoo miingon kang Moises, kanus-a ba kining mga tawhana mohunong
sa pagdumili sa pagtuo kanako? Dili ba gayod sila motuo kanako bisan pa sa tanang milagro nga akong
gihimo sa ilang taliwala? 12Ipahamtang ko kanila aqng kamatay ug puohon ko sila apan himoon ko ikaw
nga usa ka nasod nga mas dako ug mas gamhanan pa kay kanila. Apan si Moises miingon sa Ginoo kon
hutdon mo karon ug pamatay kining katawhan, ang kanasoran nga nakabalita sa imong kabantog
moingon, 16Tungod kay ang Ginoo wala makahimo pagdala niining katawhan ngadto sa yuta nga iyang
gisaad nga ihatag kanila, gipamatay na lamang niya sila didto sa kamingawan. 17Ug karon nag-ampo ako
kanimo nga ipakita mo ang imong dakong gahom, O Ginoo, sama sa imong gisaad sa dihang miingon ka,
18
Dili ako daling masuko ug naghingapin ang akong gugmang walay paglubad; mopasaylo ako sa
kalapasan ug kasal-anan apan dili ko pasayloon ang mga nakasala. 19Pasaylo-a ang kasal-anan niining
katawhan, nangalipuyo ako kanimo sumala sa kadak-on sa imong gugmang walay paglubad ug sama sa
imong pagpasaylo niining maong katawhan sukad pa sa Ehipto hangtod karon. 20Unya ang Ginoo
miingon, Gipasaylo ko sila sumala sa imong gihangyo. Walay mahabiling buhi niining mga tawhana ug
makasulod niadtong yutaa. Nakakita sila sa akong himaya ug sa mga milagro nga akong gihimo didto sa
Ehipto ug sa kamingawan apan gisulayan gihapon nila ako sa ikanapulo na ka higayon ug wala sila
mamati sa akong tingog. 23 Walay usa kanila nga makakita sa yuta nga gisaad ko nga ihatag sa ilang
katigulangan. Wala gayod kanila nga nagsalikway kanako ang makasulod niini. Sulod sa 40 katuig, ang
unang tuig nagagahin sila ug 40 diyas na pag adto sa yuta na diin ang ilang mga kaanakan naga antos
didto sa desyerto tungod sa sala sa ilang mga ginikanan. Ug si caleb ug si Josue ang nakasulod sa yutang
saad.

Joshua: Introduction
Samtang tigulang na si Moses sa wala pa siya mamatay iyang gipili si Josue nga mahimong sumusonod para
mahimong maoy magdala sa mga katawhan sa Dios padulong sa yutang saad nga maoy gisaad sa Dios sa
katawhan ni Abraham.
Gisirhan pag-ayo ang mga gangha-an sa mga jerico aron dili makasulod ang mga Israelita. Walay makasulod
o makagula sa siyudad . Unya ang Ginoo miingon kang josue “ Itugyan ko kanimo ang jerico ug ang hari niini
lakip ang maisog nga mga sundalo. Ikaw ug ang imong mga sundalo mag martsa libot sa gawas sa siyudad

buhata kini kausa sulod sa unom ka adlaw. Pito ka pari ang mag-una sa sudlanan sa kasabutan matag usa
kanila mag dala ug budyong. Sa ika-pitong adlaw ikaw ug ang imong mga sundalo mag martsa libot sa gawas
sa siyudad maka pitu uban sa mga pari nga mag patingog sa mga budyong. Inig kadungog ninyo niini
pasinggita ang tanang mga tawo ug unya mahugno ang padir nga nag libot sa siyudad ug ang tanan modali
pagsulod sa siyudad. Busa miingon si Jusue alsaha ang sudlanan sa kasabutan ug pito kaninyo mag-una niini
nga mag dalag budyong nga sungay sa laking karnero. Apan gidi-an ni Jusue ang mga tawo sa pagsinggit o sa
pagtingog hangtod nga sugoon sila niya. Busa gipalibot niya sa siyudad sa makausa ang mga pari nga nagdala
sa sudlanan sa kasabutan sa ginoo. Unya namalik sila sa kampo ug namahulay didto pagkagabii. Sayong
mimata si Jusue pagka buntag ug gialsa sa mga pari ang sudanan sa kasabutan. Ang pito ka pari nga nag
dalag pito ka budyong nag-una ug nag patingog niini. Nag una kanila ang mga sundalo ug nagsunod sa
sudlanan sa kasabutan. Gibuhat nila kini sulod sa ik-unom adlaw. Sa ika-pitong adlaw namangon sila
pagkabanag-banag ug milibot sa siyudad sa samang paagi sa makapito. Sa ika-pitong paglibot nila human
patingoga sa mga pari ang mga budyong giingnan ni jusue ang mga tawo “ Paninggit kamo kay gitugyan sa
Ginoo kaninyo ang siyudad. Ang siyudad ug ang tanan nga anaa niini gihukman nga laglagon sa hingpit ingon
nga halad ngadto sa Ginoo. Apan ayaw kamog kasamok ug kadaot sa kampo sa Israel. Apan bisan unsa ang
hinimo gikan sa Plata,bulawan,bronsi o puthaw,alang kini sa Ginoo. Busa gipatingog sa mga pari ang mga
budyong nga sungay sa pagkadungog niini sa katawhan,naninggit sila ug ilang giilog ang siyudad. Unya
gisunog ang siyudad gawas sa mga butang nga hinimog bulawan,plata,bronsi ug puthaw. Gikuha nila kini ug
gibutang sa panudlanan sa Ginoo. Busa ang Ginoo nag-uban kang jusue ug nabantog siya sa tibuok nasud.

The Sin of Achan – Joshua 7
2

Karon si Josue nagsugog mga tawo gikan sa Jerico ngadto sa Ai, Lakaw kamo ug susiha ang yuta. Mao
nga ang mga tawo milakaw ug naniid sa Ai, 3 mibalik sila kang Josue ug miingon “Ayaw na ug paadtoa
ang tanan. Pasulonga lamang ang duha o tulo ka libo ka sundalo sa Ai, dili na kinahanglan ang tanan kay
gamay lamang sila. Ang mga tawo sa Ai nakapatay ug 36 ka mga Israelita mao nga mitalaw sila ug
nangahadlok. 6gigisi ni Josue ang iyang bisti, mihapa sa yuta atubangan sa arka sa kasabutan sa Ginoo
hangtod sa gabii kauban sa mga pangulo sa Israel, nga nagbutang ug abog sa ilang mga ulo. 7si Josue
nag-ingon, “O Ginoo nga among Diyos nganong gidala pa man nimo kining katawhan tabok sa Jordan. O
Ginoo unsa may akong ikasulti nga ang Israel gipasibog man sa iyang mga kaaway. Ug unsa may
buhaton mo sa pagpanalipod sa imong kadungganan. 10Ang Ginoo miingon kang Josue, Bangon,
nganong mihapa ka man? Nakasala ang Israel, wala nila tumana ang kasabutan nga akong gisugo kanila.
Gikuha nila ang pipila ka mga butang nga gilain aron laglagon. Busa ang Israel dili makasukol sa iyang
mga kaaway. Dili na ako muoban kaninyo hangtod nga laglagon ninyo ang mga butang nga gilain aron
laglagon sa inyong taliwala. Ang mikuha niining mga butanga kinahanglan nga pagasunugon uban sa
tanan niyang mga kabtangan tungod kay iyang gilapas ang kasabutan sa Ginoo. 15 Mibangon si Josue
sayo sa buntag ug gipatawag tagsatagsa ka banay sa Israel ug napili ang banay ni Juda ug napili ang
banay ni Zera. 17Gipaatubang niya ang banay ni Zera ug napili ang panimalay ni Zabdi. Gipaatubang ang
tagsatagsa ka tawo sa panimalay ni Zabdi ug si Acan ang napili. 19Unya si Josue miingon kang Acan, Anak

ko, nagahangyo ako, ihatag ang himaya sa Ginoo, ang Dios sa Israel, ug tagai siyag mga pagdayeg. Sultihi
ako sa imong gibuhat. Ayaw kinig itago gikan kanako. 20Si Acan mitubag kang Josue ug nag-ingon,
Tinuod, nakasala ako sa Ginoo, ang Dios sa Israel,ug mao kini ang akong gibuhat: Nakakita ako ug
matahum nga kupa ug plata ug usa ka baritang bulawan. Naibog ako niini ug akong gikuha ug gitaguan
sa akong tolda. 22Busa misugo ug pipila ka tawo si Josue ngadto sa tolda ug tinuod gayod, tua ang plata,
ang bulawan ug ang kupa; Gidala kini nila ngadto kang Josue ug sa mga katawhan sa Israel ug gipahiluna
sa atubangan sa Ginoo. 24Busa gidala ni Josue ug sa tibuok Israel sa Achan, ang plata, ang bareta sa
bulawan, ang kupa, ang iyang mga anak nga lalaki ug babaye, ang iyang mga baka, asno, Karnero, ug ang
iyang tolda ug ang tanan niyang mga kabtangan ug gibato sila sa tibuok Israel ug gisunog. Gitabunan sila
ug dakung tapok sa mga bato nga anaa pa hangtod karon unya nahupay na ang kasuko sa Ginoo kanila.

David & Goliath – 1Samuel 17
Paglabay sa daghang katuigan human sa pakig-away ni Josue batok sa taga Jerico, ang sundalo sa
Palistino misulong sa taga Israel. Ang pangalan sa Hari sa taga Israel aning panahuna mao si saul.
1

Karon ang kasundalohang Felistihanon nagtigom alang sa gubat. Si Saulo ug ang mga Israelita
nagpaduol didto sa utlanan aron sugaton ang mga Palestino. Ug ang kampyon nga si Goliath migawas sa
kampo sa mga Palestino. Usa siya ka higante mga tulo ka metros ang gitas-on. Mitindog si Goliath ug
misinggit didto sa pundok sa Israel. Nganong migawas kamo ug milinya sa pakiggubat? Ako Palestino,
ug kamo mga suloguon lang ni Saul? Pagpili kamo ug tawo nga maoy makigsangka kanako, kon sa
among panagsangka mapatay niya ako kami mamahimong inyong sulugoon, apan kon mapatay ko siya
kamo mahimong among sulugoon, magsilbi kanamo. Ug ang Palestino miingon, karong adlawa
buntogon ko ang pundok sa Israel. Taga-i ko tawo ug tuguti nga magsangka kami sa usag-usa. Sa
pagkadungog sa mga pulong ni Goliath, Si Saul ug kauban sa iyang kasundalohan nangahadlok sila.
Karon si David ang kinamanghuran anak ni Jesse, magbalantay sa karnero sa iyang amahan didto
Bethlehem. Si Jesse miingon kang David, dad-a kining napulo ka tinapay alang sa imong mga igsoon.
Ang imong mga igsoon kauban ni Saul ug tanang sundalo sa Israrel nga nakig-away batok sa
Felistihanon. Sayo sa buntag miabot si David sa kampo sa mga sundalo nga nangandam sa pakig-away
sa mga Felistihanon. Samtang nakig istorya siya sa iyang mga igsoon, misinggit si Goliath nanghagit, ug
si David nakadungog niini. Ug nangutana si David, kinsa man kanang Felistihanon nga nanghagit sa
kasundalohan sa buhi nga Diyos? Ang gisulti ni David nakaabot kang Saul, ug gipatawag ni Saul si David.
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Misulti si David kang saul, kining imong sulugoon maoy makig-away niining Felistihanon, mitubag si
saul, usa ka lang ka batang lalaki. Apan si David miingon kang Saul, kining imong sulugoon makapatay ug
lion ug uso, ug kining Felistihanon mahisama sa usa kanila, kay gihagit niya ang mga sundalo sa buhi nga
Diyos.

Unya gidala ni David ang iyang gamit ug nagpili siya ug lima ka hamis nga bato didto sa tubod ug
gibutang niya kini sa iyang iyang bag kauban ang iyang lamboyog sa iyang sa iyang kamot ug nagpaduol
siya kang Goliath, ug ang Felistihanon nagpadayon sa pagpaduol ngadto kang David. Sa pagkakita ni
Goliath kang David nga usa lamang ka batang lalaki, gitunglo niya si David pinaagi sa iyang Ginoo, Ali
diri, siya miingon, ihatag ko ang imong lawas sa mga langgam.
Miingon si David sa mga Palistino, miduol ka kanako dala ang imong ispada ug bangkaw, apan ako
magigsangka batok kanimo sa ngalan sa buhi nga Dios nga labing gamhanan Ginoo sa kasundalohan sa
Israel nga imong gipasipad-an niining adlawa itugyan ka sa Ginoo kanako ug patyon ko ikaw ug pulgotan
sa imong ulo. Karong adlawa ang tibuok kalibotan masayod nga may Dios ang Israel kay ang Ginoo ang
Ginoo maoy makigsangka ug itugyan sa Ginoo ang imong kasundalohan sa among mga kamot. Sa dihang
nagpaduol ang Felistihanon aron sa pagpatay kang David, midali pagdagan si David paingon kang
Goliath, mikuot ug bato sa iyang bag, gilambuyog ni David ug gipunting niya ug mayo ang agtang sa
Felistihanon ug natumba ug naumod ang nawong sa yuta.
Unya mitindog si David ibabaw sa Felistihanon ug gikuha niya ang ispada ni Goliath ug gilungguan niya sa
ulo ang higanti. Sa pagkakita sa mga Felistihanon nga patay na ang ilang sinaligan midagan sila unya ang
kasundalohan sa Israel naninggit ug gigukod nila ang mga Felistihanon. Sa dihang nahibalik na ang
Israelita gikan naggukod sa mga Felistihanon gipanguha nila ang mga kabtangan nga nahibilin sa kampo
Ang pagka inila ni David sa mga tao nag padayon ug sa diha si haring Saul nag selos mao kini ang
sinugdan sa estorya gikan sa pulong sa Ginoo.
Busa nag pili siyag 3,000 ka tawo sa Israel ug gipangita niya si David didto sa kabatoan nga puyanag ihalas nga mga kanding. Unya mi adto siya sa mga toril ug may langub ug misulod siya niini tungog
sa sugo sa lawas, ug wala niya hibal-e na si David ug iyang mga tawo naa sa sulod sa langob. Giingnan si
David sa iyang mga tawo, “ Ania na ang higayon nga giingon sa Ginoo kanimo nga itugyan niya kanimo
ang imong kaaway ug ikaw nay mahibalo unsay buhaton nimo kaniya.” Unya mitindog si David ug sa
hilom giabisan niya ang bisti ni Saul. Ug giingnan niya ang iyang mga tawo, “dili buot ang Ginoo nga
patyon ko ang akong agalon kay pinili man siya sa Ginoo”. Pinaagi niini, nadanini ang iyang mga tawo sa
dili pagpatay kang Saul.
Unya mitindog si Saul ug mibiya sa langub ug mipadayon sa iyang lakaw. Unya migula si David sa
langub ug gitawag niya si Saul, “ Agalon kong hari!” ug sa paglingi ni Saul sa iyang luyo, miyukbo si David
ug miingon kang Saul, “ Nganong nagpadani ka man sa mga sugyot sa mga tawo nga nag ingon nga
daotan akog tuyo kanimo? Karon nasayran mo na gayod nga gituyan ka na sa ginoo kanako ug pipila sa
akong mga sakop nagsugot kanako sa pagpatay kanimo. Apan wala ko ikaw patya kay pinili ka man sa
Ginoo. Tan awa amahan ko, kining tinabas nga akong gigunutan aron masayod ka nga wala koy tinguhi
sa pag budhi kanimo.
Human makasulti si Davia niini, si Saul miingon, “ Ikaw ba kana David, anak ko?” mas matarong
ka pa kanako kay gibaslan mo maayo ang akong pag ka dautan. Gipakita mo ang imong kaayo kanako
kay wala mo man ako patya bisag gitugyan ako sa Ginoo nganha kanimo. Gantihan ka unta sa Ginoo sa
kaayo nga gipakita mo kanako niining adlawa. Karon nasayod ako nga ikaw mahimo gayong hari ug nga

ang gingharian sa Israel malign-on ubos sa imong pagdumala. Busa ipanumpa kanako sa ngalan sa Ginoo
nga dili mo pamatyon ang akong mga kalawit ug dili nimo wagtangon ang akong ngalan gikan sa banay
sa akong amahan,” ug nanumpa si David. Human niini mipauli si Saul apan si David ugbang iyang mga
tawo mibalik sa ilang tagoanan.

JONAH
Ang Ginoo miingon kang Jonas, “ Bangon, lakaw ngadto sa Nineveh ang dakung siyudad ug pag
sulti batuk niini tungod kay ang ilang kadautan miabot na nganhi kanaku. Apan si Jonas miadto sa Joppa
ug nakakita ug barko nga padulong ug Tarsis, pahilayo gikan sa presensiya sa Diyos. Busa ang Diyos
nagdala ug kusog nga hangin sa kadagatan ug namugna ang dakong unos nga halos mabungkag na ang
barko. Ang kapitan miduol kang Jonas ug miingon, “ Pag ampo sa imong Dios. Basig maluoy kanatu ang
imong Dios ug dili kita mangamatay. Gikan sa unsang katawhan.? Si Jonas miingon, “ Usa ako ka Judeo
ug mahinadlukon sa Dios sa langit nga nagbuhat sa dagat ug sa yuta,” Unya ang mga tawo nalisang ug
hilabihan tungod kay si Jonas miingon nga siya mipahilayo gikan sa presensya sa ginoo.”
Unya si Jonas miingon. “ Alsaha ko ninyo ug ilabay sa dagat ug ang dagat magmalinawon tungod
kay ako maoy hinungdan nga kining bagyo miabot kaninyo.” Busa gibayaw sa mga tawo si Jonas ug
gilabay sa dagat ug ang dagat nagmalinawon. Ang dios nagpadala ug dakung isda aron lamuyon si Jonas
ug siya nagpabilin sa tiyan niini sud sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabii.
Unya si Jonas nag ampo sa Ginoo gikan sa isda nga nag-ingon, “ Nanawag ako sa Ginoo diha sa
akong pagka balaka ug iya akung gitubag. Nabugkus ug mga sagbot sa dagat ang akong ulo. Kakuyapon
nako sa dihang nahinumdom ako sa Ginoo, ug miampo nganha kanimo. Ang kaluwasan nagagikan sa
Ginoo.” Ang Ginoo misugo sa isda ug gisuka niini si Jonas sa mamala nga yuta. Ang pulong sa Ginoo
nadawat pag-usab ni Jonas nga nag ingon, “ Bangon, lakaw ngadto sa Nineveh ug sangyawi sila sa mga
pagsangyaw nga akong isulti kanimo.” Busa si Jonas mibangon ug miadto sa Nineveh sumala sa pulong
sa Ginoo. Ang Nineveh usa ka dakung siyudad. Ug si Jonas misangyaw nga nag-ingon. “ Sa sud ka 40 ka
adlaw ang Nineveh mapukan.” Ang mga tawo mituo sa Dios; nag patawag ug usa ka pag-puwasa,
nagsul-ob ug mga saput nga saku gikan sa ilang labaw hangtud sa pinaka ubos kanila.
Ang hari nagmando, “ Walay tawo o mananap nga motilaw ug bisan unsa. Walay mokaon ug
muinom ug tubig. Kinahanglan ang tanang tawo mosangpit sa Diyos nga kinasingkasing gayud aron ang
matag-usa mobiya sa iyang hiwi nga dalan ug mobiya sa mga buhat nga dautan. Basin palang maosab
ang huna-huna sa Dios ug mabugnaw ang iyang kasuko ug kita dili mamatay.
Sa dihang nakita sa Dios ang ilang gibuhat nga sila mibiya sa ilang pagka-dautan. Ang Dios
miusab sa iyang hunahuna sa dautang kalamidad nga iyang giingon nga mahitabo kanila. Ug wala na kini
gibuhat sa Ginoo. Wala nalipay si Jonas ug nasuko siya, ug miingon, “Ginoo mao na kini ang akong
giingon nga mahitabo. Tungod kay nahibalo ko nga ikaw puno sa grasya ug maluluy-on nga Dios, dili dali-

daling masuko ug puno sa gugma’g kaayo, ug mahimong muhunong sa pag-padala ug dautang
kalamidad. O Ginoo kuhaa nalang akong kibnabuhi, tungod kay maayo pa alang kanaku ang mamatay
inay mabuhi.
Unya ang Ginoo miingon, “ Aduna ka bay rason aron masuko? Busa si Jonas migawas sa siyudad
ug nilingkud aron tan-awon ang mahitabo. Ug ang Ginoong Dios nag patubo ug usa ka tanom aron
mahayahay siya. Nalipay ug maayo si Jonas mahitungod sa tanom. Apan sunod adlaw nag-himug ulod
ang Dios nga miatake sa tanum ug kini nalaya. Sa dihang mitaas na ang adlaw ang Dios nag-dalag init nga
hangin gikan sa sidlakan ug ang adlaw init kaayo sa ulo ni Jonas nga halos malipung siya ug nihangyog
pag-ayo sa Dios nga mamatay nga nag-ingon, “ Ang kamatayon mas maayo pa kanaku labaw sa
kinabuhi.”
Unya ang Dios miingon kang Jonas. “ Aduna ka ba’y maayong rason aron masuko sa tanum?” Ug
si Jonas mitubag, “ Aduna ko’y maayong rason masuko,bisan pa aron mamatay.” Unya ang Dios miingon,
“ Naluoy ka sa tanum nga wala nimo buhata ug dili pud ikaw ang nag-patubo, mitungha lamang kini usa
ka gabii niana ug namatay usab usa ka gabii niana. Dili ba ako angay nga maluoy sa Nineveh, ang dakung
siyudad nga adunay labing 120,000 katawo nga wa nahibawo sa kalahian sa ilang tuo ug wala nga kamot,
ug naa pa’y daghang mga mananap?”

Elijiah – 1 King 18
Pagkahuman sa paghari ni David, adunay usa ka hari sa Israel nga ginganlag Ahab ug usa siya ka dautan
nga hari nga nagasimba ug dios dios nga si Baal. Ug ang Ginoo mimando kay propeta Elias sa pag-adto
sa Hari ug nagpakita kaniya. Mao kini ang balaan nga istorta nga kinutlo sa pulong sa Ginoo.
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Sa dihang nakita ni Ahad si Elias, miingon siya kang Elias. Ikaw ba kana, tighimog kasamok sa Israel?
Mitubag si Elias, dili ako ang naghimog kasamok sa Israel kondili ikaw u gang panimalay sa imong
amahan kay gisalikway mo ang kasugoan sa Ginoo ug misimba ka kang Baal. 19Karon tiguma ang
katawhan sa Israel didto sa Bukid sa Carmel ug dalha ang 450 ka propeta ni Baal ug 400 ka propeta ni
Asera nga gipaluyohan ni Rayna Jezebel. 20Busa gipasugoan ni Ahad dang tanang katawhan sa Israel ug
gitigom ang mga propeta ni Baal didto sa Bukid sa Carmel. 21Ug si Elias miduol sa tanang katawhan ug
nangutana kanila, nganong dili man kamo makahukom? Kung ang Ginoo mao ang Dios, sunda siya, apan
kung si Baal mao ang Dios, sunda siya, ang mga katawhan wala gayod motubag kaniya.
18
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Si Elias miingon sa mga katawhan, Ako lamang ang nahabilin nga sa mga propeta sa Ginoo, apan si Baal
dunay 450 ka propeta. Hatagi kami ug 2 ka tarong baka. Papilia silag usa aron ilang ihawon ug
lapalapaon ug itungtong sa sugnod apan kinahanglan nga dili kini duslitan. Ug sangpiton nila ang ngalan
sa ilang dios ug sangpiton ko usab ang ngalan sa akong Ginoo. Ang mutobag pinaagi sa kalayo, siya mao
ang Dios ug ang mga katawhan mitubag kaniya, unsay imong gisulti mayo.
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Giandam sa mga propeta ni Baal ang toro nga isakripisyo ug mitawag sila sa ngalan ni Baal gikan sa
buntag ug hangtod sa kaudtohon. Ug sila masinggit, Baal trubaga kami. Apan wala sila gitubag ug
nagsayaw sayaw sila libot sa halaran nga ilang gihimo.
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Sa pagkaudto si Elias mibugalbugal kanila nga nag-ingon, kusga pagsangpit kay dios man kaha siya.
Tingalig namalandong pa siya o tingalig may gilakaw o natulog pa ug kinahanglan pukawon. Ug mikusog
sila pagsangpit ug gisamad samaran nila ang lawas pinaagi sa mga espada ug bangkaw sumala sa ilang
nabatasan hangtod mibanaw ang dugo. Apan wala sila panumbalinga ug wala sila pamatia.
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Unya miingon si Elias ngadto sa mga katawhan, duol kamo kanako, miduol kaniya ang tanang tawo. Ug
giayo niya ang naguba nga halaran sa Ginoo. Unya nagkuha si Elias ug 12 ka mga bato sumala sa
gidaghanon sa mga anak ni Jacob nga ginganlag sa Ginoo ug Israel. Ug pinaagi niining mga bato naghimo
siyag halaran sa ngalan sa Ginoo. Ug naghimo siyag usa ka kanal libot sa halaran. Gipahimutang niya
ang sugnod ug gidala niya ang baka ug gitungtong ibabaw sa mga sugnod. Miingon siya, pun-ag tubig
ang upat ka tadyaw ug bubo-i ang halad sunogonon ingon man ang mga sugnod. Bubo-i pa gayod ninyo
ug gibuboan na usab nila. Unya miingon na usab si Elias ngadto kanila, Bubo-I na usab ninyo sa ikatulong
higayon. Ug gihimo nila kini. Misanap ang tubig libot sa halaran ug ang kanal napuno usab sa tubig
36

Sa paghimo na sa oras sa paghalad, si propeta Elias miduol sa halaran ug nag-ampo; O Ginoong Dios,
nga Dios ni Abraham, Isaac ug Israel, ipakita niining adlawa nga ikaw mao ang Dios sa Israel ug ako nga
imong alagad ug nga gihimo ko kining tanan tungod sa imong sugo. 37Tubaga ako, o Ginoo aron
masayod kitang mga katawhan nga ikaw ang tinuod nga Dios ug wala nay lain. 38Unya mikunsad ang
kalayo sa Ginoo, ug giut-ot ang halad nga sunogonon ingon man ang sugnod lakip ang mga bato ug abog
ug nauga ang tubig nga diha sa kanal. 39Sa pagkakita niini sa tanang katawhan, nanghapa sila ug
miingon, Si Yahweh mao ang Dios. Si Yahweh lamang maoy Dios!.

The Widow’s Oil – 2Kings 4:1-7
Sa dihang si Elias mikayab ngadto sa langit, ug gibilin ang iyang katungod kang propeta nga ginganlag
Eliseo. Ug mao kini ang estorya na kinutlo gikan sa balaang kasulatan.
1

Unya ang asawa sa usa sa mga propeta miadto kang Eliseo ug miingon, “Patay na ang akong bana ug
nasayod ka nga mahadlokon siya sa Ginoo. Apan ania ang tawo nga iyang nautangan ug salapi aron
pagkuha sa duha ko ka anak aron iyang uliponon sibling bayad sa utang sa akong bana.

2

Si Eliseo miingon kaniya, “Unsa may mahimo ko alang kanimo? Unsa may butang nimo didto sa balay?”
Ug siya miingon, “Wala, gawas sa usa ka gamayng tibod nga lana.” 3Unya si Eliseo miingon, “Lukpa ang
tanan nimong mga silingan ug panghulam ug mga basiyong kasudlan ug lana kutub sa imong mahimo.

4

Unya sulod kamo sa lawak, ikaw ug ang imong mga anak. Panira kamo sa pultahan ug sudlig lana ang
mga sudlanan. Inigkapuno sa usa ka sudlanan, ilain kini.”
5

Busa mipauli ang babaye ug nanira siya u gang iyang mga anak. Samtang nagbubo siya, gihatag sa iyang
mga anak kaniya ang mga sudlanan ug gisudlan niya kinig lana. 6Sa dihang napuno na ang mga sudlanan,
siya maiingon sa iyang anak, “Hatagi akog laing sudlanan.” U gang anak mitubag kaniya, “Wala nay laing
sudlanan.” Unya mihunong pag-agas ang lana.
7

Gisuginlan sa babaye si propeta Eliseo ug si Eliseo miingon, “Hala, ibaligya ang lana ug bayri ang imong
mga utang. Ang sobra niini makabuhi na kaninyo.”

Elisha and the Axe Head – 2 Kings 6: 1 - 7
usa ka adlaw niana, ang pundok sa mga propeta nga ubos sa pagdumala ni Eliseo miiingon kaniya,
nakita nimo nga ang dapit nga among gipuy-an gamay ra kaayo alang kanamo. 2. Busa paadtoa kami sa
Jordan aron pagkuhag kahoy kay maghimo kamig balay nga among kapuy-an didto.” Miingon si Eliseo.
“sige.” 3. unya ang usa kanila miingon, kon mahimo kuyogi kami.” Ug si Eliseo mitubag , “Oo, kuyogan
ko kammo.”4. Busa mikuyog siya kanila.Sa pag-abot nila sa Jordan,namutol silag kahoy. 5. Apan samtang
ang usa kanila nagputol ug kahoy,ang uhas sa iyang wasay nahulog sa tubig ug misinggit
siya,”Hala,hinulaman ko ra kadtong wasaya.Unsa may akong buhaton?”6. Si propeta Eliseo
mitubag,”Diin man mahulog?”Ug sa dihang gipakita niya kang Eliseo ang dapit,nagputol si Eliseo ug
kahoy ug gilabay niya kini sa dapit nga nahulugan sa wasay ug miluyaw ang uhas sa wasay.7. Unya
miingon si eliseo, “punita Kana.”Busa gipunit kini sa tawo.

Josiah
Milabay ang daghang katuigan ang mga Israelita mi palayo pag-simba sa Ginoo ug mi samba kang Baal
ug Asera. Hangtod mi abot ang batan-ong hari nga mi usob sa Jerusalem.

Walo ka tuig ang panuigon ni Josais sa pagsugod niya paghari sa Juda ug naghari siya sulod sa 31 ka tuig
didto sa Jerusalem. Matarong siya atubangan sa Ginoo ug gisunod niya ang gibuhat sa iyang
katigulangan nga si David. Wala gayod siya motipas sa dalan nga matarong. Sa ika-18 nga tuig sa paghari ni Josais, gisugo niya si Safan pag-adto sa Templo. Si Sefan mao ang sekretaryo sa hari. Giingnan siya
sa hari, “ Lakaw ngadto kang Hilkias, ang pangulong pari, aron iphon niya ang kuwarta sa katawhan nga
nadawat sa pari nga nag-bantay sa pultahan sa templo sa Ginoo. Ipahatag kini ngadto sa mga
nagdumanla sa trabaho sa templo aron silay mohatag niini ngadto 6 sa mga panday ug mga kantero ug
ibayad sa mga kahoy ug sinapsapan nga mga bato aron gamiton pag ayo sa templo. Ug nahuman kini ug

ang sekretarya mi adto sa hari aron sa pag pahibalo. “ang mga opisyales nag bayad ug kwarta gikan sa
templo sa Ginoo. Ug iya kining gi salig ngadto sa mga trabahanti ug pangulo sa templo.”
Unya si Hilkias, ang pangulong pari, miingon kang Safan, “ Nakit-an ko ang balaod didto sa
templo. Sa pagkabati sa hari sa nahisulat sa basahon sa balaod, gigisi niya ang iyang bisti miingon siya , “
Lakaw, pag pakisayod kamo sa Ginoo alang kanako ug sa katawhan sa Juda bahin niining basahona kay
nasuko pag-ayo ang Ginoo kanato kay wala man tumana sa atong katigulangan ang nasulat niining
basahona.”
Unya gisugo sa hari ang pangulong pari nga si Hilkias lakip ang mga pari luyo-luyo niya ingon
man ang mga magbalantay sa pultahan sa templo nga ipagula ang tanang galamiton nga gigamit sa pag
samba kang Baal ug sa Dios nga si Asera ug sa tanan nga anaa sa kalangitan. Unya gisunog niya kining
tanan didto sa gawas sa kota sa Jerusalem didto sa Walog sa Kidron ug ang mga abo niini gidala sa
Betel. Gilakip usab niya pagpapha gikan sa ilang katungdanan kadtong nagsunog ug insenso alang kang
Baal ug alang sa adlaw, sa bulan ug sa mga bituon ug sa tanang butang sa kalangitan. Ug iyang
gipagawas sa templo ang tukon nga sagrado nga gihalad sa Diosa nga si Asera ug gidala niya kini sa
Walog sa Kidron ug gisunog. Ug iya pa gayod giguba ang pinuy-anan sa mga lalaki nga nagbaligya sa ilang
dungog didto sa templo sa Ginoo. Dinhi himoa sa mga babaye ang bisti alang sa Diosa nga si Asera.
Dugang pa niini gihinginlan ni Josais ang mga tigkonsultag mga espiritu ug ang mga salamangkero ingon
man ang mga Dios-dios sa tagsatagsa ka banay ug uban pang mga Diosdios ug ang tanang hugawng
butang sa Juda ug sa Jerusalem aron matuman niya ang mga sugo nga nahisulat sa basahon nga
hikaplagan ni Hilkais, ang pari, didto sa templo sa Ginoo. Wala pa gayoy hari nga ingon kaniya nga
misimba sa Ginoo sa bug-os niyang kasing-kasing, kalag ug kusog sumala sa tanang balaod ni Moises. Ug
wala na gayoy hari nga sama kaniya.

Daniel –Dan.1
Tungod sa pagsimba sa katawhan sa Jerusalem sa mga dios dios ug nagpadayon sa pagbuhat ug daotan
gipadala sa Ginoo si Nabucodonozor nga hari sa babylonia aron mamahimo silang dinakpan.
1

Sa ikatulong tuig sa Paghari ni Joakim sa Juda misulong sa Jerusalem si Nabucodonozor ang Hari sa
Babilonia ug giataki niya kini. 2Gitugyan sa Ginoo si Joakim nga hari sa Juda ngadto kang Nabucodonozor
uban sa mga galamiton sa Tempo sa Dios. Gidala niya kini sa Babilonia ug gibutang sa Templo sa iyang
dios, sa tipiganan sa bahandi.
3

Unya gisugo sa hari si Aspenas ang pangulo sa mga Yunuko, sa pagpilig mga batan-ong lalaki gikan sa
mga binihag nga mga Israelita nga sakop sa harianong banay. 4Kinahanglan nga sila gwapo maayong
panglawas, edukado ug daghang nahibaluan hait ug salabotan ug may katakos sa pag-alagad sa palasyo.
Ug tudloan sila sa bagbasa ug sulat sa pinulongan sa mha taga-Babilonia, kining mga dinakpan nga si
Daniel, Shadrach, Meshach ug Abednego.. ang hari nagpili kanila sa inadlaw nga pagkaon sa hari gikan

sa bino nga iyang giinom ug siya miingon kinahanglan mahibalo sila sulod sa tulo ka tuig sa pagkahuman
miabot ang panahon nga mosugod sila sa pag-alagad sa hari. Apan si Daniel dili buot nga hugawan ang
iyang kaugalingon pinaagi sa pag-inom ug pagkaon sa gidulot kaniya sa hari busa gihangyo niya si
Asfenas nga tugotan siya sa dili pagkaon o pag-inom sa idulot kaniya. Tungod sa panabang sa Dios si
Daniel gikaloy-an ni Asfinas. Apan giingnang niya si Daniel “nahadlok ako sa akong agalon nga mao ang
nagbuhat sa imong kalan-on ug ilimnon kon makapalit siya nga mas niwang ka kay sa mga batan-on nga
sama kanimog panuigon mamiligro ang akong kinabuhi “Ug miingon si Daniel kang asfenas sulayi kami
nga imong sulogoon sulod sa napulo ka adlaw ug hatagi lamang kami ug utlanan nga among kan-on ug
tubig nga among imnon. Unya itandi ang among panagway ug ang panagway sa mga batan-ong nagkaon
sa harianong kalan-on sumala unya sa inyong Makita buhata kanamo ang imong gusto. Misugot niini
ang opisyales ug gisulayan niya sila sulod sa napulo ka adlaw tapos sa napulo ka adlaw nakita nga mas
mayo silag panagway ug mas himsog kay sa tanang batan-on nga mikaoon sa harianong kalan-on. Busa
wala na sila daliti sa opisyales ug harianong pagkaon kondili mga utanon na lamang. Kining upat ka
batan-on gihatagan sa Dios sa tanang kahibalo ug kaalam sa pagsabot sa mga basahon ug si Daniel
gitago-an niyag hiyas sa paghubad sa mga panan-awon sa mga damgo. Pagkahuman sa tulo ka tuig nga
maoy gitagal sa hari nga paatubangon na sila sa pangulo sa Opisyales ngadto kang hari Nabucodonozor
nakigsulti ang hari kanilang tanang ug nakita niya nga walay sama kang Daniel, kang Sadrac, Meshac ug
Abednigo. Busa gihimo silang alagad sa hari ug nagpadayon si Daniel pagpuyo sa palasyo hangtod sa
unang tuig ni Hari Ciro.

Daniel’s Prophecies, Daniel 7: 1 - 14
Sa unang tuig sa paghari ni belsazar sa babelonia,ngahangyo si Daniel. Gisula niya agn iyang damgo ug
mao kini ang iyang asoy.
Nakita ko sa akong damgo niadtong gabhiona nga ang dagat gikusokuso sa upat ka dagkong
mananap.Nakita ko usab nga gikan sa dagat may mitungha nga upat ka dagkong mananap;managkalahi
kini sa usag-usa. Ang usa mura kini ug lion.ang ikaduhang mananap sma sa hitsura sa uso.ang ikatulo
daw sama sa liyopardo.Ang ikaupat nga mananap:Bangis ug makalilisang ug kusgan kaayo ug puthaw
ang iyang ngipon.May giusap siya ug gipinopino kini ug gitamaktamakan niya.Ang nabilin, Aduna siya’y
napulo ka sungay.samtang gisud-ong ko ang mga sungay ug unya,diha sa ilang taliwala miturok ang may
mga mata nga sam sa mga mata sa tawo na may baba nga makasultig pulos hambog.
Ug sa pagtan-aw nako,may mga trono nga gibutang,ug milingkod niini siya nga walay katapusan;ingon sa
niyebe ang kaputi sa iyang bisti.ug ang iyang buhok sama sa delana nga puti kaayo, ang iyang trono
kalayo nga nagdilaab.ug may ligid kini nga kalayo usab.ang suba nga nagbaha gikan sa iyang
atubangan.libo ka libo ang nag-alagad kaniyaug nagbarog sa iyang atubangan. Kay ang hukmanan andam
na u gang mga basahon giablihan. Samtang nagtan-aw ako,nadungog ko gihapon ang mga panghambog
nga gisukti sa sungay. Unya nakita ko nag giptay ang mananap ug gilambog ngadto sa kalayo ang iyang
lawas. Gikuhaan sa gahom ang ubang mananap apan gilugwayan ug mubong panahon ang ilang

kinabuhi.may lain pa gayod akong nakita diha sa akong panan-awon. Nakita uban sa mag panaganod sa
langit ang daw usa ka tawo.miduol siya kaniya nga walay katapusan ug gipaila ngadto kaniya. Ug kaniya
gihatag ang gahom u gang himaya u gang gingharian,aron magalagad kaniya ang tanang katawhan.
Walay pagkatapos ang iayng gahom kay dili man malumpag ang iyang gingharian.

SHADRACH, MESHACH UG SI ABEDNEGO
Kaning sugilanon nahitabo sa panahon nga nabihag ang mga Israelita nga milungtad sa (70) siyetinta
katuig.
Karon si Haring nabucodunosor nagpabuhat ug estatwang bulawan, 27 ka metros ang kahabugon niini.
Tulo ka metros ang gilapdon. Unya gitigom sa hari ang mga governador,magtatambag,tesorero,ug mga
maghuhukom ug tanang opisyal sa lalawigan. Nagtigom sila aron pagtambong sa paghalad sa estatwa
nga gipahimutang sa hari, mibarog sila atubangan sa maong estatwa. Ug ang tigpahibalo miingon o
katawhan sa nagkalainlaing mag pinulungan,inigkadungog ninyo sa tingog sa trumpeta, ug bisan unsang
honi sa instrumento. Kinihanglan muhapa ug muluhod kamo sa pagsimba sa estatwang bulawan ni
haring nabucodonosor. Si bisan kinsa nga magdumili sa pagsimba itambog sa nagbagang kalayo. Busa sa
pagkadungog sa mga katawhan sa tunog sa trumpeta,ang tanang katawhan miyukbo ug misimba sa
estatwang bulawan ni haring nabocodonosor.
Unya pipila ka mga opisyales miadto kang haring Nabocodonosor; o kamahalan hatagan ka untag taas
nga kinabuhi. Adunay pipila ka judeo nga uimong, nga imong gitudlo nga pangulo sa sa mga buluhaton
sa lalawigan sa babelonia. Sila mao si Shadrach, Meshach ug Abednego. Wala sila mag-alagad sa imong
mga dios o magsimba sa estatwa nga bulawan nga imong gipabuhat.
Si Nabocodonosor nagmando nga paatubangon kaniya si Shadrach, Meshach ug Abednego.tinuod ba
nga wala kamo magsimba sa estatwang bulawan nga akong gipabuhat? Kung wala kamo magsimba niini
karon dayon itambog kamo sa nagbagang kalayo. Kinsa man kahang Dion ang makaluwas kaninyo gikan
sa akong mga kamot!
Si Shadrach,Mesahch ug si Ebednego mitubag sa hari,Oo kamahalan, dili na kinahanglan nga mutubag
kami kanimo niining mga butanga. Kung kabubut-on sa Dios nga luwason kami niya gikan sa nagdilaab
nga kalayo ug sa imong mga kamot. O kamahalan, Bisan dili kami niya luwason,gusto namo masayod ka
nga dili ug dili kami mualagad ug musimba sa estatwang bulawan nga imong gipabuhat.
Ug misamot ang kasuko ni haring Nabocodonosor, unya misugo siya nga pil-og pito ang kainit sa kalayo.
Ug misugo siya sa pipila sa iyang kusgang mga sundalo nga gapuson sila Shadrach,Meshach ug Ebednego
ug itambog sa nagdilaab nga kalayo. Ug gigapos sila nga nagsul-ob gihapon sa ilang mga bisti, ug sa ilang
kalo ug gitambog sila ngadto sa nagdilaab nga kalayo.nainit naman pag-ayo ang kalayo,ang siga niini
nakapatay sa mga tawo nga nagtambog kang Shadrach,Meshach ug Abednego. Ug kining tulo ka tawo
gitambog nga ginapos ngadto sa nagdilaab nga kalayo.

Unya si haring Nabocodonosor natingala ug midali pagtindog ug giingnan niya ang iyang mga
magtatambag. Dili ba tulo ka tawo ang atong gigapos ug gitambog sa kalayo? Gitubag nila ang hari,
tinuod kana kamahalan. Ug miingon ang hari, apan tan-awa upat katawo ang nakita ko nga walay gapos
ug naglakawlakaw taliwala sa kalayo ug wala sila maunsa. Ug ang panagway sa ikaupat sama sa usa ka
anghel.Si Nabocodonosor mipaduol sa ganghaan sanagdilaab nga kalayo ug miingon Shadrach,Meshach
ug Abednego mga alagad sa labing gamhanan nga Dios, gawas kamo! Duol kanako! Busa migawas ang
tulo ka lalaki gikan sa kalayo. Ug ang mga governador ug mga magtatambag nagtigom palibot nila. Ilang
nakita ang kalayo wala makasunog sa lawas niadtong mga tawhana,wala gain masunog ang ilang mga
bisti ug wala gain sila manimahong aso.
Unya si Nabocodonosor miingon, dalaygon ang Dios ni Shadrach,Meshach ug Abegnego nga nagpadala
nganhi sa iyang anghel aron pagluwas sa iang mga alagad tungod kay misalign man kaniya. Gikawang
niya ang sugo sa hari ug dili na sila mualagad ug musimba sa lain nga Dios gawas sa ilang Ginoo. Busa
akong isugo nga bisan unsang katawhan,nasod o pinulunagn nga magsulti bisag unsa batok sa Dios ni
Shadrach,Meshach ug Abednego,tagudtaguron ug gub-on ang ilang mga balay. Kay walay laing Dios mga
makaluwas sama niining paagia.

Nehemiah
21 Unya sa bulan sa Nisan, (sa ato pa, sa mga upat ka bulan ang milabay) sa ika-20 nga tuig sa paghari ni
Artaxerxes, samtang gitagayan ko siyag bino nakita niya nga subo ang akong panagway. 2 Busa giingnan
ko sa hari, “ nganong subo man ang imong panagway nga dili ka man unta masakiton? Unsa may imong
gikasub-an?”
Nahadlok ako pag-ayo 3 ug gitubag ko ang hari, “ Hatagan ka unta, O kamahalan, ug taas nga kinabuhi!
Nasubo ako kay ang siyudad diin gilubong ang akong katigulangan nagun-ob na ug nasunog ang mga
ganghaan niini.”
4 Unya giingnan ako sa hari, “Unsay buot mong ihangyo kanako?” busa nag-ampo ako sa Dios nga anaa
sa langit. 5 Ug giingnan ko ang hari, “ Kon mouyon ka, Kamahalan, ug kon maluoy ka kanako,tugoti ako
sa pag-adto sa Juda, sa siyudad nga gilubngan sa akong katigulangan, aron ako kining tukoron pag
usab.” 6 Ug miingon ang hari, “ Magdugay ka ba didto? Kanus-a ka man mobalik dinhi?” Unya miuyon
ang hari nga mopauli ako sa Juda ug gisultihan ko siya kon kanus-a ako mobalik.
9 Gipakuyogan ako sa hari ug mga opisyal sa kasundalohan ug mga sundalo nga nagkabayo. Sa pag-abot
ko sa lalawigan unahan sa Suba sa Eufrates, gihatag ko sa mga kadagkoan sa lalawigan ang sulat sa hari.
11 Unya miadto ako sa Jerusalem ug nagpabilin ako didto sulod sa tulo ka adlaw. 12 Walay tawong
gisuginlan bahin sa ipabuhat sa Dios kanako alang sa Jerusalem. Unya sa pagka gabii gisuroy ko ang
siyudad uban sa pipila ka tawo. Walay laing hayop nga akong gidala gawas sa asno nga akong gikabay-

an. 13 Miagi ako sa ganghaan sa Walog paingon sa Atabay sa Dragon ug sa ganghaan sa basura ug gisusi
ko ang mga kota sa siyudad nga nangaguba ug ang mga ganghaan niini nga nangasunog.
16 Wala masayod ang mga opisyal bahin niini kay wala may pari o mga kadagkoan o bisan kinsang Judio
nga akong gisuginlan. 17 Unya giingnan ko sila, “ Nakita ninyo ang kalisod sa atong kahimtang. Naguba
ang siyudad sa Jerusalem ug nanga sunog ang mga ganghaan niini. Busa atong tukoron pag-usab ang
mga kota niini aron dili na kita maulawan.” 18 Gisuginlan ko sila sa kaluoy nga gipakita sa Dios kanako sa
hari. Ug miingon sila, “ Hala,tana, sugdan ta dayon ang pag-ayo.” Busa madasigon sila kaayo nga
misugod pag-trabaho. 19 Apan sa pagkasayod niini ni Sanbalat nga taga Horon ug ni Tobias nga iyang
sulugoon nga taga-Amon ug ni Gesem nga taga Arabia, gibugalbugalan ug gibiaybiay nila kami 2 ug
atubangan sa iyang kaigsoonan ug sa kasundalohan sa Samaria, miingon siya, “Unsa may gibuhat niining
makaluluoy nga mga Judio? Nagtuo ba sila nga pinaagi sa paghalad ug mga mananap mahuman nila pagayo ang paril sa usa lamang ka adlaw? Makatukod ba silag paril gikan sa pinundok nga mga sunog pa
gyod?” 3 Diha tapad kaniya si Tobias nga Amonihanon. Si Tobias miingon, “Tinuod kana. Bisag milo
lamang ang mokatkat sa ilang kota, matumpag na kana!”
4 Nag-ampo ako, “Patalinghogi kami, O among Dios, kay gitamay kami. Isumbalik ngadto kanila ang ilang
pagtamay kanamo. Kuhai sila sa tanan nilang kabtangan ug ipabihag ngadto sa laing nasod. 5 Ayaw
pasayloa ang ilang paglapas ug ayaw hikalimti ilang sala kay gipakaulawan nila kami nga nagtukod sa
mga paril.”
6 Busa gitukod namo ang paril ug dali rang nahuman namo ang katunga sa gihabugon niini ka yang mga
tawo madasigon man nga nagtrabaho. 7 Apan sa dihang nasayran ni tobias ug sa mga taga-Arabia ug sa
mga Amonihanon ug sa mga taga-Asdod nga nagpadayon kami sa pag-ayo sa paril sa Jerusalem ug nga
nagsugod nag katakdo ang mga nagubang bahin niini, nasuko sila pag-ayo. 8 Busa naglaraw sila sa
pagsulong sa Jerusalem aron paghimog kagubot.
9 Apan nag-ampo kami sa among Dios ug nagbutang ug guwardiya adlaw ug gabii.
14 Nakita ko nga nahadlok ang mga tawo busa giingnan ko ang ilang mga pangulo, “Ayaw kamo
kahadlok kanila. Hinumdumi ang Ginoo nga gamhanan ug pakig-away kamo alang sa inyong
kaigsoonan,mga anak asawa ug sa inyong pinuy-anan.” 16 Sukad niadtong adlawa, katunga sa mga
trabahador nagtrabaho sa mga pari ug ang katunga nagbitbit ug mga bangkaw, mga taming, mga pana
ug mga bisti alang sa gubat ug ang mga pangulo sa katawhan 17 nga maoy nagtukod sap aril. Kadtong
nagdala ug mga butang gihimo nila sa paagi nga ang pikas kamot nagtrabaho ug ang pikas nagbitbit ug
hinagiban. 18 Ug ang matag trabahador nagtakin ug espada samtang siya nagtrabaho. 23 Busa ako, ang
akong mga kaigsoonan, ang akong mga sulugoon ug ang mga guwardiya nga misunod kanako, walay usa
kanamo nga naghukas sa among bisti bisan sa gabii. Ang matag usa nagbitbit ug hinagiban. 2 Gipatawag
ako ni Sanbalat ug ni Gesem kay kuno buot silang makigkita kanako didto sa usa ka balangay sa
kapatagan sa Ono. Apan daotan diay silag tuyo kanako. 3 Busa nagsugo akong mga tawo sa pagbalibad
kanila nga dili ako makaadto kay daghan akog buhat ug dili ko buot nga usikan ko ang akong panahon
aron lamang sa pagpakig-kita kanila. 4 sa makaupat ka higayon gipasugoan ako nila nga buot silang
makigkita kanako apan gitubag ko sila sa mao gihapong balibad. Nag ampo ako sa Ginoo, “ Ginoo!

Tagaig katakos ang mga kamot”. 10 Usa ka adlaw niana miadto ako sa balay ni Semaias. Anak ni Delaias
ug apo ni Mehetabel nga dili makabiya sa iyang balay. Miingon si Semaias kanako, “ Magtigom kita didto
sa Templo sa Dios ug takpan ta ang mga pultahan niini kay moanhi sila sa gabii ug patyon ka nila.” 11
Apan miingon ako, “ Dili mahimo nga magtinalawan ako. Nagtuo ka ba nga motago ako sa templo aron
maluwas? Dili ako moadto!” Nasabot ug nakita ko nga wala siya sugoa sa Dios apan nagsulti siyag
pasidaan batok kanako kay gisuholan man siya ni Tobias ug ni Sanbalat. 13 Gisuholan siya paghadlok
kanako aron makasala ako. Sa ingon may kapasikaran na sila sa pagdaot sa akong ngalan agig pagbiaybiay kanako. 14 Nag-ampo ako, “ Ayaw kalimti, O Dios, ang gibuhat ni Tobias ug ni Sanbalat ug siloti sila.
Hinumdumi usab ang babayeng propeta nga si Noadias ug ang ubang propeta nga naghadlok kanako.”

Natapos ang trabaho
15 Nahuman gayud ang pag-ayo sa paril sa Jerusalem sa ika-25 nga adlaw sa bulan sa Elul tapos sa 52 ka
adlaw nga pagtrabaho. 16 Ang tanan namong mga kaaway ug tanang kanasoran nakabalita bahin niini
ug nangahadlok sila. Nakita nila nga ang maong kalamposan nahimo pinaagi sa tabang sa Dios.

The Birth of Jesus
Human milabay ang daghang katuiga, ang mga propeta nagsulti bahin sa pagkatawo ni Hesus nga
ipanganak sa usa ka babayeng ulay, mao kini ang sugilanon nga magikan sa Balaang Kasulatan.
Nagpadala ang Ginoo ug anghel nga si Gabriel ngadto sa Nazareth, lungsod sa Galilea. Didto may us aka
babayeng ulay nga kaslunon ngadto kang Jose, nga kaliwat ni David sa panimalay ni Judah. Ang pangalan
sa ulay nga babaye mao si Maria. Ang anghel miadto kaniya ug miingon,”paglipay! Kay ang Ginoo nag –
uban ug nagpanalangin kanimo.”
Ug naglibog pag – ayo si Maria sa pagkadungog niya sa mensahe, ug namalandong kon unsay kahulugan
sa mga pulong. Apan ang anghel miingon kaniya, ayaw kahadlok Maria kay gikahimut – an ka sa Dios.
Ikaw mag sabak ug manganak ug us aka batang lalaki, ug panganlan mo siya ug Hesus. Mahimo siyang
inila ug tawagon siya ug anak sa Dios. Ang Ginoong Dios maghimo kaniya ug hari sama sa iyang kagikan
nga si David. Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayod matapos
ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel,”unsaon man pagkahimo niini nga usa man ako ka
ulay?” ang angel mitubag,” ang Balaang Espirito mukunsad diha kanimo, magpabilin ang gahom sa Dios
diha kanimo, kay walay imposeble sa Ginoo”.
Pagkasayod ni Jose nga magsabak ang iyang pangasaw – unon mga si Maria, busa nag plano si Jose nga
makigbulag siya sa hilom. Samtang naghuna – huna si Jose niini ang Ginoo mipakita kaniya pinaagi sa
damgo nga nag – ingon,” Jose! Anak ni David, ayaw kahadlok nga mangasawa kang Maria, kay ang bata

nga iyang gisabak lalang kini sa balaang Espirito. Ipakatawo niya ang usa ka bata nga lalaki ug panganlan
mo siya ug Hesus. Siya mao’y moluwas sa katawhan gikan sa ilang pagpakasala ug kining tanan
mahitabo aron matuman ang giingon sa ginoo pinaagi sa mga Propeta, ang putli nga batan – ong babaye
manganak.
Busa sa pagmata ni Jose gituman niya ang gisulti sa anghel sumala sa gimando sa Ginoo, ug gipangasawa
ni Jose si Maria ug wala niya kini hilabti hangtod siya nanganak. Ug ginganlan ni Jose ang bata nga Hesus.
Aning panahuna si Cesar Augustus nagpakanaog ug balaod nga sensunon ang tibuok Romano, u gang
tanan milugsong didto sa lungsod aron magpalista. Busa si Jose miadto sa lungsod sa Nazareth ug Galilea
didto sa Judea, didto sa Bethlehem siyudad ni David. Tungod kay usa man siya sa kaliwatan sa tribo sa
Judea ug kaliwat usab ni David. Miadto siya kauban si Maria nga gitakda sa pagpakasal kay manganakay
na kini. Samtang tu – a sila didto, panahon nga ipanganak na ang bata, ug ipanganak ang unang anak
nga lalaki, gibalot nila kini ug panapton ug gibutang sa pasungan kaya tong panahuna wala ma’y lawak
alang kanila.
Didto aduna’y magbalantay sa karnero nga nagbantay tibuok gabei, u gang anghel sa Ginoo mipakita
kanila u gang himaya sa Dios nagpalibot kanila, ug nangahadlok sila, apan ang anghe miingon
kanila,”ayaw kamo kahadlok, magpadala ako sa maayong balita ug dakong kalipay sa tanang katawhan.
Karong adlawa sa lungsod ni David natawo ang mangluluwas nga mao si Kristo, ug mao kini ang
timailhan, Makita ninyo siya nga gibalot ug panapton ug naghigda sa pasungan.
Sa kalit lang ang dakong panon sa anghel sa Ginoo nga nag – ingon,”Himaya sa Dios nga labaw sa tanan,
kalinaw sa kalibutanug katawhan diin iyang gitagaan ug pabor.
Unya mibiya ang mga anghel kanila ug mikayab sa langit, ang mga magbalantay sa karnero nagpangutan
– anay sa usa’g – usa. Mangadto kita sa Bethlehem ug atong makita ang panghitabo kang kansang gisulti
sa Dios kanato.
Busa midali sila paglakaw ug nakaplagan nila si Maria ug Jose, u gang bata diin nag higda sa pasungan. Sa
pagkakita nila kaniya, mikayap ang pulong bahin sa bata u gang tanang nakadungog niini nangatingala
sila sa gisulti sa magbalantay ngadto kanila.
Apan si Maria iyang gitipigan ang tanan sulod sa iyang kasing – kasing u gang magbalantay sa karnero
namalik ug nagdayeg sa Ginoo, sa tanang butang, nga ilang nadungog ug nakita.

The Baptism of Jesus Luke 3: 1 – 18
Sa panahon nga si Pontious Pilato nahimong Gobernador sa Judea,ang pulong sa Ginoo miabot ngadto
kang Juan ug nagsugod si Juan pag wali sa bunyag sa paghinulsol para sa pasayloan sa mga sala; sumala
sa sinulat ni Propeta Isaias.

“ May magsinggit didto sa kamingawan;
Andama ninyo ang dalan sa Ginoo
Abonohi ninyo ang nang walog
Pataga ang tanang bungtod ug bukid
Tul – ira ang mga libaongong dalan
Ug Makita sa tanang tawo ang kaluwasan sa Dios”.
Ug may panon sa mga tawo nga miadto kang Juan aron mag pabunyag kaniya. Kamong mga bitin , kinsay
nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa kasuko sa Ginoo nga hapit na moabot. Ayaw kamo pagsulti sa
inyong kaugalingon, nga si Abraham among amahan. Kay sulithan ko kamo ang Dios makahimo pagkuha
niining mga bato aro himuong mga kaliwat ni Abraham. Ang wasay andam na aron iputol sa mga gamut
sa mga kahoy. Ang tanang kahoy nga dili mamunga’g maayong bunga putlon ug isugnod sa kalayo.
Ug ang mga tawo nangutana kaniya, unsay may among buhaton? Mitubag siya, ang adunay duha ka bisti
kinahanglang ihatag ngadto sa tawo nga way bisti u gang may pagkaon kinahanglang mobahin niini sa
walay pagkaon. Unya may pipila ka kobrador ug buhis nga miduol aron magpabunyag ug nangutana sila
kang Juan, magtutudlo! Unsay among buhaton? Miingon siya kanila, ayaw kamo paningil ug labaw kay sa
gisugo kaninyo.
Unya nangutana usab ang pipila ka sundalo, kami usab unsa may among buhaton? Ayaw panapi kang
bisan kinsa pinaagi sa pagpugos ug pagbutang ug mokuntento na kamo sa inyong suweldo.
Misugod pagtubo ang paglaum sa mga tawo ug naglibog sila kung kinsa gayod si Juan. Naghuna – huna
sila nga tingali siya mao ang Kristo. Si Juan mitubag kanila, dili ako si Kristo. Ako magabunyag kaninyo ug
tubig, apan dunay usa nga moabot nga mas labaw pa kanako. Dili ako angayan bisan sa pagbadbad sa
higot sa iyang sandalyas. Bunyagan kamo niya pinaagi sa Balaang Espirito Santo ug siya mitubag kanila,
ako ang tingog nga nagagikan sa deserto, aorn andamon ang matul – id nga agianan sa Ginoo.
Sa dihang nagasugod na si Hesus sa bulohaton sa Dios, gikan siya sa Galilea ug miadto sa Jordan aron
pagabunyagan ni Juan. Apan si Juan miingon kaniya, bunyagi ako apan nganong mianhi man ikaw
kanako? Si Hesus mitubag, kinahanglan nga ang tanan dunay kahimuan, ato kining pagabuhaton para sa
katumanan sa pagkamatarong.
Samtang si Hesus nagaampo, miabri ang langit ug mikunsad ang Balaang Espirito Santo nga sama sa us
aka salapati ug nabati ang tingog sa Dios gikan sa langit, ikaw ang akong anak, kinsa akong gimahal ug
pinaagi kanimo ako nalipay.
Ug sa sunod adlaw, nakit – an ni Juan si Hesus nga nagpaingon kaniya ug siya miingon,”tan – awa ang
kordero sa Dios nga naga kuha sa mga sala sa kalibutan. Akong nakita ang Balaan Espirito Santo nga
mikunsad gikan sa langit sama sa us aka salapati ug nagpabilin kaniya akong nakita ug magpadayed nga
siya mao ang anak sa Ginoo.

The First Disciples, Mark 1:16 - 28
Samtang naglakaw si jesus sa daplin sa Lanaw sa Galilea, nakita niya ang magsoong mananagat,
si Simon ug si Andres nga namukot. Unya miingon si Jesus kanila, “Kuyog kamo kanako ug tudloan ko
kamo sa pagpanagat ug mga tawo.” Dihadiha gibayaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya.
Mipadayaon si Jesus sa unahan ug nakita si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Sebedeo. Didto sila sa
ilang sakyanan nag – andam a ilang mga pukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod
kaniya. Busa gibayaan nila ang ilang amahan didto sa sakyanan uban sa mga sinuholan ug mikuyog sila
kang Jesus.
Unya miabot sila sa lungsod sa Capernaum. Pag – abot sa Adlaw’ng igpapahulay misulod si Jesus sa
sinagoga ug nagtudlo. Ang mga tawo nga nakabati kaniya natingala tungod sa iyang pagpanudlo nga may
awtoridad ug dili sama sa mga magtutudlo sa Balaod. Unya may tawo nga giyawaan nga misulod sa
sinagoga ug misinggit, “Unsay imong tuyo kanamo, Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag
kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang Balaang Sinugo sa Dios!”
Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, “Hilom! Gula nianang tawhana!” gipakuorog sa yawa ang tawo, unya
misinggit kinig kusog ug migula. Hilabihang kahibulong sa mga tawo nga nagpanguntan – anay,”Unsa ba
kini? Bag – ong pagtulon – an? Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa ug sila motuman
kaniya!”
Busa gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea. Nagwali siya sulod sa mga sinagoga, nag wali sa maayong balita
mahitungod sa ginharian sa Dios, ug nag – ayo sa tanang tawo s na nay sakit. Busa mikaylap dayon sa
tanang dapit sa Galilea ang balita mahitungod kang Jesus. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tawo
ngadto kang Jesus ang tanang masakiton u gang mga giyawaan. Ang tanang tawo sa lungsod nagpundok
didto sa atubangan sa balay. Unya giayo ni Jesus ang daghang mga tawo nga nag – antos sa
magkalainlaing mga sakit. Gipagula usab niya ang daghang mga yawa gkan sa mga giyawaan, u gang
paralitiko ug gi ayo niya ang tanan.

Healing the paralytic
Si Jesus mibalik sa Capernaum, u g ang mga tawo nakadungog nga si Jesus moabutay, busa nanugok ang
daghan kaayong mga tawo nga tungod niini naghuot sila bisan gani diha duol sa pultahan. Ug si Jesus
nag wali sa maayong balita ngadto kanila. Adunay mga kalalakihan nga nagdala’g usa ka paralitiko nga
gidayongan sa upat ka tawo. Tungod sa kadaghan sa tawo dili sila maka duol ngadto kang Jesus. Busa gi
– ukab nila ang us aka bahin sa atop sa tungod ni Jesus ug ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa
iyang higdaan. Nakita ni Jesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo. Miingon siya sa paralitiko, anak
gipasaylo na ang imong mga sala.

May pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto nga miingon sa ilang kaugalingon. Ngano
kining tawhana nagsulti ug mga butang sama niini? Siya nagapanamastamas! Sa ngalan sa Ginoo! Walay
lain nga makapasaylo sa sala gawas lamang sa Ginoo.
Diha – diha nakabalo si Jesus pinaagi sa iyang spirit nga mao kadtong ang ilang gipanghuna – huna sa
ilang kasing – kasing. Ug miingon si Jesus ngadto kanila,”nganong naghuna – huna man kamo nianang
butanga?” hain ma’y sayon? Ang pag – ingon ba ngadto sa paralitiko nga iyang mga sala gipasaylo o ang
pag – ingon bangon dad – a ang imong gihigdaan ug lakaw!.
Karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tawo adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo’g sala. Miingon
si Jesus sa paralitiko,”bangon dad – a ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo. Mibangon siya ug gikuha ang
iyang higdaanan ug midali sa palakaw sa atubangan nila.
Tungod niini hilabihan ang katingala sa mga tawo ug gidayeg nila ang Dios. Miingon sila,”sukad karon pa
kita makakita’g panghitabo sama niini.”

Jesus stills the storm
Usa ka gabe – I niana human sa iyang pagpanudlo sa mga katawhan, miingon si Jesus sa iyang mga tinun
– an,”manabok kita sa lanaw” busa nanabok sila. Ug samtang naglawig sila nakatulog si Jesus. Unya
mihuros ang usa ka kusog nga unos ug nasudla’g tubig ang sakayan, busa namiligro sila pag – ayo. Busa
ilang gipukaw si Jesus ug nagpakaluoy kaniya. “Magtutudlo! Wala kaba mabalaka nga hapit naman kita
mga lunod”. Mibangon si Jesus, ug gipahunong niya ang hangin ug ang dagkong mga balod. Milurang kini
ug mibanos ang kalinaw. Ug miingon si Jesus sa mga tinun – an .” hain na ba ang inyong pagtuo?” ug ang
mga tinun – an natingala ug nagpangutan – anay,”kinsa ba kining tawhana? Bisan ang hangin u gang
balod motuo man kaniya.

Jairus – Luke 8:40 – 56
Sa dihang si Hesus mitabok ug balik sa lanaw, ang mga tawo miabi – abi pagsugat kaniya tungod kay
nagpaabot silang tanan kaniya. ang opisyal sa sinagoga nga ginganlag Jairo miyukbo sa tiilan ni Hesus ug
misugod paghangyo niya nga moanha sa iyang balay tungod kay ang iyang bugtong nga anak nga mga 12
anyos ang pangidaron himation na
Sa dihang si Hesus miuban kang Jairo ang bagang panon sa katawhan midotdot kaniya, ug ang babaye
nga nag – antos sa pagsigi ug dugo sa sulod sa 12 ka tuig nga walay nakaayo kaniya, miduol siya sa luyo
ni Hesus ug mihkap sa sidsid sa iyang kupo ug diha – diha dayon mihinong ang iyang pagdugo.

Ug si Hesus miingon,:kinsa may mihikap nako? Sa dihang walay moangkon niini, si Pedro nag – ingon,”
agalon, ang mga tawo nagpalibot ug nagdotdot diha nimo.
Apan si Hesus miingon,”Naay usa nga mihikap kanako, tungod kay nabati nako ang gahum nga migula
gikan nako.’
Sa dihang nahibaw – an sa babaye ug mihapa sa tiilan ni Hesus nga misugilon sa tanan nganong iyang
gihikap si Hesus ug nga diha – diha naayo siya.
Ug si Hesus miingon kaniya,”Anak, ang imong pagtuo maoy nag – ayo kanimo; lakaw nga malinawon.
Samtang nagsulti pa si Hesus, dunay miabot nga gikan sa balay sa opisyal sa sinagoga nga nag –
ingon,”Ang imong ana namatay na; ayaw nag samoka ang magtutudlo.” Sa dihang nadunggan kini ni
Hesus, siya misulti kaniya,”Ayaw ug kalisang; pagtuo lamang ug siya mamaayo.”
Sa dihang siya miabot kaniya gawas kang Pedro, Juan ug Santiago, u gang amahan ug inahan sa bata.
Karon ang mga tawo nagsigi nag panghilak ug pagbangutan sa batang babaye, apan miingon si
Hesus,”Undang na sa paghilak, tungod kay siya wala mamatay, apan natulog lamang.” Sila nangataw
kaniya kay ilang nahilbal – an nga patay na ang bata. Bisan pa niini gigunitan ni Hesus ang kamot sa bata
ug nag – ingon,”Anak! Bangon!” ug ang iyang espirito mibalik ug siya mibangon dayon; si Hesus misugo
nga tagaan siya ug makaon. Ang iyang mga ginikanan nahibulong apan gipahimangnuan sila ni Hesus nga
dili isulti kang bisan kinsa ang nahitabo.

Nicodemus
May usaka pangulo sa mga judio nga ginganla’g Nicodemus nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo.
Usa ka gabii niana miadto siya kang Hesus ug miingon kaniya,”Magtutudlo, nasayaod kami nga ikaw usa
ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay tawo nga nakahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat
gawas kung ang Dios mag uban kaniya.”

Si Hesus mitubag,”Sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kung siya matawo pag
– usab.” Unsaon man pagpakatawo pag – usab sa usa ka tawo kung siya tigulang na? nangutana si
Nicodemu. Makasulod pa ba diay siya sa tiyan sa iyang inahan aron pampakatawo pag usab?.
Si Hesus mitubag,”sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas matawo siya pinaagi
sa tubig ug sa Espirito. Ang gianak sa two, tawo usab, ug ang gianak sa Espirito, Espirito usab. Ayaw
ikahibulong nga ako mag ingon kanimo nga kinahanglan mag pakatawo kamo pag usab. Ang hangin,
mohuros bisan asa kini buot mopadulong. Sama usab niini ang tanan nga matawo pinaagi sa Espirito.

Unsaon man pakahimo niini? Nagutana si Nicodemo kaniya. Si Hesus mitubag, wala ka mahibalo niini
nga inila ka man nga magtutudlo sa Israel. King dili ka motuo sa akong gisulti mahitungod sa mga butang
niining kalibutana, unsaon mo man pagtuo kung sultihan ko ikaw mahitungod sa mga butang sa langit.
Kay gihigugma pag – ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron
ang tanang mutou kaniya dili malaglag kung dili makabaton ug kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa
Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kon sili aron pagluwas niini.

Woman at the Well, John 4:1 - 42
Busa sa pagkadungog ni Jesus niini, mibisita sa Judea ug mibalik sa Galilea. Sa iyang pagpaingon sa
Galilea gikinahanglan nga moagi gayod siya sa Samaria. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga
ginganlag Sikarnga sili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. Atua didto ang
atabay ni Jacob. Milingkod si Jesus tupad sa atabay kay gikapoy man siya sa panaw.

Niining tungora ang mga tinun – an mi Jesus miadto sa lungsod aron pagpalit ug pagkaon. Unya miabot
ang usa ka babayeng Samaryanhon aron pagkalos ug tubig. Miingon si Jesus kaniya,”Paimna ra ko.”
Ang babaye mitubag, “Judio ka ug ako Samaryanhon, unyanganong nangayo ka man kanakog tubig nga
mainom?” (Kay ang mga Judio gud u gang mga Samaryanhon wala may panagsandurotay.)
Si Jesus mitubag, “Kon nasayod ka pa unta sa gasa sa Dios, ug kon kinsa kining nangayo kanimog tubig,
mangayo ka gayod unta kaniya ug hatagan ka niyag tubig nga naghatag sa kinabuhi.” Ang babaye
miingon, “Sir, wala kay timba ug lalom ang atabay. Asa ka man magkuha nianang tubiga? Kining atabaya
hinatag sa among katigulangan nga si Jacob ug siya ang iyang mga anak ingon man ang iyang mga
kahayopan miinom gikan niini.
Si Jesus mitubag, “Ang moinom niining tubiga uhawon pag – usab, apan ang moinom sa tubig sa tubig
nga akong ihatag kaniya dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya nga
usa ka tuburan nga mohatag ug buhing tubig ug kinabuhing walay katapusan.”
Ang babaye miingon. “Sir, hatagi ako niining tubiga aron sili na ako uhawon ug dili na usab ako moanhi
sa pagkalos.” Ug giingnan siya ni Jesus, “Lakaw, tawaga ang imong bana ug balik ngnhi.” Walay akoy
bana, “miingon ang babaye. Si Jesus mitubag, “Husto ang giingon mo nga wala kay bana. Diha kay lima
ka bana u gang lalaki nga imong gikaipon karon dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gisulti kanako.”
Ang babaye miingon, “Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan ng Samaryanhon
nagsimba sa Dios dinhi niining bukira apan kamong mga Judio nag – ingon nga kinahanglang sa
Jerusalem gyod simbahon ang Dios.” Si Jesus miingon kaniya, “Babaye, tuohi ako nga moabot ang
panahon nga dili na kamo mabalaka asang simbaha ang Amahan, dinhi ba niining bukira o sa Jerusalem.

Apan hapit na moabot ang p[anahon ug karon ania na ang matuod nga magsisimba magsimba sa
Amahan diah sa espirito ug sa kamatuoran. Mai kini ang mga magsisimba nga gusto sa Amahan nga
mao’y magsimba kaniya. Ng Dios Espirito ug kadtong magsimba diha sa espirito ug sa kamatuoran.
Miingon kaniya ang babaye, “Nasayod ako nga moanhi ang Mesiyas nga ginganlag Cristo. Inig – abot
niya, iya kitang sultihan sa tanan. Si Jesus mitubag. “Ako nga nakigsulti kanimo mao siya.” Niadtong
higayona nahibalik ang mga tinun – an ni Jesus ug natingala sila pag – ayo sa pagkakita nila nga
nakigsulti siya sa usa ka babaye.
Unya gibiyaan sa babaye ang iyang banga ug mibalik siya sa lungsod ug giingnan niya ang mga tawo,
“Dali kamo ug tan – awa ninyo ang tawo nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat. Siya nab a kaha
ang Mesiyas?” busa namiya sila sa lungsod ug nangadto kang Jesus.
Daghan sa mga Samaryanhon niadtong lungsora nanuo kang Jesus kay ang babaye miingon man,
“Gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat.” Daghan pa gayod ang nanuo kang Jesus tungod sa iyang
gisulti. Giingnan nila ang babaye. “Mituo na kami karon dili na tungod sa imong gisulti kon dili tungod
kay kami mismo nakadungog kaniya ug nasayod kami nga siya mao gayod ang Manluluwas sa kalibotan.”

Good Samaritan – Luke 10:25 – 37
Ang mga Samaryanhon nagpuyo kauban ang mga Hudio didto sa Israel, apan kining duh aka grupo walay
relasyon sa usag – usa kanila. Mao kini ang estorya gikan sa pulong sa Ginoo.
Usa ka adlaw, ang magtutudlo sa balaod miduol aron pagsulay kang Hesus. Magtutudlo! Unsa man
akong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing walay katapusan? Si Hesus mitubag kaniya, unsa may
giingon sa kasulatan? Ug giunsa man kini nimo pagsabot? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa
ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing – kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong
kusog ug hunahuna, ug higugmaa ang imong isigkatawo ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon.
Mitubag si Hesus, husto ang imong tubag, buhata kana ug makadawat ka sa kinabuhing . gusto sa
magtutudlo sa balaod ilhon siya nga matarong, busa nangutana pa sia kang Hesus, kinsa diay ang akong
silingan?
Si Hesus mitubag; may us aka tawo nga milugsong gikan sa Herusalem ngadto sa Jerico ug nahulog siya
sa mga kamot sa mga tulisan, gihubuan nila siya ug gibunog ug gibiyaan nga himalatyon.u g nahitabo
may usa ka pari sa Hudio miagi niadtong dalana, sa pagkakita niya sa tawo, miagi siya sa laing dalan. Ug
mahiagi usab ang relehiyosong lider, didto sa dapit ug nakita niya ang tawo, ug miagi siya sa pikas na
daplin. Apan ang us aka samaryanhon nga nagpanaw niadtong dalana diin naa didto ang maong tao, sa
pagkakita niya niini naluoy siya pag – ayo. Busa miduol siya kaniya ug gibo – buan niya kini ug lana ang
mga samad ug gibugkusan niya kini ug gipasakay niya sa iyang asno. Ug gidala niya didto sa balay
abutanan ug giatiman siya didto. Pagsunod adlaw mihatag siya ug duh aka denarii ngadto sa abutanan
nga nag – atiman, siya miingon atimana siya inigbalik nako bayaran ko ikaw sa tanan nimong magasto.

Sa imong paghuna – huna kinsa man aning tulo ang nagpamatuod nga isigkatawo aning tawong
gitulisan? Ang magtutudlo sa ballaod mitubag, kadtong naluoy kaniya. si Hesus misulti kaniya, busa
lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat.

Healing the Man With the withered Hand
Usa niana ka adlaw igpapahulay, miagi si Jesus ug ang iyang mga tinun – an sa kaumahan sa trigo.
Samtang naglakaw sila, ang iyang mga tinun – an nangutlo ug mga uhay sa trigo. Busa ang mga Pariseo
miingon kang Jesus, “Tan – awa ra, supak sa atong balaod kining gibuhat sa imong mga tinun – an sa
adlawng igpapahulay!”
Si Jesus mitubag,”Kung makabalo lang mo kung unsa ang buot pasabot niinging pulonga, ako nagtinguha
sa kaluoy, dili ang pag sakripisyo. Ayaw ninyo pagahukmi ang inosenti. Ang adlawng igpapahulay
gubuhat saalang sa tawo. Apan wala buhata ang tawo alang sa adlawng igpapahulay.
Unya miadto na usab si Jesus sa sinagoga ug didto’y naa’y tawo nga kimay ang kamot. Si Jesus miingon
sa tawo nga kimay.” Dali ngari!” unya iyang gipangutana ang mga tawo,”Unsa bay gitugot sa atong
balaod nga angay buhaton sa Adlawng igpapahulay? Ang pagtabang bas o ang pagdaot? Ang pagluwas
ba sa kinabuhi sa tawo o ang pagpatay?” apan wala sila motubag.
Busa mi ingnon siya kanila.”kung ang inyong karnero mahulog didto sa bangag sa adlawng igpapahulay,
dili ba ninyo kuhaon? O ipagawas?. Unsa pa kaha kining tawo nga mas bililhon pa kaysa karnero. Supak
bas a balaod ang pag buhat ug maayo sa adlawng igpapahulay? Apan walay nanubag kanila. Gitan – aw
sila ni Jesus uban ang kalagot ug kasubo tungod sa ilang pagkagahig kasing – kasing.
Unya iyang giingnan ang tawo,”Ituy – od ang imong kamot.” Ug gituy – od sa tawo ang iyang kamot ug
naayo kini. Busa namiya sa sinagoga ang mga Pariseo ug naglaraw sila sa pagpatay kang Jesus.

Hypocrisy of the Pharisees Matt. 15:1 – 20
Dunay mga Pariseo ug mga magtutudlo sabalaod gikan sa Herusalem nga miduol kang Hesus, ug
nangutana sila kanila. Nganong naglapas man ang imong mga tinun – an sa pagtulon – an nga gipasunod
kanato sa mga katigulangan? Dili sila manghunaw sa ilang mga kamot usa mangaon? Si Hesus mitubag,
ug nganong naglapas man usab kamo sa sugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gisunod ang pagtulun – an
sa katigulangan? Kay ang Ginoo nag – ingon, tahora ang imong Amahan ug Inahan. Apan nagatudlo
kamo nga ang us aka tawo makahimo sa pagsulti’g daotan sa iyang Amahan ug Inahan. Ang ako untang
itabang kaninyo gihatag ko sa Dios, sa ingon niana, gitudloan ninyo sila sa dili pagtahod sa iyang

Amahan. Kini mao’y inyong paagi sa pagsalikway a pulong sa ginoo aron ang inyong kaugalingong
pagtulun – an mao’y matuman.
Mga tigpaka – aron ingnon! Husto gayod ang giingon sa Dios pinaagi kang Isaias mahitungod kaninyo.
Kaning mga tawhana, ang ilang kasing – kasing. Wala’y kapuslanan ang ilang pagsimba kanako, kay ang
ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga hinimo sa mga tawo.
Unya gipaduol ni Hesus ang mga tawo ngadto kaniya ug miingon siya kanila, pamati kamo ug sabta ninyo
kini, dili ang mosulod sa baba sa tawo ang makahugas kaniya kon dili ang mogula sa iyang baba. Unya
miduol ang mga tinun – an ug nangutana, sultihi kami sa kahulugan niinging sambingaya.
Si Hesus miingon kanila dili pa usab diay kamo makasabot? Wala ba diay kamo makasabot nga ang
mosulod sa baba tawo mopadulong sa iyang tiyan ug unya mogawas sa iyang lawas. Apan ang mga
butang nga mogula sa baba nagagikan sa iyang kasing – kasing, kining mga butanga mao’y nakahugaw sa
tawo. Kay gikan sa iyang kasing – kasing manggula ang mga dautang huna – huna, pagpatay,
pagpanapaw, daotan nga pagpakighilawas, pagpangawat, pagpamakak ug pag butang – butang.
Kini ang mga butang nga makahugaw sa tawo. Apan dili makahugaw sa tawo kon mokaon siya nga dili
una mang hunaw sumala sa ilang giingon nga mao’y angayang buhaton.

Feeding the 4000 Matt. 15:29 – 38
Si Hesus miadto sa suba sa Galilea ug miadto sa bungtod ug milingkod, ug adunay dako nga pundok sa
mga katawhan nga miduol kaniya, ug nanagdala sa mga tawong adunay balatian, mga bakol, buta,
amang ug uban pa. iya gipalingkod sa iyang tiilan, ug iyang giayo. Ug ang tanang katawhan natingala
tungod kay ang amang makasulti, ang bakol makalakw, ang buta nakakita ug ilang gidayeg ang Ginoo sa
Israel. Ug gitawag ni Hesus ang iyang mga tinun – an ug miingon,”Gibati ko ug kaluoy sa mga katawhan
tungod kay nakig – uban sila kanako sulod sa tulo ka adlaw, unya wala sila’y gika – on, ug dili ko gusto
nga papauli – on sila nga gutom.” Ug aron dili sila makuyapan sa dalan. Ang mga Desipolo miingon kang
Hesus,”Asa man ta mokuha ug daghang pagka – on nga makapabusog niining mga katawhan nga nia
man kita niining mingaw nga lugar.
Pila ka pan ang naa? Miingon sila,”Pito” ug adunay pipila ka gagmay’ng isda. Busa iyang giingnan ang
mga katawhan panlingkod kamo sa yuta ug gikuha ni Hesus ang pan ug isda ug iya kining gipanalanginan.
Gipikas – pikas ug gipanghatag niya sa tinun – an, u gang mga tinun – an nanghtag ngadto sa mga
katawhan. Nakakaon ang tanan hangtod sa ilang pagkatagbaw ug ilang gipamunit ang mga sobra ug
miabot pa kini ug pito ka bokag nga puro puno. Ang tanan nakakaon puros lalaki nga upat ka libo. Wala
pa’y labot ang babaye ug bata. Ug gipapauli ni Hesus ang mga katawhan, ug human niini si Hesus mibiya
usab sa bungtod ug nag ampo.

You Are The Christ – Mat. 16:13-28
13

Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga
tinun-an, “Sumala sa mga tawo, kinsa man ang Anak sa Tawo?”
14

Sila mitubag, “May nag-ingon nga siya mao si Juan nga Magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya
mao si Elias samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta.”
15

Si Jesus nangutana kanila, “Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako?”

16

Ug mitubag si Simon Pedro, “ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi.”

17

Giingnan siya ni Jesus, “bulahan ka gayod, Simon nga anak ni Jonas. Kay kining maong kamatuoran
wala miabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong Amahan nga atua sa langit
mao ang naghatag niini kanimo.
18

Busa sultihan ko ikaw: ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato tukuron ko ang akong iglesya ug bisan gani
kamatayon dili gayod makabuntog niini.
19

Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit: ang imong idili dinhi sa yuta, idili usb sa langit.
Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit.”
20

Unya gipasidan-an ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili isaba kang bisan kinsa nga siya mao ang
Mesiyas.
21

Sukad niadtong higayona, giklaro na gyod ni Jesus pagsulti ngadto sa iyang mga tinun-an:
“Kinahanglang moadto ako sa Jerusalem aron paantoson pag-ayo sa mga namunoan sa mga Judio ug sa
mga pangulong pari ingon man sa mga magtutodlo sa balaod. Patyon ako nila apan sa ikatulo ka adlaw
mabanhaw ako.”
22

Tungod niini gidala siya ni Pedro layo sa uban ug giingnan, “Dili unta kana mahitabo kanimo, Ginoo!”

23Miatubang si Jesus ug miingon kang Pedro, “Pahawa, Satanas! Usa ikaw ka babag sa akong agianan
kay ang imong hunahuna, hunahuna sa tawo ug dili sa Dios!”
24

Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, Kon ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an
kinahanglang dili siya magtuman sa iyang kaugalingon, pas-anon niya ang iyang krus ug mosunod siya
kanako.
25

Kay ang gustong magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan ang mawadan sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton niini.
26

May makuha ba ang tawo kon maangkon niya ang tibuok kalibotan apan kawad-an siya sa iyang
kinabuhi? Wala gayod! Walay bisan unsa nga ikahatag ang tawo aron mabawi niya ang iyang kinabuhi.

The Prodigal Son – Luke 15:11 – 32
Karon si hesus nakgsulti sa mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod ug gisugilaon niya kanila kining
estorya.
“ Dunay us aka tawo nga anaay duh aka anak. Ang batan – on nga anak nag ingon sa amahan, Pa!
ihatag kaako ang akong bahin sa atong katigayunan. Busa iyang gibahin ang iyang katigayunan sa
iyang duh ka anak.
Sa wala madugay ang kamanghurang anak mikuha sa tanan niyang bahin ug milakaw ngadto sa
halayong nasud ug giwaldas ang iyang katigayunan diha sa kahilayan. Sa dihang iya nang nagasto ang
tanan, adunay usa ka dakung gutom sa tibuok nasud ug nagsugod siya sa pagpanginahanglan. Gani siya
mialagad nalang sa us aka lumulupyo diid siya gisugo ngadto sa uma sa pagbahog sa mga baboy. Buot
na lang niyang mokaon ug pagkaong gibahog sa sa mga baboy kay walay mohatag kaniya.
Sa dihang nakaamgo siya sa iyang sayop, miingon siya,”Ang mga suluguon saakong Amahan
naghinubra ang mga pagkaon apan nia ako halos mamatay na sa gutom”. Mopauli ako sa akong
Amahan ug moingon kaniya,”Pa!, nakasala ako batok sa Dios ig kanimo”. Dili ako angayan nga tawagon
nga imong anak; himoa akong sama sa imong mga suluguon. Busa milakaw siya ug mipauli sa iyang
Amahan
Apan sa dihang naa pa siya sa halayo , nakit – an siya sa iyang Amahan ug gibati kini ug tumang kaluoy;
midagan siya sugat sa iyang anak ug gigakos kini ug gihagkan.
Ang anak miingon sa Amahan,”Pa!, nakasala ako batok sa Dios ug batok kanimo. Dili ako na ako
angayan nga tawagon imong anak.
Apan ang Amahan miingon sa iyang mga suluguon,”Pagdali! Dalha nganhi ang pinakanindot nga bisti
ug isulob kaniya, butangi ug singsing ang iyang mga tudlo ug sapatosi usab siya. Kuhaa ang
pinakatambok nga nating baka kay magpista ug magasadya ta. Tungod kay kining akong akong anak
namatay na ug karon nabuhi pag – usab; siya nawala ug siya nakit – an . busa nagkumbira sila.
Ang magulang nga anak tua sa uma ning higayuna. Sa dihang siya duol na sa balay, nadunggan niya
ang mga huni ug panagsayaw. Gitawag niya ang usa sa mga sulugon ug nangutana unsa’y nahitabo.
Ang imong igsoon miabot,” ang tubag kaniya”, ug ang imong Amahan nag – ihaw ug pinakatambok nga
nating baka tungod kay ang imong igsoon nauli nga walay dautang nahitabo.
Nasuko ang magulang ug wa mo sulod sa balay. Busa ang Amahan miguwa ug gu alam – alaman siya.
Apan mitubag siya sa iyang Amahan,”Tan – awa! Pipila ka tuig akong nagpaulipon kanimo ug walay
sugo nimo nga akong gisupak. Apan wala man gani ko nimo ihawi ug bisan nating kanding nalang aron
ilipay – lipay uban sa akong mga amigo. Apan sa dihang kanang imong anak nga mi usik – usik sa iyang
kabilin nganha sa mga babayeng mugbo’g lupad mipauli, imo siyang giihawan ug pinakatambok nga
nating baka.

“Anak ko”, ang Amahan miingon,”ikaw uban naku kanunay, ug tanang akoa, imo ra usab. Apan
kinahanglan kitang magkumbira ug maglipay, kay kining imong igsoon namatay na ug nabuhi pag –
usab; siya nawala ug karon nakita.

Mary and Matha – Luke 10:38 – 42
Si Hesus ug iyang mga tinun – an, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may us aka babaye nga ginganlag
Martha nga miabi – abi kaniya didto sa iyang balay. Si Martha adunay igsoon nga ginganlag Maria, nga
milingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo.
Si Martha nagkapuliki sa pagsilbi kanila ug miduol siya ngadto kang Hesus ug miingon, Ginoo! Wala k
aba nanumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsoon sa tanang bulohaton sa balay? Ingna
siya nga tabangan ako.
Mitubag ang Ginoo, Martha! Martha! Naguol ug nahingawa ka sa daghang mga butang. Apan usa lang ka
butang ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang pinakamaayo ug walay makakuha gikan kaniya.

Larazus and the Rich man – Luke 16:19 – 31
May us aka datonga nagsul – ob sa mahalon nga bisti ug nagpuyo sa kabuhong matag adlaw. May usa ka
kabos nga ginganlag lazaro. Ang iyng lawas nalukop sa mga nuka. Naglubog siya duol sa pultahan sa
balay sa dato, namasin nga makakaon sa mga mumho nga nangatagak gikan sa lamesa sa dato. Nanuol
usab sa ang mga iro ug mitilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si larazu ug gidala sa mga anghel
ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab ug gilubong ug nag – antos pag – ayo didto sa
Hadesaa, unya miyahat siya ug nakita niya didto sa layo si Abraham ug sa iyang kiliran diha si lazaro.
Busa misinggit siya ngadto kang Abraham,”Amahan! Kaloy – I intawon ako ug ipdala si lazaro diri aron
itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nag – antos ako pag – ayo sa kainit
niining kalayo!”. Apan si Abraham mitubag.” Anak, hinumdomi nga sa didto pa ka sa kalibotan,
nabuhong ka sa tanang maayong butang samtang si lazaro lunlon lamang kadaotan ang iyang
nahiagoman. Apan karon malipayon na siya diri, samtang ikaw diha nag – antos. Gawas pa niining tanan,
anaay lawom nga bung – aw nga nag – ulang kanato aron walay makatabok gikan diri nganha kanimo o
gikan diha ngari kanamo”.
Ang dato mitubag,”kon mao kana, Amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si lazaro ngadto
sa amo kay aduna akoy lima ka igsoong lalaki. Paadtoa siya aron kapasidan – an aron dili mahianhi
niining dapit sa kasakitan. Abraham miingon,”Atua didto si Moises u gang mga propeta nga magpasidaan
kanila; sila nay mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moises ug sa mga propeta. Ang dato mitubag,” apan

Amahan, dili pa kana igo! Kon adunay mabanhaw ug moadto kanila, mamiya gayod sila sa ilang mga
sala.” Apan miingon si Abraham, kon dili gani sila motuo kang Moises ug sa mga propeta, dili gayod sila
makabig bisan pag may mabanhaw.

The Pharisee and the Tax Collector – luke 18:9 – 14
Si Hesus nagsulti usab ug sambingay ngadto sa mga tawo nga nagtuo nga sila maayong tawo ug
nagtamay sa uban, ug adunay duha ka tawo nga nag – ampo didto sa temple. Ang kubrador sa buwis ug
ang Pariseo. Ang pariseo nag tindog nga nag ampo para sa iyang kaugalingon, sa iyang pag – ampo
miingon siya,”Ginoo nagpasalamat ako nga dili ako parihas sa mga tawo nga limbungan, hakog, ug
nagpasalamat ako nga dili ako sama nianang kobrador sa buwis, nagpu – asa ako kaduha sa us aka
simana ug naghatag ko sa akong ika pulo kanimo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buwis
nagtindog sa layo ug dili gani mohangad sa langit. Ug namukpok sa iyang dughan nga nag – ingon,”
Ginoo, maluoy ka kanako nga us aka makakasala”, ug miingon si Hesus. Sultihan ko kamo nga ang
kobrador sa buwis ug dili ang Pariseo ang gikahimot – an sa Dios. Kay ang tanan nga mapahitas – on
ipaubos, ug ang tanang nagpaubos a iyang kaugalingon gipataas.

Adulterous Woman – John 8:2 – 11
Sayo sa pagkabuntag mibalik si Hesus sa temple. Mialirong kaniya ang mga tawo ug milingkod siya ug
nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod ug mga Pariseo nagdalag us aka babaye nga nasakpan
nga nanapaw ug gipaatubang siya kanilang tanan. Magtutudlo, kining babayhana nasakpan nga
nanapaw. Sa atong balaod, si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglan baton hangtod mamtay.
Karon unsay imong ikasulti? Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya ug sa ingon ikasumbong nila siya. Apan
mitikabo si Hesus ug misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Samtang nagapadayon silag pangutana
kaniya, siya mitubag ug misulti ngadto kanila. Bisag kinsa kaninyo nga walay sala mao ang paunaha
pagbato kaniya. unya mibalik siyag sulat sa yuta. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Hesus, nag iyahay silag
pamahawa ug nag una ang mga tigulang. Nahabilin si Hesus u gang babaye nga nagbarog didto.
Si Hesus mituyhad ug nangutana kaniya, babaye hain na man sila? Wala bay nagpabilin aron pagsilot
kanimo? Wala Ginoo, siya mitubag.
Si Hesus miingon kaniya, maskin ako dili usab musilot kanimo. Lakaw ug ayaw na pagpakasala.

Lazarus – John 11:1 – 46
May usa katawo nga nasakit, ginganlan siyag lazarus nga taga – betania ang lungsod sa iyang mga igsoon
nga si Maria ug Martha, busa ang magso – on nga Maria ug Martha nagpadalag balita kang Hesus nga
nagsakit si lazarus, ang suod niyang higala. Ug sa pag – abot ni Hesus nasayran niya nga si lazarus upat
na ka adlaw didto sulod sa lubngan. Ug daghan ang mga Hudio nga miduaw kang Marhta ug kang Maria
aron pagdayeg a ilang kaguol tungod sa kamatayon sa ilang igso – on. Sa pagkabalita ni Martha nga
miabot si Hesus, migawas siya aron sa pagsugat kaniya. Si Martha miingon kang Hesus,” Kon dinhi kappa
lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsoon. Si Hesus miingon kaniya,”Mabanhaw ang imong
igsoon,” siy mitubag,”nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Si Hesus miingon kaniya,
ako ang pagkabanhaw u gang kinabuhi, ang motuo kanako bisan tuod mamatay pero mabuhi. Motuo k
aba niini? Oo. Ginoo mituo ako nga ikaw ang mesiyas ang anak sa Dios nga gisaad nga moanhi sa
kalibutan.
Human kini gisulti ni Martha mibalik siya ug gitawag sa tago ang iyang igso – on nga si Maria. Ug
samtang miabot si Maria sa dapit diin didto si Hesus, sa pagkakita niya kang Hesus, mihapa siya sa tiilan
ni Hesus ug miingon,”Ginoo, kon dinhi ka lang unta dili unta mamatay ang akong igsoon. Sa pagkakita ni
Hesus nga naghilak si Maria ingon man ang mga tawo nga mikuyog kaniya. Natandog siya pag – ayo ug
nanghupaw siya, hain mang lubnganan ninyo siya gibutang? Dali ngari ug tan –awa Ginoo, mitubag sila.
Ug mihilak si Hesus, ug tungod niini ang mga tawo miingon,”Tan – awa, pagkadako gayod sa iyang
paghigugma kang lazarus. Natandog na usab ang pagbati ni Hesus ug miadto siya sa lubnganan, usa kini
ka langob u gang pultahan niini gialihag bato. Ug si Martha miingon,”Ginoo baho na siya karon kay upat
na ka adlaw nga naa siya sa lubnganan. Si Hesus miingon,”wala ko ba ikaw sulti – e nga kon motuo ka
Makita mo ang himaya sa Dios. Unya mihangad si Hesus sa langit ug miingon, “nagpasalamat ako nga
kanunay kang namati kanako”, nagsulti ako niini tungod niining mga tawo nga ania dinhi aron sila motuo
nga mao’y nagpadala kanako ug human siya misulti niinim misinggit siya”Lazaru! Gula ngari” ug migula
ang namatay nga binugkusan ang mga kamot ug tiil ug ang iyang nawong pinutos ug panapton. Ug si
Hesus miingon badbari ninyo siya. Daghan sa mga tawo nga miduaw kang Maria ug nakakita sa gibuhat
ni Hesus ug mituo kaniya, apan ang uban kanila miadto sa mga pariseo ug misugilon sa gibuhat ni Hesus.

Rich Young Ruler, Mark 10: 17 - 31
17. Sa diha nga molakaw na unta si Jesus, may tawo nga midagan ngadto kaniya, miluhod sa iyang
atubangan ug nangutana, “ Maayong magtutudlo, unsa may kinahanglan nakong buhaton aron
madawat ko ang kinabuhing dayon?” ug miingon si Jesus” Nahibalo ka sa mga sugo: Ayaw
pagpatay,ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pagbutangbutang, ayaw panglimbong, tahora ang
imong amahan ug inahan.
20. Mitubag ang tawo, nagtuman ako niining tanang sugo sukad pa sa akong pagkabatan-on.’
21. Mitutok si Jesus kaniya uban ang gugma ug namulong, “ usa ra ka butang ang kinahanglan nimong
buhaton. Lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayonan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos ug
maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako.’ 22. Sa pagkadungog sa
tawo niini, naguol siya ug masulob-ong mibiya kang Jesus tungod kay dato man siya kaayo.

23. Milingi si Jesus sa iyang mga tinu-an ug miingon kanila,” Lisod gayod alang sa mga dato ang pagsulod
sa Gingharian sa Diyos! 25. Mas sayon pa sa usa ka kamelyo ang paglusot sa dagom kay sa pagsulod sa
usa ka dato ngadto sa Gingharian sa Diyos”.
26. Nahibulong pag-ayo niini ang mga tinun-an ug nangutana sila kang Jesus,” kon mao kana, Kinsa ra
man diay ang maluwas?”
27. Mitan-aw si Jesus kanila ug mitubag, Dili kini mahimo sa tawo apan mahimo sa Dios ka yang tanan
mahimo gayod sa Dios.”
28. unya misulti si Pedro,’ Nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo.”29.
miingon si Jesus kanila,”Sultihan ko kamo nga ang mobiya sa iyang panimalay o mga igsoon,o inahan,o
amahan, o mgaanak,o mga uma tungod kanako ug tungod sa maayong Balita.
30. Makadawat ug labi pang daghan niining kinabuhia. Makadawat siyag ginatos ka mga balay, mga
igsoon,mga inahan, mga ank ug mga uma bisan tuod lutoson siya. Ug sa umaabot nga panahon
makadawat siya sa kinabuhing dayon.
31. Apan daghan sa nahiuna karon maulahi. Ug daghan sa naulahi nga karon mahiuna.”

The Greatest in the kingdom – Matt. 20:20 – 28
Unya ang inahan ni Santiago ug Juan, ang anak ni Zebedeo nagdala sa iyang mga anak ngadto kang
Hesus. Ug mihangyo kaniya ug us aka butang, unsa man imong gusto? Si Hesus nangutana kaniya.siya
mitubag, isaad kanako nga kining duha ko ka anak palingkuron mo sa imong tuo ug wala kon maghari
kana. Apan si Hesus miingon kaniya; kung masayod ka pa unta sa imong gipangayo, ug mitan – aw si
Hesus kang Santiago ug Juan, ug nangutana kanila, makahimo ba kamo sa pag – inom sa kupa sa pag –
antos nga dili madugay akong imnon? Ug magbawtismo sa diin ako magbawtismo? Sila mitubag; Oo
makahimo! Si Hesus miingon kanila. Kamo makainom gayod gikan sa akong kupa ug mabawtismomuhan
diin ako magpabawtismo, apan wala akoy katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron ko sa akong
tuo o wala. Kining mga dapita alang lamang niadtong gitagan – an niini sa akong Amahan.
Unya ang napulo ka tinun – an nangasuko sila kang Santiago ug Juan sa ilang gipangayo. Busa gipatawag
ni Hesus silang tanan ug giingnan, nasayod kamo nga ang mga kadagkuan hangol ug gahom. Apan dili
kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kung usa kaninyo gusting ilhon nga dako, kinahanglan
nga mag – alagad siya sa tanan. Ug kon usa kaninyo gusto nga molabaw sa tanan kinahanglan nga
magpaulipon siya kaninyo. Sama sa anak sa tawo nga wala moanhi aron alagaran kon dili sa pag – alagad
ug paghatag sa iyang kinabuhi aron sa pagluwas sa daghang tawo.

Discipline and Forgiveness – Matt. 18
Kung ang imong igsoon makasal kanimo adtua siya ug pakit – a sa iyang sayop, apan himoa kini nga
kamo rang duha. Kon mamati siya kanimo magkauli ang inyong maayong kabobot – on. Apan kon sili siya
mamati kanimo pagdalag usa o duh aka tawo aron ang matag sumbong kapamatud – an sa duha o tulo
ka saksi sumala sa giingon sa kasulatan. Ug kon dili gayod siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa
Iglesia. Ug kon dili siya mamati sa Iglesia, isipa nga us aka dili magtutu – o o kobrador sa buhis. Unya
miduol si Pedro kang Hesus ug nangutana,”Ginoo kon ang akong igsoon kanunay makasala kanako?
Hangtod kapila ko man siya pasayloon? Kapito ba?” Si Hesus mitubag,”dili kay kapito ra, kon dili kapito –
an kapito”. Kai ilalom sa pagmando sa Dios ang kahimtang sama sa usa ka hari nga nag husay sa mga
utang sa iyang sulogoon. Ug wala siya’y igong ikabayad sa iyang utang. Busa misugo ang iyang agalon
nga ibaligya siya lakip ang iyang asawa u gang iyang mga anak u gang tanan nga iyaha aron makabayad
siya.
Miluhod ang sulugoon sa atubangan sa iyang agalon ug nagpakilu – oy nga nag – ingon,”Sir kon sa tanan
konh utang. Naluoy kaniya ang agalon busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw.
Milakaw kining maong sulogoon ug gikasugat niya ang kauban niiyang sulugoon nga nakautang kaniya
ug gamay ra kaayong kantidad. Iya dayon kining gilabni, gituok ug giingnan,”Bayari nako sa imong
utang”, ang iyang kauban nga sulogoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya,”Ayaw intawon ako apikiha kay
mobayad lang unya ako kanimo. Apan wala siya musugot, gipapreso hinuon niya kini hangtod najabayad
sa utang. Sa pagkakita a ubang sulugoon sa nahitabo nasubo sila pag – ayo. Nangadto sila sa iyang
agalon ug ilang gisuginlan sa tanang nahitabo.
Busa gipatawag sa agalon ang maong sulugoon ug giingnan,”Pagkawala nimoy puangod, gipapas ko ang
tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay ka untang maluoy sa imong isig – kaslugoon
sama nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag – ayo ang agalon ug gipapreso niya ang sulugoon aron silotan
hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. Ug gitapos ni Hesus ang sambingay sa pag – ingon,”Ingon
usab niana ang buhaton kaninyo sa akong Amahan nga atua sa langit kon dili kamo mopasaylo sa inyong
isig – katawo sa kinasing – kasng.

Zacchaeus – Luke 19:1 – 11
Si Hesus miabot sa Jerico ug samtang miagi siya, may us aka dato nga ginganlag Saqueo nga pangulo sa
mga kobrador sa buwis. Naninguha siya sa pagtan – aw kung kinsa si Hesus. Apan mubo si Saqueo ug
wala siya makakita kang Hesus tungod sa panon sa mga tao. Busa midagan siya una sa mga panon ug
misaka sa kahoy’ng sikomoro aron maka kita siya kang Hesus nga mo – agi niadtong dalawa.
Sa pag –abot nan i Hesus niadtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Saqueo,”kana – og
dayon Saqueo”, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlawa.

Midale pagkanaog si Saqueo ug sa dakong kalipay midawat kang Hesus. Ang tanan nga nakakita niini
nagbagulbol,” kining tawhana namisita sa balay sa usa aka makakasala”.
Ug mitindog si Saqueo ug miingon sa Ginoo.”Sir, paminaw! Ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan
ngadto sa mga kabos ug kon ako makalimbong kang bisan kinsa, ulian siya sa upat ka pilo”.
Si Hesus miingon kanila,”karong adlawa miabot ang kaluwasan niining balaya kay kining tawhana kaliwat
usab ni Abraham. Kay mianhi ang anak sa tawo aron pagpangita ug pagluwas sa nawala”.

Bartimaeus – Mark 10:46
Kini ang estorya nahitabo sa dihang hapit na ang kamatayon ni Hesus samtang nagalakaw siya paingon
sa Herusalem.
Sa dihang mobiya na si Hesus sa Jerico kauban sa iyang mga tinun – an ug sa dakong panon sa katawhan.
May us aka makalilimos nga buta ginganlag Bartimaeus, nga nag lingcod daplin sa dalan. Ug sa dihang
nakadungog si Bartimaeus nga nag si Hesus nga usa ka Nasaretnon, mihilak siya ug makusog nga nag –
ingon Hesus anak ni Daivd kaloy – I intawon ako.
Daghan ang mibadlong ug mipahilom kaniya. Apan misamot hinuon siya pagsinggit,”Anak ni David! Kaloy
– I intawon ako.
Mihunong si Hesus ug miingon,”Tawaga siya”, busa gitawag nila siya, paglipay! Tindog! Kay gitawag ka
niya. Ug giwakli niya ang iyang kupo, milukso siya ug miduol kang Hesus.
Nangutana si Hesus kaniya, unsay ipabuhat mo kanako? Mitubag ang buta, magtutudlo, gusto unta ako
nga makakita pag – usab. Ug giingnan siya ni Hesus,”Lakaw na! ang pagtuo naka –ayo kanimo. Ug diha –
diha nakakita ang buta ug mikuyog siya kang Hesus.

Triumphal Entry, Luke 19/John 12
28 Sa dihang si Jesus padulong ug Jerusalem,hapit na sa balangay sa betania,nagsugo siya’g duha sa
iyang mga tinun-an ug gitugon. “lakaw kamo sa balangay nga anaa sa unahan, ug sa inyong pagsulod,
makit-an ninyo ang batan-ong asno nga gijigot nga wala pay nakasakay niini. Tangtanga ang higot ug
dad-a dinhi. 31. kun naay mangutana ninyo, nganong inyo kining gibadbaran? Sultihi nga ang Ginoo
nagkinahanglan niini. Busa ang duha ka tinun-an milakaw ug ilang nakit-an kini sama sa giingon ni Jesus
kanila. Sa dihang ilang gibadbaran ang asno,ang tag-iya nangutana kanila,” nganong inyo mang
gibadbaran ang asno?34. Sila mitubag, “ang Ginoo nanginahanglan niini,” ug gitugutan sila.

Ilang gidala ang asno ngadto kang Jesus ug gihapinan ang buko-buko niini ug ilang mga kupo; ug si Jesus
misakay niini. Daghang taw ang mibuklad ug mga panapton sa dalan ug ang uban mga dahon nga ilang
gipangutlo gikan sa kaumahan. Sa dihang tua na siya sa lugar hain ang dalan padulong na sa bukid sa
olivo, ang panon sa katawhan nagsugod sa masadyahong pagdayeg sa Diyos sa makusog nga tingug,
tungod sa tanang kahibulungang mga butang nga ilang nakita ug sila nanagsinggit ug,” HOSANNA!
Dalaygon siya nga mianhi s ngalan sa Ginoo. Hosanna! Hosanna! Dalaygon siya nga mianhi sa ngalan sa
Ginoo. Hosanna diha sa kahitaasan.
Tungod kay nahasulat na:
“Tan-awa ang imong hari nagpadulong, mapahinubsanong nagsakay sa batan-ong asno”.
39.Ang uban sa mga pariseo diha sap anon miingon kang Jesus,” Magtutudlo,badlonga ang imong mga
tinun-an.
40. Si Jesus mitubag,” Sultian ko kamo kun sila managhilom, bisan kining mga bato mosinggit. 45. unya si
Jesus misulod sa dapit sa templo ug iyang gipang-abog kadtong mamaligyaay ug mamalitay ug
gipangtuwad ang lamisa sa mga mangambyuhay ug salapi. Siya miingon kanila “ Ang akong balay usa ka
balay nga alampuanan sa tanang nasud apan inyo kining gihimo nga taguanan sa mga kawatan.
47. Matag adlaw si Jesus nagpanudlo diha sa templo. Apan ang kadagkuan sa mga pari, ang mag
magtutudlo sa balaod ug ang mga pangulo sa mga tawo buot nga mopatay kaniya. Apan wala silay
mahimo ka yang mga tawo naminaw man sa pulong ni Jesus.

Jesus Authority Questioned – Matt 21:18, 22:1
Sa pagbalik ni Hesus paingon sa siyudad nianang pagkabuntag, samtang nagtudlo siya ang kadagkoan sa
mga pari ug mga punoan sa mga Hudio miduol kaniya ug nangutana,”Unsa may imong katungod sa
pagbuhat? Kinsa may naghatag kanimo niining mga butanga? Kinsa may naghatag kanimo niining
katungura? Si Hesus mitubag kanila.”Mangutana ako kaninyo ug usa lang ka butang ug kon makatubag
kamo, tug – anan ko kamo sa akong katungod sa pagbuhat niining mga butanga. Diin man gikan ang
katungod ni Juan sa pagbunyag: gikan bas a Dios o gikan ba sa tawo?” Gitimbang – timbang nila ang
itubag kaniya. Miingon sila,”Unsa may atong itubag? Kon moingon kita, ‘Gikan sa Dios,’ moingon siya
kanato,’Nganong wala man lagi kamo motuo kang Juan? Apan kon moingon kita,’Gikan sa tawo,’
mahadlok usab kita kon unsay buhaton unya sa katawhan kay sila ra bang tanan hugot nga nagtuo nga si
Juan us aka propeta.” Busa giingnan nila si Hesus,”Wala kami masayod.”Ug miingon siya kanila,”Dili ko
usab kamo tug – anan diid gikan ang akong katungod sa pagbuhat niining mga butanga.
Karon unsa may inyong huna – huna? Dihay tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa
magulang ug iyang giingnan,’Dong, trabaho karong adlawa didto sa parasan.’ Mitubag siya.’Dili ko
motrabaho.’ Apan nausab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa parasan. Unya ang amahan miadto sa

manghod ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya.’ Oo, moadto ako,’ mitubag siya. Apan siya miadto.
Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan? Sila mitubag,”Ang magulang.” Unya si
Hesus miingon,”sultihan ko kamo nga ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babaye una pang
makadawat sa panalangin sa paghari sa Dios kay kaninyo. Kay mianhi kaninyo si Juan nga Magbubunyag
aron pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi apan wala kamo motuo kaniya. ang mga kobrador sa buwis
ug ang mga daotang babaye hinuon maoy mituo kaniya. Apan kamo, bisag nakakita na mo niini wala
gihapon maghinulsol o mutuo kaniya.
Si Hesus miingon,”Pamati kamo ug laing sambingay. May us aka tawo nga yutaan nga nagtanom ug mga
paras. Gikoral niya kini ug nagkalot siyag lungag nga giukanan sa ubas ug nagtukod siyag pasilunganan sa
guwardiya. Unya gipasilungan niya ang iyang parasan ug milangyaw siya. Sa tingpamupo na sa ubas,
gipadala niya ang iyang mga ulipon ngasto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gikadop sa
mga saop ang mga ulipon. Gibunalan nila ang usa, ang usa ilang gipatay ug lain pa gayod ilang gibato.
Unya gipadala na usab sa tag – iay ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kay sa unang gipadala ug
mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan gipadala niya ang iyang anak. Miingon
siya,”Sa walay duhaduha tahoron gayod nila ang iyang anak. Miingon siya,”Sa walay duhaduha tahoron
gayod nila ang akong anak, nag – ingnanay sila,”Ania ang anak sa tag – iya. Tana, patayon nato siya ug
maato na ang parasan! Busa gidakop nila siya unya gidala ngadto sa gawas sa parasan ug gipatay. Karon,
inig – abot sa tag – iya, unsa may iyang buhaton sa mga saop? Nangutana si Hesus. Sila mitubag,”Sa
walay duhaduha patyon niya kadtong mga tawong daotan ug pasaupan niya ang parasan ug laing mga
tawo nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon.” Si Hesus miingon kanila,”Wala
ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay kuno walay
kapuslanan, nahimo hinuong bato nga labing mapuslanon.
Buhat kini sa Ginoo, ug kahibulongan gayod kini!” ug midigang pagsulti si Hesus,”Busa sultihan ko kamo
nga ang mga panlangin sa paghari sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tawo nga
makahatag ug maayong mga bunga.” Nakabati ang kadagkoan sa mga pari ug ang mga pariseo sa mga
sambingay ni Hesus ug nasabtan nila nga sila ang gipasabot ni Hesus. Busa naninguha sila pagdakop
kaniya. Apan nahadlok sila sa mga tawo nga miila kang Hesus nga us aka propeta.

The Wedding Garment, Matt 22: 1 - 14
Mao kini ang sugilanon gikan sa Biblia.
Si Jesus nakigsulti kanila pag-usab pinaagi sa sambingay;ang gingharian sa Dios sa langit sama sa usa
ka hari nga nangamdam alang sa kasal sa iyang anak nga lalaki.gisugo niya ang iyang suluguon aron
pagpahibalo sa mga dinapit kay andam na ang pagkaon, giihaw na mga baka ug mga pinatambok nga
mga nati ug nahikay na. panganhi na kamo sa kumbira sa kasal! Apan wala magtagad ang mga dinapit ug
nagpadayon sila sa ilang buluhaton, and uban miadto sa ilang uma.ang usa sa iyang patigayon, Ang uban
mibira sa ilang mga suluguon ug gibunalan ug gipatay. Ug tungod niini nasuko pag-ayo ang hari. Busa

gipadala niya ang iyang mga sundalo ug gipamatay kadtong mga nagpatay sa ilang mga suluguon ug
gisunog nila ang ilang siyudad.Ug giiingnan niya ang iyang mga suluguon.Andam na ang akong kumbira
sa kasal,apan dili angay niini ang akong mga dinapait.Busa pangadto kamo s kadalanan ug dapita sa
kumbira ang tanan ninyong matagbuan.ug ang mga suluguon nangadto sa kadalanan ug gidala nila ang
tanan nga ilang matagbuan,mayo ug daotan. Ug napuno sa mga tawo ang kumbira.unya misulod ang
hari aron pagtan-aw sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsul-ob ug bisti nga
angay sa kasal. Gipangutana siya sa hari; higala giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala man ka
magsul-ob ug bisti nga angay sa kasal? Apan wala makatingog ang maong tawo. Unya miingon ang hari
sa mga suluguon, gapusa ninyo ang iyang mga kamot ug tiil ug ilabay siya ngadto sa kangitngit sa gawas.
Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon.
Kay daghan ang dinapit
Apan diyutay ra ang gipili.

Mary Anointing Jesus, John 12, Matt 21:18, 22:1
Unom ka adlaw saw ala pa ang kasaulugan sa pagsaylo.miadto si Jesus sa betania diin magpuyo
si lazaro nga gibanhaw niya. Naghikay silag panihapon sa balay ni Simon nga sanglahon. Si Martha maoy
nagsilbi,samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kan-anan uban kang Jesus. Unya si Maria mikuhag
pahumot ug gibubo niya kini sa tiil ni Jesus ug unya sa iyang buhok, Anf tibuok balay nalukop sa kahumot
sa pahumot.
Si Judas Iscariote,usa sa mga disipulo ni Jesus. Nga mubudhi kaniya miingon nganong wala man
hinuon ibaligya kining maong pahumot ug (300) tresyentos ka denario. Aron ang halin ihatag ngadto sa
mga kabos? Dili tungod kat naluoy siya sa mga kabos. Kundili tungod lawatan siya. Kay siya man gud
maoy gipiyalan sap until nga sudlanan a kuwarta.ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini.
Pagmabinantayon kamo. Miingon si Jesus kanila nganong samukon man kining babaye? Usa ka
maayong butang ang iyang gibuhak alang kanako. Kanunay ninyong ikauban ang mga kabos. Apan ako
dili ninyo kanunay nga ikauban. Ang pagbubo niya ug pahumot sa akong lawas. Gibuhat niya kini aron sa
pag-andam sa akong lubong. Sultihan ko kamo sa kamatuoran. Bisg asang dapita sa kalibutan iwali kining
maayong balita, Ang nahimo niining maong babaye hisgutan gayod aron paghandom kaniya.

Last Supper – Mat.26:14-35
14

Unya ang usa sa napulog dula ka tunun-an, nga nga ginganlag Judas Escariote, miadto sa kadagkoan sa
mga pari ug miingon, unsa may inyong iganti kanako kung itugyan ko kaninyo si Jesus? Miihap sila ug 30
ka salapi nga sinsilyo ug gihatag kani kaniya. Sukad niadtong adlawa si Juda nangitag maayong higayon
sa pagbudhi kang Jesus. Disperas kadto sa kasaulogan sa pagsaylo. Nasayod si Jesus nga miabot na ang
panahon sa iyang pagbiya niining kalibotan u g pag-abot sa amahan. Kanunay nuyang gihigugma
kadtong iya nga ania sa kalibotan ug gihigugma niya sila hangtod sa kataposan.
3

Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa Amahan ang tanang gahom ug siya gikan sa Dios ug moadto sa
Dios. Busa mitindog si Jesus, gihukas nya ang iyang sapaw ug nagbakos siyag tualya. Unya naghuwad
siyag tubig sa palanggana ug gihugasan niya ang mga tiil sa mga tinun-an ug gipahiran niyag tualya nga
iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro ug si Pedro miingon kaniya, Ginoo hugasan mo ba diay
ang akong mga tiil.
7

Si Jesus mitubag, Dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat apan makasabot ka ra unya. 8Si Pedro
miingon, dili gayod ako magpahugas sa akong tiil! Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang
imong mga tiil, walay kay labot kanako
9

Si Simon Pedro mitubag, kung mao kana, Ginoo dili kay ang tiil ko lamang ang hugasi kon dili hasta usab
ang akong ulo ug mga kamot. 10Apan si Jesus miingon, ang nakaligo hinlo na ug dili kinahanglan
manghugas pa gawas sa iyong tiil. Kamong tanan hinlo na, gawas sa usa kaninyo. 11Nasayod na siyang
daan kinsa ang magbudhi kaniya.
12

Human niya kahugasi ang ilang mga tiil, gisul-ob niya pagbalik ang iyang sapaw ug mibalik siya sa iyang
dapit sa lamesa. Unya nangutana siya, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagatawag
kanakog magtutudlo ug Ginoo ug husto kana mao kana ako. 14Kung ako ang iyong magtutudlo ug Ginoo
naghugas sa iyong mga tiil, kinahanglan na maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. 15Naghatag ako
kaniyong panag-ignan aron iyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo.
Sa pagkagabii, si Jesus ug ang napulog duha ka mga tinun-an mitambong sa kan-anan. Ug samtang
nanga-on sila miingon si Jesus, sultihan ko kamo, usa kaninyo magbudhi kanako. Nangaguol pag-ayo ang
mga tinun-an ug tagsa tagsa kanila nangutana kaniya, Ginoo ako ba ang imong gipasabot? Si Jesus
mitubag, ang nagtuslob sa pan uban kanako niining panaksa maoy magbudhi kanako. Ang Anak sa Tawo
mamatay sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot siya nga wala ko nimo hiilhi. Apan mitubag si Pedro,
dili ko gayod ikaw ilimod bisan pagpatyon ako uban kanimo. Ug ang tanang tinun-an misulti usab sa
ingon.

Arrest and Trial
39 Milakaw si Jesus ug miadto sa Bungtod sa mag Olibo sumala sa iyang nabatasan. Mikuyog kaniya ang
mga tinun-an. 40 Sa nahiabot na sila didto, miingon siya kanila, “Pag-ampo kamo aron dili kamo sa
panulay.”
41 Unya mibiya siya kanila ngadto sa dili kaayo halayo ug miluhod siya ug nag-ampo. 42 “Amahan,”
miingon siya, “kon buot ka. Kuhaa kining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot kondili ang
imo maoy matuman.” 43 May anghel nga mitungha gikan sa langit nga milig-on kaniya. 44 Ug samtang
nag-antos siya sa hilabihang kasakit, nag-ampo siya sa labi pa ka mainiton gayod. Ang iyang singot sama
sa dagkong tulo sa dugo nga nangahulog sa yuta. 45 Human sa iyang pag-ampo, mitindog siya ug mibalik
ngadto sa iyang mga tinun-an. Nakita niya sila nga nahikatulog tungod sa hilabihang kasubo. 46 Ug
miingon siya kanila, “Nganong nangatulog man kamo? Bangon ug pag-ampo kamo aron dili kamo
madaog sa panulay.” 47 Samtang nagsulti pa siya, nahiabot ang usa ka panon sa mga tawo. Si Judas, usa
sa 12 ka tinun-an, nag-una kanila ug miduol siya kang Jesus aron paghalok kaniya. 48 Apan si Jesus
miingon, “Judas, budhian ba diay nimo ang Anak sa Tawo painaagi sa usa ka halok?”halok?”
49 Sa dihang nakita sa mga tinun-an ni Jesus nga kauban niya kon unsa ang mahitabo, miingon sila, “
Ginoo, tigbason ba namo sila?” 50 Ug usa kanila mitigbas sa ulipon sa Pangulong Pari ug naputol ang
iyang tuong dalungan. 51 Apan si Jesus mitubag, “Husto na!” Ug gihikap ni Jesus ang dalunggan sa
ulipon ug giayo siya. 52 Unya miingon si Jesus sa mga kadagkoan sa mga pari ug sa mga opisyal sa mga
guwardiya sa templo ug sa mga pangulo sa mga Judio nga miadto didto aron pag dakop kaniya, “ Tulisan
ba ako nga nagdala man kamog mga espada ug mga puspos sa pagdakop kanako? 53 Matag adlaw uban
ako kaninyo didto sa templo ug wala ako ninyo dakpa. Apan kining taknaa inyo ug sa gahom sa
kangitngit.” Unya gidakop nila si Jesus ug gidala ngadto sa balay sa Pangulong Pari.
Si Pedro misunod nga nagpaantaw. 55 Sa taliwala sa hawanan may hinaling nga kalayo ug mitipon si
Pedro sa mga naglingkod libot niini. 56 Sa pagkakita sa usa sa mga babayeng sulugoon kang Pedro nga
naglingkod duol sa kalayo, mitutok siya kang Pedro ug miingon, “ Kining tawhana kauban usab niya!” 57
Apan gipanghimakak kini ni Pedro nga nag-ingon, “ Day, wala ako makaila kaniya!” Sa wala
madugay,may usa ka tawo nga nakamatikod kaniya ug miingon, “Kauban ka usab nila!” Apan mitubag si
Pedro, “Dili,oy! Dili ako kauban nila!” 59 Unya paglabay sa mga usa ka takna, dihay laing tawo nga
miinsistir sa pag-ingon, “ Walay duhaduha kining tawhana kauban gayud niya kay taga-Galilea man usab
siya!” 60 Apan mitubag si Pedro, “ Oy,wala koy kalibotan sa imong gipanulit!”
Samtang nagsulti pa siya, may manok nga mituktugaok. 61 Milingi ang Ginoo ug mitutok kang Pedro,ug
nahinumdom si Pedro sa gisulti sa Ginoo kaniya, “ Sa dili pa motuktugaok ang manok karong adlawa,
ilimod mo na ako sa makatulo.” 62 Migula si Pedro ug mihilak sa hilabihang pagbasol.
63 Unya gibugalbugalan ug gibunalan si Jesus sa mga tawo nga nagbantay kaniya. 64 Gitaptapan nila ang
iyang mata ug gipangutana siya, “ tag-ana kinsay nagbunal kanimo? 66 Sa pagkabuntag na, nagtigom ang
mga punoan sa mga magtutudlo sa balaod ug gidala si Jesus

The Crucifixion – Luke 23/ John 18
Si Jesus gidala sa mga pangulong Pari atobangang ni Pilato, ug ilang gisumbong nasakpan namo kining
tawhana nga nagpasalaag sa atong mga tawo ug nag-awhag nga dili magbayad ug buhis ngadto sa mga
Empirador ug miangkon nga siya misiyas ug usa ka Hari. Ug si Pilato nangutana ikaw ba ang Hari? Sa
mga Hudio? Si Jesus mitubag ang akong gingharian wala niining kalibotana unya nangutana pag-usab si
Pilato ikaw ba ang Hari? Si Jesus mitubag tinuod ka nga ako ang Hari natawo ako ug mianhi sa kalibotan
aron sa pagsulti sa kamatuoran, ang tanan nga naa sa kamatuoran makadungog sa akong tingog. Ug
nangutana si Pilato unsa man ang kamatuoran? Unya migawas si Pilato nga miingon wala akoy nakitang
katarongan para silotan kining tawhana. Apan misamot ang ilang pagsinggit palayo nianang tawhana ug
gilansang siya ug adunay makusog nga tingog nga nag-ingon gisansang siya busa mitugot si Pilato sa
ilang hangyo nya gilansang si Jesus. Ug samtang nagkalayosila adunay usa ka tawo nga taga Cirene ug
pagpadulong sa siyudad ug siya mao ang gipapas-an sa Cruz ug adunay duha ka tawo nga parihang
kriminal ug patyon sila kuyog kang Jesus ug samtang miabot sila sa lugar nga ang Kalabira gilansang nila
si Jesus uban sa duha ka kriminal. Ang usa sa wala ug ang usa sa tuo ug si Jesus miingon, “ Amahan
pasaylo-a sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat ug ang mga tawo naglantaw ug ang mga kadagkuan
nagkataw-anay ug nag-ingon, “Nagluwas siya sa uban, luwason pud niya iyang kaugalingon kon siya man
galing ang Kristo ang pinili sa Dios.” Unya ang sundalo misaka ug gibunalan si Jesus ug gitagaan ug aslom
nga bino nga nag-ingon, “ Ikaw ba ang Hari sa mga Judio? Luwasa ang imong kaugalingon.” Ug sa itaas
adunay nakasulat HARI SA MGA JUDIO. Usa sa kriminal nga gibitay kuyog ni Jesus giinsulto si Jesus, “ Kon
ikaw ang kristo luwasa imong kaugalingon.” Pero ang usa ka kriminal mibadlong kaniya. “ Wala kaba
mahadlok sa Dios? Gisilotan ta tungod sa atong mga dautan nga binuhatan pero kining tawhana wala
gayud magbuhat ug sayop.” Ug miingon siya kay Jesus, “ Hinumdumi ako kon tua naka sa gingharian.”
Ug si Jesus mitubag, “Sultian tikaw karon kuyog nako sa paraiso.” Ug miabot ang kangitngit mitabon sa
yuta, si Jesus misinggit sa makusog nga tingog, “Amahan sa imong kamot ginatugyan ko ang akong
ispirito.” ug diha-diha naundang ang iyang gininhawa. Adunay usa ka tawo nga ginanglan ug Jose, nag
hangyo si Pilato kong puwedi ba nga madala ang lawas ni Jesus ug giputos ni Jose ug puti nga panapton
ang lawas ni Jesus ug gibutang ngadto sa lubnganan ug gitabonan ug dakong bato. Adunay babae nga
mikuyog ni Jesus didto sa Galilee nakakita sa iyang patay na lawas busa miuli siya ug nangandam ug
pahumot pero nagpahulay siya tungod kay adlaw man ig-palahulay ug pagtahod sa kasugo-an sa balaod.

The Resurrection – Luke 24/Mt 28/John20
Sa unang adlaw sa semana, sayo kaayo sa kabuntagon, ang mga babaye mikuha sa mga pahumot nga
daan na nilang giandam ug nangadto sa lubnganan. Sa kalit lang, us aka dakung linog ang nahitabo,
tungod kay ang anghel sa Ginoo, mikunsad gikan sa langit ug miadto sa lubnganan, giligid ang bato ug
milingkod niini. Mitunga siya nga daw sama sa kilat ug ang iyang panapton halos puti sama sa nyibe
Ang anghel miingon sa mga babaye,”Ayaw kamo ug kalisang; tungod kay nahibalo ko nga nangita mo
kang Hesus nga gilansang sa Krus.”Wala na siya dinhi, tungod kay siya nabanhaw na sama sa iyang

giingon lakaw kamo dayon ug sultihi ang iyang mga tinun – an nga siya nabanhaw gikan sa mga
minatay.” Mibiya sila sa lubnganan nga adunay kahadlok ug dakung kalipay nga midagan aron motog –
an sa mga tinun – an. Apan ang mga tinun – an wala motuo sa mga babaye. Apan si Pedro mibarog ug
midagan ngadto sa lubnganan. Sa dihang nakit – an ni Pedro ang putting panapton nga giputos sa lawas
ug nga wala na didto ang lawas ni Hesus, milakaw siya palayo nga naghunahuna sa iyang kaugalingon
kon unsa kaha’y nahitabo.
Nianang gabiuna sa unang adlaw sa semana, sa dihang ang mga tinun – an nanagtigum, ug ang mga
pultahan gikandaduhan tungod sa kahadlok sa mga Hudio, si Hesus mianha ug mibarog sa ilang taliwala
nga nag – ingon,”Ang kalinaw maanaa kaninyo!” apan ang mga tinun – an nakuratan ug nangalisang kay
naghuna – huna nga sila nakakita’g kalag, walay ubod ug bukog nga sama sa inyong nakita kanako.”
Pagkahuman niya’g sulti niini nalipay ug maayo ang mga tinun – an sa pagkakita sa Ginoo.
Si Hesus mingon,” Mao na kini ang akong gisulti kaninyo sa dihang uban pa ko ninyo: Ang yanang
nahisulat mahitungod kanako sa mga Balaod ni Moises, sa sulat sa mga Propeta ug sa mga Salmo
kinahanglan matuman. Unya gibuksan ni Hesus ang ilang huna – huna aron sila makasabot sa mga
kasulatan. Siya miingon kanila,”Mao kini ang nahisuat: Ang manluluwas nga kristo makabaton ug pag –
antos unya mabanhaw gikan sa mga minatay human ang tulo ka adlaw. Ug karon ang paghinulsol alang
sa kapasayloan sa mga sala kinahanglan nga iwali diha sa iyang ngalan ngadto sa tanang nga kanasuran.”
Ang ipadala kaninyo ang saad sa akong Amahan. Ug sa dihang ang Balaan nga Espirito moanha na diha
ninyo; kamo makabaton ug gahum ug kamo mahimong akong mga saksi sa Jerusalem, sa Judio, sa
Samaria ngadto na sa Kinatumyan sa kalibutan.”
Dili dugay gikan niini si Hesus gibayaw ngadto sa langit ug sila misud – ong hangtod sa masalipdan na kini
sa panganod gikan sa ilang panan – aw. Ug ang mga tinun – an mibalik sa Jerusalim sa tumang kalipay ug
kanunay sila nga anaa sa temple nagadayeg sa Dios.

Pentecost, Acts 2
Kaning estorya nahitabo sulod sa 50 kaadlaw human gilansang si Jesus.
Sa pag-abot na sa adlaw sa pentecostes ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may
huros sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin. Milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman.
Unya makakita silag daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diha sa matag usa kanila. Silang tanan
napuno sa Espirito Santo ug misultig nagkalainglaing pinulungan. Sumala sa gisulti sa Espirito. Karon
didto sa Jerusalem niadtong higayona,may mga judeo nga rilihiyoso kaayo nga gikan sa naglainlaing
nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tawo sa kabanha, nanuol sila ug natingala sila pag-ayo kay
ang tagsatagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa dakong kahibulung ug katingala,miingon sila,dild ba
taga galilea man kining mga tawhana?nganong makasulti man sila sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan?

Ug sa ilang katingala ug kalibog,nagpangutan-anay sila, unsa bay kahulugan niini. Apan ang uban
nagbugal-bugal nga nag-ingon,ah! Mga hubog kining mga tawhana.
Unya mitindog si Pedro uban sa apostoles ug sa makusog nga tingog miingon kanila,mga kaigsuonan
kong judio ug kamong tanan nga ania sa Jerusalem,pamatia ninyo ang akong isulti karon. Kining mga
tawhana dili hubog sumala sa inyong gihuna-huna. Mao kini ang akong buhaton sa katapusang mga
adlaw nag-ingon ang Ginoo.Ibubo ko sa tanang katawhan ang akong espirito. Ang mga anak nga lalaki ug
babaye magsulti sa mensahe sa Dios, ang inyong mga batan-ong lalaki makakitag mga panan-awon,u
gang inyong mga tigulang mga lalaki magdamgog mga damgo.ug ang tanan nga mutawag sa ngalan sa
Ginoo maluwas. Mga taga Israel.pamati kamo! Si Jesus nga nasaretnon usa ka tawo kansang Diosnong
awtoridad tin-aw nga gipadayg sa Dios diha kaninyo pinaagi sa mga milagro ug sa mga katingalahang
butang ug sa mga ilhanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kaniya,kamo mismo nasayod niini. Ang Dios
sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot, mitugyan kang Jesus nganha kaninyo. Pinaagi sa
pagtugyan ninyo kaniya ngadto sa mga makasasala nga maoy milansang sa krus. Apan gibanhaw siya sa
Dios gikan sa mga patay. Ug kita saksi sa kamatuoran,busa ang tanang mga tawo sa Israel kinahanglan
nga masayod gayod nga kining maong Jesus nga inyong gilansang sa Krus gihimo sa Dios nga Ginoo ug
misiyas! Sa pagkadungog niini s mga tawo,daw gikumot ang ilang kasingkasing, ug giingon nila si Pedro
ug ang ubang mga apostoles,mga igsoon, unsa may among buhaton? Unya miingon si Pedro kanila, ang
tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Jesu Christo aron
pasayluon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espirito Santo. Luwasa
ninyo ang inyong kaugalingon sa silo tug ipahamtang niining daotang katawhan! Daghan kanila ang
mituo sa iyang minsahi ug nagpabunyag. Mga 3000 ka tawo ang nahidugang sa mga pundok sa mga
magtutuo niadtong adlawa. Ug mainiton silang mipadayon sa pagpamati sa mga gitudlo sa mga
apostoles,sa pakigsandurot uban kanila,sa pagpakigsalo sa pagpangaon ug sa mga pag-ampo. Matag-usa
kanila napuno sa kaaghan sa katinaglahan ug milagro nga gihimo sa mga apostoles.ug ang tanang
magtutuo nagpadayon sa ilang panagkauban u gang mga kabtangan sa matag-usa kanila gipakig-ambitan
nilang tanan. Ug gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan u gang halin ilang giapud-apod ngadto sa
tanan sumala sa gikinahanglan sa usag-usa,gipikas-pikas ang pan didto sa ilang templo naghiusa sila
pagpangaon uban ang malipayon,ug mapaubsanong kasingkasing. Gidayeg nila ang Dios ug gikahimut-an
sila sa katawhan. Ug sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok ug mga tawo nga
nangaluwas.

Healing at the Beautiful Gate, Acts 3
31. Usa niana kaadlaw,si Pedro ug si Juan miadto sa templo sa alas tress sa hapon, ang takna sa pagampo.Didto sa ganghaan nga ginganlag Matahom, may usa ka tawo nga bakol sukad sa iyang
paghimugso.Matag adlaw ihatod siya ngadto sa templo aron magpakilimos sa mga tawo nga manulod
didto. Sa pagkakita niya kang Pedro ug kang Juan nga mosulod na sa templo,nagpakilimos siya kanila.
Mitutok sila kaniya ug unya miingon si Pedro, “Tan-awa Kami!”Busa mitutok ang bakolkanila ug

nagpaabot nga hatagan suyag limos.Apan miingon si Pedro,Wala akoy salapi o bulawan apan ihatag ko
kanimo ang ania kanako;sa ngalan ni Jesu-Christo nga Nazaretnon,tindog ug lakaw!” unya gigunitan ni
Pedro ang tuong kamot sa bakol ug gitabangan siya pagpatindog. Dihadiha nalig-on ang mga tiil ug
lutahan sa bakol. Milukso siya sa iyang pagtindog ug milakaw kuyog kanila sulod sa templo.Siya
naglakaw nga nagluksolukso ug nagdayeg sa Dios.Ang mga tawo nakakita kaniya nga naglakaw ug
nagdayeg sa Dios. Ug nailhan nila nga siya mao diay ang makililimos nga naglingkoran didto sa ganghaan
nga Matahom sa Templo ug natingala pag-ayo silang tanang sa nahitabo kaniya.Sa pagkakita ni Pedro sa
mga tao,miingon siya kanila,”Mga taga-Israel,nganong nahibulong man kamo niini ug inyo man kaming
gitutokan? Naghunahuna ba kamo nga gipalakaw namo kining tawhana pinaagi sa among kaugalingong
gahom o sa among pagkadiosnon? Ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob,ang Dios sa atong mga
katigulangan,nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan
ug sa atubangan ni Pilato inyo siyang gisalikway bisan ug buhian unta siya ni Pilato. Siya ang Balaan u
gang Matarong apan wala ninyo siya dawata ug inyo hinuong gihangyo si Pilato nga iyang buhian ang usa
ka mamumuno. Ug gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi.Apan gibanhaw siya sa Dios ug kami mga
saksi niini. Ug karon, mga kaigsoonan,nahibalo ako nga wala kamo masayad sa inyong gibuhat sama sa
inyong mga pangulo. Busa paghinulsol kamo ug balik sa Dios aron papason niya ang inyong mga sala.kon
himoon ninyo kini,moabot kaninyo ang bag-ong Espirituhanong kusog gikan sa Ginoo.
Ang Ginoo.
Ang mga saad
Ang Dios pinaagi sa iyang mga propeta alang man kaninyo ug kamo nakaambit sa kasabotan nga gihimo
sa Dios uban sa inyong mga katigulangan.Ingon sa gisulti niya kang Abraham, pinaagi sa imong kaliwat
panalanginan ko ang tanang katawhan sa yuta.”

Peter and John on Trial, Acts 4
Si Pedro ug si Juan nagsulti pa sa katawhan sa dihang giduol sila sa mga pari ug sa pangulo sa mga
guwardiya sa Templo ug sa mga Saduseo. Naglagot sila ka yang apostoles nanudlo man sa mga tawo ug
nagsangyaw nga pinaagi ni Jesus mabanhaw ang mga patay. Busa ilang gipadakop sila ug gibilanggo
hangtod sa pagkasunod nga adlaw kay gabii na man kadto. Apan daghan niadtong nakabati sa mensahe
ang mituo u gang gidaghanon sa mga tawo miabot na ug mga 5,000.
Sa pagkasunod adlaw,ang mga pangulo u gang mga kaagkoan sa mga Judio u gang mga magtutudlo sa
balaod sa Jerusalem. Ilang gipaatubang kanila ang mga apostoles ug gipangutana,”giunsa man ninyo kini
pagbuhat? Unsa bang gahoma ang anaa kaninyo ug kang kinsa mang ngalan ang gigamit ninyo/”
Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo mitubag kanila,”Mga pangulo ug kadagkoan sa katawhan. Kon
kami gisukitsukit man karon mahitungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakol ug sa unsang
paagiha siya naayo, angay gayod nga kamong tanan masayod u gang tanang katawhan sa Israelita kining

tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan hingpit nga naayo pinaagi sa gahom sa ngalan ni Jesu
Christo nga Nazaretnon inyong gilansang sa krus ug unya gibanhaw sa Dios.
Si Jesus mao ang
Gihisgotan sa kasulatan nga nag-ingon,
Ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod ug balay nahimo hinuon nga mahinungdanong bato.’
Ang kaluwasan makaplagan lamang kaniya kay dinhi sa kaibotan wala nay laing ngalan nga gihatag sa
Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato”.
Ang mga sakop sa labawng Hukmanan natingala sa gipkitang pagkamaisogon ni Pedro ug ni Juan sa ilang
nasayran ang kining mga tawhana diay makaeskwela.Ug nasayran nila nga mga kauban dial sila ni Jesus
kaniadto. Apanwala silay ikasulti kay nakita man gatod nila nga ang tawo nga naayo nagtindog didto
uban ni Pedro ug ni Juan. Busa gipagula nila ang mga apostoles gikan sa Labawng hukmanan ug
nagpangutan-anay sila. Unsa may atong buhaton niining mga tawhanw? Ang tanang nagpuyo sa
Jerusalem nasayod nga kining talagsaong milagro nahimo nila ug dili kita makalimod nini.
Apan aron dili na masangyaw pag-ayo kining hitaboa ngadto sa katawhan,did-an nato sila sa pagsulti
mahitungod sa ngalan ni Jesus ngadto kang bisan kinsa.”
Busa gipatawag nila pag-usab
Ang duha ka apostoles ug giingnan nga dili sila magsulti o magtudlo sa ngalan ni Jesus.
Apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila,”Hukmi niyo! Hainmay matarong sa atubangan sa Dios:ang
pagsunod bas a inyong sugo o sa sugo sa Dios? Kay dili kami makapugong pagsulti sa amo gayong nakita
ug nadungog.” Tungod niini,gipasidan-an sila pag-ayo sa Labawng Hukmanan ug unya gubuhian. Wala
silay kapasikaran aron pagsilot kanila ka yang katawhan nagdayeg mansa Dios tungod sa nahitabo. Ang
tawo nga gihimoan niining milagroha kapin na sa 40 ang panuigon.
Sa dihang gibuhian na si Pedro ug Juan, namalik sila sa ilang mga kauban ug ilang gisugilon kanila ang
gisulti sa kadagkuan sa mga pari ug sa kadagkoan sa lungsod. Sa pagkadungog nila niini,naghiusa silang
tanan sa pag-ampo sa Dios. Miingon sila, “Ginoo,ikaw ang nagbuhat sa langit,sa yuta,sa dagat ug sa
tanan nag anaa kanila!Nangandam ang mga hari sa kalibotan, u gang mga pangulo nagtigom batok sa
Ginoo ug sa iyang Mesiyas,”
Ug karon, Ginoo,tan-awa kining
Mga pagpanghulga nga ilang gibuhat ug hatagig kaisog kaming imong mga sulugoon sa pagsulti sa imong
mensahe. Ituy-od ang imong kamot aron sa pag-ayo nga mahimo unta ang mga butang nga katingalahan
u gang milagro pinaagi sa ngalan sa balaan mong Sulugoon nga si Jesus.”
Human sila mag-ampo,nauyog ang dapit nga gitigoman.
Ug silanng tanan napuno sa Espiritu Santo ug sa walay kahadlok nagwali sa mensahe sa Dios.

Ang pundok sa mga magtutudlo nagkahiusa sa hunahuna ug kasingkasing. Ug wala kanilay miingon nga
siya ray tag-iya sa iyang kabtangan kondili silang tanan nag-ambitay sa tanang mga butang nga ilang
gihuptan. Uban sa dakong gahom,ang mga apostoles nagsaksi mahitungod sa pagkabanhaw sa Ginoong
Jesus u gang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga nakulangan. Kadtong
may mga uma o mga balay nagbaligya niini. Ug ang halin gitugyan nila sa mga apostoles.
Gibahinbahin kini sa mga apostoles ngadto sa tagsatagsa sumala sa ilang gikinahanglan.
Ug mao nga si Jose, usa ka Levita nga taga-Cipre nga ginganlan sa mga apostoles ug Bernabe(nga sa ato
pa,”ang magdadasig”) mibaligya sa iyang uma ug ang halin niini iyang gitugyan sa mga apostoles.

Ananias and Sapphira – acts 5:1-12
1

Adunay magtiyon nga si Ananias ug si Safira nga mibaligya sa ilang katigayonan.

2

Apan gikuhaan ni Ananias ang halin ug nasayod niini ang iyang asawa. Ang nahibilin gitugyan niya
ngadto sa mga apostoles.
3 Si Pedro miingon kaniya. Ananias nganong nagpatintal ka man ni Satanas ug namakak sa Espirito
Santo pinaagi sa pagtipig ug bahin sa halin sa katigayonan?
4

Sa wala pa nimo ibaligya ang katigayonan, imo kadto ug sa dihang nabaligya na ang halin imo gihapon.
Karon nganong namakak Kaman? Dili ang mga tawo ang imong gibakakan kondili ang Dios!
5

Sa pagkadungog ni Ananias niini natumba siya ug namatay. U gang tanang nga nakabalita niini
nangahadlok.
6

Unya nanuol ang mga batan-ong lalaki ug giputos nila ang iyang lawas ug gidala sa gawas aron ilubong.

7

Sa paglabay sa tulo ka oras misulod ang asawa ni Ananias apan wala siya masayod sa mahitabo.

8Si Pedro miingon kaniya. Tug-ani ako, mao ra ba kini ang halin sa inyong katigayonan? Si Safira
mitubag. Oo mao ra kana.
9

Si Pedro miingon nganong nagkasabot nam kamo pagsulay sa Espiritu sa Ginoo. Ang mga tawo nga
naglubong sa imong bana anaa na sa pultahan ug dad-on ka usab nila sa gawas.
10

Diha diha natumba si Safira sa tiilan ni Pedro ug namatay. Unya misulod ang mga batan-ong lalaki ug
ilang nakita nga patay na siya, giyayongan nila siya ngadto sa gawas aron ilubong tupad sa iyang bana.
Nangahadlok pag-ayo ang tibuok simbahan u gang tanan nga nakabalita niini ug diha sa kamot sa mga
apostoles nakita ang daghang mga timailhan ug kahibulongan mga butang nga nahimo atubangan sa
mga katawhan.

Stephen Martyred – Acts 6
Si Esteban, us aka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom, naghimong dagkong mga milagro ug mga
butang nga katingalahan atubangan sa katawhan. Apan may mga tawo nga misupak ug nakiglantugi
kaniya. Ang uban kanila mga Judio nga taga – Cerene ug Alejandria nga sakop sa sinagoga nga ginganlag
mga tawong Gawasnon, ug ang uban taga – Cilicia ug Asia. Apan si Esteban puno sa Espiritu ug kaalam
ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Busa, sa tago, nanuhol sila ug mga tawo aron
pag – ingon,”Nakadungog kami kaniya nga nagpasipala kang Moises ang mga kadagkoan sa temple ug
ang mga magtutudlo sa Blaod. Unya ilang gipaatubang ang pipila ka mga tawo aron pagsaksi ug bakak
batok kaniya. Miingon sila.”Kining tawhana kanunay nagpasipala sa atong balaang Templo ug sa Balaod
ni Moises. Nadungog namo siya nga miingon nga kining Hesus nga Nazaretnon moguba sa temple ug
usbon niya ang mga tulomanon nga gibilin ni Moises kanato! Ang tanang mga sakop sa labawng
hukmanan mitutok kang Esteban ug nakita nila nga ang iyang nawong nahisama sa nawong sa us aka
anghel. Ug sa Dios!” tungod niini nagubot ang mga tawo ug ang mga kadagkoan sa temple ug ang mga
magtutudlo sa balaod busa ilang gidakop si Esteban,”Tinuod ba kini? Ug Esteban mitubag,”Mga igsoon
ug mga ginikanan! Pamati kamo kanako! Ang Dios nga halangdon ug gamhanan nagpakita sa atong
Amahan nga si Abraham samtang nagpuyo siya didto sa Mesopotamia.
Ang Dios miingon kaniya,’Biyae ang imong panimalay ug nasod ug lakaw ngadto sa yuta nga akong
ipakita kanimo.’ Busa mibiya siya sa yuta sa Caldea ug gisugo sa Dios si Abraham sa pagbuhat sa
seremonyas sa pagtuli agig timaan sa iyang kasabotan. Ug gituli ni Abraham si Isaac sa ikawalo nga adlaw
gikan sa iyang pagkatawo. Ug mao usab ang gibuhat ni Isaac ngadto kang Jacob, ug ni Jacob ngadto sa
katigulangan.
Naisna kang Jose ang mga katigulangan ug ilang gibaligya siya ingon nga ulipon didto sa Ehipto. Apan ang
Dios nag – uban ug nagluwas kaniya gikan sa tanang kalisdanan. Gihatagan siya sa Dios sa
makapahimuot nga pamatasan ug kaalam sa atubangan sa hari sa Ehipto. Si Jose gihimo sa hari nga
gobernador sa nasod ug sa harianong panimalay. Unya may gutom sa tibuok Ehipto ug sa Canaan nga
nakahatag sa katawhan ug dakong kalisod. Sa nagkaduol na ang panahon nga tumanon sa Dios ang iyang
gisaad kang Abraham, midaghan ug misanay pag – ayo ang atong katawhan nga didto sa Ehipto hangtod
nga may mipuli sa paghari sa Ehipto nga wala makaila kang Jose. Gilimbungan niya ang atong kaliwatan
ug gipugos ang atong mga katigulangan. Ug ang atong mga katigulangan walay makaon, ug mibalhin
pagpuyo sa Haran sa pagbiya sa ilang mga masuso didto sa gawas aron mangamatay.
Paglabay sa 40 ka tuig, may us aka anghel nga mipakita kang Moises pinaagi sa nagdilaab nga sampinit
didto sa kamingawan sa bukid sa Sinai. Natingala si Moises sa iyang nakita ug miduol siya sa sampinit
aron sa pagsusi niini. Apan nadungog niya ang tingog sa Ginoo nga nag – ingon,’Ako ang Dios sa imong
mga kaitugalangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob,’MIkurog sa kalisang si Moises ug wala siya
mangahas pagtan – aw. Ug miingon kaniya ang Ginoo,’Huboa ang imong sandalyas kay balaan ang dapit
nga imong gitindugan.
Nakita ko ang mapait nga pag – antos sa akong katawhan didto sa Ehipto ug nadungog ko ang ilang
agulo ug ania ako aron pagluwas kanila. Busa duol ngari kay ipadala ko ikaw ngadto sa Ehipto.’

Mao kini ang Moises nga gisalikway sa katawhan a Israel ug ang giingnan nila,’Kinsay naghimo kanimo
nga pangulo ug maghuhukom namo? Siya ang gipadala sa Dios ingon nga pangulo ug manluluwas,
binuligan sa anghel nga iyang nakita didto sa nagdilaab nga sampinit. Siya ang nangulo sa katawhan sa
ilang paggawas gikan sa Ehipto ug nagbuhat siyag nga milagro ug mga katingalahan didto sa Ehipto, sa
Dagat nga pula ug sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig. Siya ang Moises nga miingon sa katawhan sa
Israel,’Ang Dios magpadala kaninyog propeta gikan sa inyong katawhan sama nga siya nagpadala
kanako, siya mao nag uban sa katawhan sa Israel nga nagkatigom didto sa kamingawan. Didto siya uban
sa atong mga katigulangan ug sa anghel nga gikan sa Dios ang buhing mensahe aron ihatag kanato.
Si David gikahimut – an sa Dios ug mihangyo sa Dios nga tugotan pagtukod ug balay alang sa Dios, apan
ang labing halangdon nga Dios wala sa gisulti sa propeta: ang langit mao ang akong trono, nag – ingon
ang Ginoo, ug ang yuta ang mao ang akong tumbanan.
Unsa bang matang sa balayang imong tukoron alang kanako? Hain ba ang dapit nga akong pahulayan?
Dili ba ako man ang nagbuhat niining tanan? Pagkagahi ninyog ulo! Pagkatig – a sa inyong kasing kasing! Nganong dili man kamo mamato sa mensahi sa Dios? Sama ra gayud kamo sa inyong mga
katugilangan. Gisupak ninyo kanunay ang Espirito Santo! May propeta ba nga wala lutosa sa inyong
katigulangan? Gipatay nila ang mga sinugo sa Dios nga kaniadto nagpahibalo sa pag – anhi sa iyang
matarong nga suloguon. Ug inyo siyang gibudhian ug gipatay. kamo ang nakadawat sa kasugoan sa Dios
nga gihatag pinaagi sa mga anghel apan wala ninyo kini tumana!
Human mabati sa mga sakop sa labwng hukmanan si Esteban, nangasuko sila pag – ayo ug nagpangagot
sa ilang kapungot kaniya. apan si Esteban nga puno sa Espirito Santo, mihangad sa langit ug nakita niya
ang himaya sa Dios ug si Hesus nga nagtindog sa tuo saDios! Miingon siya,Tan –awa, nakita ko ang langit
nga naabli ug anak sa tawonga nagtindog sa tuo sa Dios”
Apan naninggit sila ug nanampong sa ilang mga dalunggan ug nagdungan silang tanan paghasmag
kaniya. unya giguyod nila siya ngadto sa gawas sa siyudad ug gibato. Ug gbutang sa mga saksi ang ilang
mga kupo sa tiilan sa us aka batan – on nga ginganlag Saulo. Ug samtang gibato sila si Esteban, nag –
ampo siya. “Ginoong Hesus, dawata ang akong Espirito,” unya miluhod siya ug mituaw,”Ginoo, ayaw sila
pakasad – an sa ilang ginuhat!” tapos niya isulti kini, namatay siya. Giuyonan ni Saulo ang pagpatay kang
Esteban.

Simon the magician
Niana gayong adlawa nagsugod ang mapintas nga pag-lutos batok sa iglesia sa Jerusalem. Ang tanan
mga mag-tutuo, gawas sa mga apostoles, nagkatibulaag ngadto sa mga lalawigan sa Judea ug sa
Samaria. Ang mga magtutuo nga nagkatibulaag ngadto sa nagkalainlaing dapit ug nagsangyaw sa
mensahe. Si Felipe miadto sa usa ka siyudad sa Samaria ug didto gisangyawan niya ang katawhan
mahitungod sa Mesiyas. 6 Naghiusa ang mga tawo sa gisulti ni Felipe sa dihang nabati nila siya ug nakita

ang mga milagro nga iyang gibuhat. 7 Gikan sa daghang mga tawo, ang mga yawa nanggula nga
nanagsinggit ug daghan usab ang mga bakol nga nanga-ayo. 8 Busa nalipay pag-ayo ang mga tawo
niadtong siyudad. 9 Apan may usa ka tawo nga ginganlag Simon nga kaniadto naghimog salamangka
niadtong siyudara ug nakapatingala sa mga Samaryanhon. Nagpatuo siya ug ang tanang gamhanan sa
siyudad, gikan sa tanang hut-ong sa katilingban, mituo kaniya. Ug sa dugaydugayng panahon
nakapahibulong man siya kanila pinaagi sa iyang salamangka, mituo sila kaniya. Apan sa dihang midawat
na sila sa mensahe ni Felipe mahitungod sa maayong balita sa paghari sa Dios ug sa ngalan ni JesusCristo, sila, mga lalaki ug babaye, gibunyagan. 13 Si Simon mismo usab ug human siya bunyagi, naguban-uban siya ni Felipe ug natingala siya sa pagkakita niya sa dagkong mga milagro ug mga
katingalahang buhat. Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem nakadunog nga ang mga taga-Samaria
midawat sa pulong sa Dios, busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. 15 Sa pag-abot
nila,nag-ampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu-Santo wala pa man mokunsad
bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoo Jesus. 17 Unya gipandong ni juan ang
ilang mga kamot ngadto sa Espiritu Santo. 18 Nakita ni Simon nga nadawat sa mga tawo ang Espirito
Santo sa diha nga gipandongan sila sa mga kamot sa mga apostoles. Busa gitanyagan niyag salapi si
Pedro ug si Juan 19 ug giingnan, “Hatagi usab ako niining gahoma aron ang tanan nga mapandongan ko
sa akong kamot makadawat sa Espirito Santo.” 20 Apan si Pedro mitubag kaniya, “ Malaglag ka unta
uban sa imong salapi tungod sa imong paghunahuna nga mapalit mo ang gasa sa Dios! 22 Busa hinulsoli
kining daotan mong laraw ug pag-ampo nga pasayloon ka sa Ginoo tungod sa imong paghunahuna sa
ingon. 23 Kay akong nasabot nga dako ang imong kusina ug naulipon ka sa sala.” Si Simon miingon kang
Pedro ug kang Juan, “ Iampo intawon ako ninyo sa Ginoo aron dili mahitabo ang inyong gisulti kanako.”

Peter and Cornelius –Acts 10
1

May usa ka tawo sa Cesarea nga ginganlag Cornelio nga kapitan sa kasundalohang Romano. 2Si
Cornelio usa ka tawo nga relihiyoso ug ang tibuok niyang banay nagsimba sa Dios. Dako siyag nahimo sa
pagtabang sa mga kabos ug kanunay siyang nag-ampo sa Dios. 3Mga alas tres sa hapon nakita niyag
klaro sa usa ka panan-awon ang anghel sa Dios nga miduol kaniya ug miingon, “Cornelio!”
4

Mitutok siya sa anghel uban ang kahadlok ug miingon, “Unsa man, Sir?”

Ang anghel mitubag, “ang imong mga pag-ampo ug mga buhat sa kaluoy gidawat sa Dios ug
nahinumdom siya kanimo. 5Ug karon paadtoa sa Jopa ang pipila ka tawo ug ipakuha si Simon nga
ginganlag si Pedro. 6Atua siya mag-abot sa balay ni simon nga magpapanit nga nagpuyo duol sa dagat.”
9

Pagkasunod adlaw, sa may kaudtohon, samtang sila nagpaingon ug nagkaduol sa Jopa, misaka si Pedro
sa atop sa balay aron sa pag-ampo. 10Gigutom siya ug buot mokaon apan samtang gihikay pa ang
pagkaon, nakakita siyag panan-awon. 11Nakita niya nga nabukas ang langit ug may gitonton nga ingon sa
usa ka dakong panapton nga gihiktan sa upat ka eskina. 12Sa sulod niini diha ang tanang matang sa mga
langgam nga ihalas ug mga mananap nga molakat ug mokamang. 13 Unya may tingog nga miingon

kaniya, “Hala, Pedro, Pag-ihaw ug kaon!” 14Apan si Pedro mitubag, “Dili ko, Ginoo! Kay wala pa ako
makakaon ug bisan unsa nga giilang mahugaw.”
15

Ang tingog miingon kaniya pag-usab, “Ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinloan na sa
Dios.” 16Nahitabo kini sa makatulo, ug unya ang iyang nakita gibalik ngadto sa langit. 17Si Pedro naglibog
sa kahulogan sa panan-awon nga iyang nakita. Nianang higayona ang mga sinugo ni Cornelio, human
makapangutana hain ang balay ni Simon, didto na sa atubangan sa ganghaan. 18Misangpit sila ug
nangutana, May nag-abot ba dinhi nga ginganlag Simon Pedro?”
19

Nagapadayon pa si Pedro sa pagpamalandong sa kahulogan sa panan-awon sa dihang miingon kaniya
ang Sipiritu, “Anaay tulo ka tawo nga nangita kanimo. 20Busa kanaog dayon ug ayaw pagpanuko sa
pagkuyog kanila kay gipaanhi ko sila.” Pagkasunod adlaw mikuyog siya kanila ug miuban usab ang pipila
sa mga kaigsoonan sa Jopa. 24Pagkaugma miabot sila sa Cesarea diin naghulat kanila si Cornelio uban sa
iyang mga paryenti ug suod nga mga higala nga iyang gidapit. Sa mosulod na unta si Pedro sa balay,
gisugat siya ni Cornelio ug mihapa siya sa tiilan ni Pedreo aron pagsimba kaniya. 26Apan gipatindog siya
ni Pedro ug giingnan, “Tindog, ayaw akog simbaha kay ako tawo usab.
27

Nagsultihanay si Pedro ug si Cornelio samtang nanulod sila sa balay ug nakita niya ang daghang mga
tawo nga nagkatigom didto. 28 Si Pedro miingon kanila, “Nahitabo kamo nga ang Judio gidid-an sa iyang
relihiyon sa pagduaw o pagpakigsandurot sa dili Judio. Apan gipadayag sa Dios kanako nga dili ko na
isipon nga mahugaw si bisan kinsa. 29Busa sa dihang gipakuha ninyo ako wala ako nagpanuko sa paganhi. Karon, mangutana ako kaninyo, nganong inyo man akong gipaanhi?”
30

si Cornelio mitubag, “Sa ingon niining taknaa, sa mga alas tres sa hapon, upat na kaadlaw karon, nagampo ako sulod sa akong balay. Sa kalit mitungha sa akong atubangan ang usa ka tawo nga nagsul-ob
ug masanag nga sapot 31ug miingon, “Cornelio! Gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug
gihinumdoman niya ang imong pagpanghatag ngadto sa kabos. 32Ipakuha didto sa Jopa si Simon nga
ginganlag Pedro. Atua siya mag-abot sa balay ni Simon nga magpapanit, nga nagpuyo duol sa dagat.
33
Busa gipakuha ko ikaw dayon ug salamat nga mianhi ka. Karon ania kaming tanan atubangan sa Dios
aron mamati sa tanan nga ipasulti sa Ginoo kanimo.”
34

Si Pedro miingon, “ karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. 35Ang mahadlokon kaniya ug
nagbuhat sa matarong iyang dawaton bisag tagadiin pa siya. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga
Nazaretnon nga gibuboan sa Dios sa gahom ug sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit ug
naghimog mga maayong butang ug giayo niya ang tanang giyawaan kay ang Dios diha man kaniya.
Ug kami saksi sa tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa mga Judio lakip sa Jerusalem. Gipatay
siya nila pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. 40Apan gibanhaw siya sa Dios sa ikatulo ka adlaw ug
gipadayag siya. Ug gisugo kami niya sa pagwali sa maayong Bilita ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod
nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. 43naghisgot mahitungod kaniya
ang tanan mga propeta nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala
pinaagi sa iyang ngalan.”

44

Samtang nagsulti pa si Pedro, mikunsad ang Espiritu Santo kanilang tanan nga namati sa mensahe.
Ang mga magtutudlo nga Judio nga taga- Jopa nga kuyog ni Pedro natingala nga ang Dios nagbubo
usab sa iyang gasa nga mao ang Espiritu Santo ngadto sa mga dili Judio 46Kay nadunggan man nila nga
ang mga dili Judio nagsulti sa lahi nga pinulongan ug nagdayeg sa Dios.
45

Si Pedro miingon. 47kining mga tawhana nakadawat usab. Duna ba kaninyoy makapugong nga bunyagan
sila pinaagi sa tubig? 48Busa misugo siya nga bunyagan sila sa ngalan ni Jesu-Cristo. Unya gihangyo nila
sila Pedro nga magpuyo uban kanila sulod sa pipila ka adlaw.

To an unknown GOD
Miadto si Pablo sa Atenas, nasamok pag-ayo ang iyang hunahuna sa pagkakita niya sa Siyudad nga
napuno sa mga Dios-dios. Busa nakiglantugi siya sa mga Judio didto sa sinagoga ug sa mga dili Judio
nagtuo sa Dios ug sa mga tawo nga nahiadto sa plasa matag adlaw.
Pipila ka mga magtutudlo nakiglantugi usab kaniya. Ang uban kanila miingon, unsa bay buot ipasabot
niining ignorante nga nagpaka aron ingnon nga naalam? Ang uban usab miingon, daw naghisgot siya
mahitungod sa mga Dios sa laing mga nasud. Gisulti nila kini tungod kay nag wali man si Pablo sa
maayong balita mahitungod kang Jesus ug sa iyang pagkabanhaw. Busa gidala nila si Pablo sa atubangan
sa tigom sa konseho, nga miingon kaniya, “ Buot kaming masayod ning bag-ong pagtulan-an nga imong
gihisgotan. Pipila sa imong gisulti nakapatingala kanamong buot kaming masayod sa kahulogan niini, kay
ang tanang

Paul in Ephesus – Acts 19:1 – 20
Samtang sisto si Apolo sa Corinto, milatas si Pablo sa lalawigan hangtod nga miabot siya sa Epheso. Unya
miadto si Pablo sa sinagoga ug sulod sa tulo ka bulan gisangyawan niya ang katawhan sa walay kahadlok.
Nakigtantugi siya ug naninguha sa pagpasabot kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. Apan ang pipila
kanila gahig kasing – kasing ug wala motuo ug nanultig daotan atubangan sa mga tawo mahitungod sa
Dalan. Busa mibiya kanila si Pablo ug gidala niya ang mga tinun – an ug matag adlaw nakiglantugi siya
didto sa lawak – tigomanan ni Tirano. Nagpadayon kini sa duha ka tuig ug tungod niini ang katawhan sa
lalawigan sa Asia, mga Hudio ug mga dili Hudio, nakadungog sa pulong sa Ginoo.
May nagsuroy – suroy nga mga hudio nga tighingilin sa mga yawa. Misulay usab sila sa paggamit sa
ngalan saGinoong Hesus. Miingon sila,” Sa ngalan ni Hesus nga giwali ni Pablo, gula diha!” gibuhat kini sa
piti ka mga anak nga lalaki ni Esceva nga us aka Pangulong Paris a mga Hudio. Apan ang yawa miingon
kanila,”Nakaila ako kang Hesus ug kang Pablo apan kinsa man kamo?” Ang tawo nga giyawaan

mihasmag kanila sa labihang kapintas ug gibuntog silang tanan. Nanagan sila gikan sa iyang balay nga
pulos samara ug hubo na. Ang tanang mga Hudio ug dili mga Hudio sa Epheso nakabalita niini ug
nalisang silang tanan ug gipasidunggan pag – ayo ang ngalan sa Ginoo ug Daghan usab niadtong nahimo
nang magtutuo ang nangabot g ug sa dayag misugid sa ilang mga binuhatan.
Daghan sa mga nagsalamangka ang nag dala sa ilang mga libro ug gisunog nila kini atubangan sa tanan.
Ang mga librong mga 50,000 ka platang kuwarta. Tungod niini ang pulong sa Ginoo mikaylap pag – ayo
ug nagmadaogon.

The Revelation Rev 1/a/5/7/20/21/22 the apostle John was given a glimpse of heaven.
1.Ang pinadayag ni Jesu-Chrsisto,nga gihatg sa diyos kaniya aron ipakita sa iyang mga suluguon unsay
mosunod ngs mga panghitabo,ug iyang gipadala ang mga pagpadayag sumala sa mga timailhan pinaagi
sa usa ka anghel ngadto sa iyang suluguon nga si Juan.
8.”Ako mao ang una u gang katapusan,”matud sa Ginoong Diyos,”Ako mao karon ,ang milabay na u gang
umaabot, ang labaw`ng makakagahum.Ayaw ug kahadlok.Ako ang adunay kinabuhi;ako mnamatay ug
karon ako buhi sa walay katapusan.Ako ang naggunit say awe sa kamatayon ug sa Hades.”
4.1 Human niini ako, si Juan, mitan-aw ug diha sa akong atubangan siya nga naglingkod sa trono diha sa
langit,Ang usa ka bangaw nagpalibot sa trono ug tua ang 24 ka mga katigulangan nga naglingkod sa ilang
mga trono.Ug diha sa atubangan sa trono adunay mora`g dagat nga samin sama sa bildo nga nagilakgilak.
5.6Unya nakita ko ug usa ka nating karnero mnga mora`gnamatay na,nagtindog sa kiliran sa trono.
7.9Human niini ako mitan-aw ug diha sa akong atubangan ang bagang panon sa katawhan nga walay
makaihap,nga gikan sa tanang kanasuran, katribuhan, katawhan,ug mga pinulungan nga nanagtindog
diha sa trono atubangan sa nating karnero.Sila nanagsul-od ug mga putting kupo ug nagagunit ang ilang
mga kamot ug mga palwa sa palmera.10.Unya sila naninggit sa makusog nga tingog:
“Ang kaluwasan diha sa atong Diyos nga naglingkod sa trono ug sa nating karnero.”
Ug ang tanang mga anghel nanindog sa palibot sa trono ug sa palibot sa mga katigulangan ug sa upat ka
mga buhing binuhat;ug sila nanghapa diha atubangan sa trono ug nagsimba sa Diyos,
20.1Ug akong nakin-an ang usa ka anghel nga nanaug gikan sa langit ug iyang gidakop ang dragon,ang
karaang serpente, nga mao ang yawa o si satanas, ug gigapos siya sa sod sa 1000 ka tuig. Sa dihang
milabay na ang 1000 ka libo ka tuig, ang satanas buhian gikan sa iyang pagkapriso ug siya mugawas aron
paglingla sa mga kanasuran aron sila tigumon alang sa pagpakig-away batok sa mga katawhan sa
Diyos.Apan ang kalayo nga gikan sa langit milamoy kanilang tanan,U gang yawa.nga milingla

kanila,gitambog ngadto sa linaw nga kalayo.Didto siya pagasakiton sa tibuok adlaw ug gabii hangtod sa
kahangturan.
11.Unya nakita nako ang dakung puti nga trono ug siya nga nagalingkod niini,Ug nakit-an nako ang mga
minatay,dagko ug gagmay nagtindog diha sa atubangan sa trono,u gang mga libro giabrihan.Duna`y usa
pa ka libro nga giabrihan,mao kini ang libro sa kinabuhi.Ang mga minatay gihukman sumala sa ilang mga
binuhatan nga nahasulat dinhi sa mga libro.Unya ang kamatayon u gang hades gitambog ngadto sa linaw
nga kalayo.Ang linaw nga kalayo, mao kini ang ikaduhang kamatayon.Kong si kinsang pangalan nga wa
hikit-I nga nasulat sa libro sa kinabuhi,siya igatambog ngadto sa linaw nga kalayo.
21.1.Ug akong nakita ang bag-ong langit u gang bag-ong yuta,tungod ka yang unang langit u gang unang
yuta nawala na,ug wala nay dagat.Akong nakita ang Balaan nga siyudad,ang bag-ong Jerusalem,minaog
gikan sa langit gikan sa Diyos u gang usa ka lanog nga tingog nga nagikan sa trono nga nag- ingon,”karon
ang pinuy-anan sa Diyos anaa na sa mga tawo,ug siya mopuyo na kauban nila.Iyang paharin ang tanang
luha sa ilang mga mata.Wala nay mga paghilak ug wala nay kasakit tungod ka yang tanang mga daan
nahanaw na.
22.1Unya ang anghel mipakita kanako sa suba sa tubig sa kinabuhi,ug sa matag ka daplin sa suba
nagbarog ang kahoy sa kinabuhi,nga nagpamunga`g 12 ka nagkalain-laing mga bunga nga naghatag ug
iyahang bunga matag bulan.Ug ang mag dahon sa kahoy alang kini sa kaayuhan sa mga kanasuran.
16.”Ako si Jesus,nagpadala sa akong anghel aron ihatag kanimo kining Testimonya alang sa mga
kasimbahanan.Ang Espirituug ang pangasaw-anon miingon”Dali ngari!”Ug siya nganga
nakadungogmoingon,”Dali ngari!”.kinsa ang giuhaw paanhia:kinsay nagtinguha,Tuguti siya nga
makakuha sa libre nga gasa sa tubig sa kinabuhi.
20.Siya nga nagapanaksi mahitungod niining mga butanga naga-ingon,”Tinood,ako hapit na moabot.”
Amen.Hinaut unta.Dali ngahi,Ginoong Jesus!

