
 
 
 
 

 
 

Mga yaweng Pulong: Nagatipig, Nagapadala 
 

Usa ka rason kung nganong lisod mo pasaylo tungod sa tinguha sa pagpanimalos sa 
nangaging kasakitan. Mga pagbati sa pagkinahanglan ug panimalos mahimong mao ang 
pultahan sa likod alang sa pagpasaylo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ANG PANIMALOS BIBLIYAHON 
 
I. (Tingali usa ka surpresa nga) ang lawo’m nga tinguha sa panimalos usa ka lehitimo,  
  bibliyanhong prensipyo. Kita gitud-luan nga dili ta manimalos busa nalimtan nato  
  nga ang prensipyo sa panimalos usa ka Bibliyanhon. 
 
  A. Mahingdanon nga mouyon diha sa presipyo kaniya nga nasilo ngangita ug 
    Panimalos. O nangayug bayad(hustisya) sa iyang kasilo kana Bibliyanhon. 

 
1. Ang tinunay nga pagpasaylo nagkinahanglan ug bayad alang sa kasilo. Usa kini  

      ka bayrana’ng utang. Ang Diyos naghimo ug derikta nga koneksiyon tali sa 
      panimalos(bayad) ug pagpasaylo. 
 
      a. Hebrohanon 9:22b ”…mapasaylo lamang ang sala kon kini kapaagasan ug  
        Dugo.” 
 
      b. Levitico 17:11, “Kay ang kinabuhi anaa sa dugo ug gihatag ko kini kaninyo  
        aron gamiton sa pagpapas sa sala alang sa inyong sa inyong kinabuhi diha sa  
        halaran kay ang dugo man ingon nga tinubdan sa kinabuhi.” 
 

2. Sa pagkatinuod, si Hesus naghatag ug pagkamahinungdanon sa pagbayad sa 
  kasilo diha sa ulahing panihapon. 
 

 

Pagpasaylo II 
Unsa Bibliyanhong Pagpasaylo 

 
Unsa man sa imong hunahuna ang relasyon tali sa panimalos ug pagpasaylo? 
Mahimo ba nimo ang usa nga wala ang usa? Kung mahimo nimo unsaon man? Sa 
imong hunahuna ngano nga ang konsepto sa panimalos napahimotang ug lawo’m 
sa hunahuna sa tawo? 

 

 

 

 

an 
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   a. “Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan, ang akong dugo nga  
     gipaagas alang sa sala daghan aron sa pagpasaylo sa sala”. (Mateo 26:28). 
   b. Ang dugo ni Kristo epektibong kabahin alang sa pagtabon sa atong mga sala.  
 
   c. Ang dugo ni Kristo nagsalikway sa tanang plano alang sa kapasayloan sa sala 
 
3. Ang mga martirs sa panahon sa dakung kasakitan, tua karon sa langit nagsigi ug  

      panawag sa panimalos.  
 
        a. Pinadayag 6:9-11, “9Unya gitangtang sa Nating Karnero ang ikalimang   
          Silyong nakita ko ilalom sa halaranang mga kalag niadtong gipamatay 
          tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Diyos ug sa ilang 
          pagkamatinumaron sa Pagsaksi.  
 
          10misinggit sila, ”Ginoo nga Labing Gamhanan, balaan ug matuod!  
          dugay pa ba nimong hukman ug silot ang katawhan sa kalibutan tungod   
          tungod sa ilang pagpatay kanamo?”  
 
          11Unya ang matag usa kanila gihatagan ug puting bisti ug gipapahulay  
          usa sila sulod sa mubong panahon, hangtud mahusto na ang didaghanon  
          Sa ilang isigkasulugoon ug isig kamagtutuo nga pamatyon sama usab kanila.” 
 
        b. Ang mga martirs wala sila gibadlong sa ilang tinguha sa panimalos. Hinuon,  
          sila gitagaan ug mga puti nga bisti ug gisultihan sila nga magpahulay ug  
          magpailub. 
 
     4. Si Apostol Pablo nasayod sa ka balido sa panimalos apan siya usab nasayud  
       kung kinsay angayan nga mohatag niini. 
 
        a. 2 Timoteo 4:14, “Alejandro nga platero nakahimo kanakog dakong kadaot.  
          Ang Ginoo maoy magbalos kaniya sa iyang gibuhat”. 
 
     5. (Sa pagkatinuod) Matag nailhan nga kultura adunay balaod sa panimalos diha sa  
       ilang katingban. 
 
     6. Ang Diyos dili makiglalis nimo nga ang silot(kasakit) angayan sa nakasala 
       Pagkatinuod, ang Diyos maoy nag butang nianang pagbati nga gikinahanglan  
       ang hustisya dinhi kanatong tanan. 
 
         a. Apang kini diha sa serkulo sa responsibilidad sa Diyos and pagsilot.   
           (You Can Work It Out, p. 107ff). 
 
            1.) Roma 12:19, “Mga higala, ayaw kamo panimalos, kondili itugyan  
               Hinuon kini sa Diyos”. Kay nag-ingon ang kasulatan, “Ako’y  
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               manimalos, akoy mobayad, nag-ingon ang Diyos.” 
 
         b. 1 Tesalonica 4:6b, ”…Gipahimangnoan na namo kamo kaniadto nga ang  
           Nagabuhat niini silotan gayud sa Ginoo.” 
 
 
 
 
 
         c. Ang unibersal nga tinguha alang sa bayad sa sala o kasilo gisulat sa Diyos  
          diha sa kasingkasing sa tanang tao. 
 

1. Usa ka tribo sa New Guinea aduna silay pito diha sa napulo nga   
  kasuguan bisan wala silay Hudiyo-kristohanong impluwensya. 

 
 

Lohika/Luyo Sa Panimalos 
 

II. Ang lohika/panabot luyo sa Panimalos, mao nga lohika “Kung ako siyang buhian sa  
  akong kaw-it (Pagpasaylo), makabuhi siyang way tatsa.” Wala siyay bayad sa iyang  
  sala. 

 
A. Diha sa Teknikal, ang nakasala wala gayud nagunitan diha sa kaw-it sa tawo  
   na nasilo. 

 
1. Sa pag huna-huna nga ang Tawo naa sa imong kaw-it (O kontrolado, Sa  
  imong dili pag pasaylo kaniya) kini isa ka ilusyon sa hunahuna. 

 
2. Ang dili pag pasaylo usa ka idlas nga paagi sa panimalos. 

 
3. Kung kita nasakitan ug aduay kasuko, kita hinuon ang na kaw-itan diha 
   sa pagbati kaniya nga nakasala. sila hinuon ng nag kaw-it ug kontrola  
   kanato. 

 
a. Apan ang pagpabilin sa kasuko aron silutan sila, daw sama lang nga  
  naga inom to ug hilo sa panghinaot nga madaot ang nakasala kanato. 

 
           4. Kini mohatud sa depresyon. 
 

a. Si Dr. Paul Meier nag ingon nga ang atong otok nagdagan kini sa 
                serotinin sama sa sakyanan nga nagdagan sa gas. Mahutdan pud ta 
                ug gas diha sa panghuna-huna ug pagbati. Sa dihang masuko ta ang  
                atong otok molabay ug serotinin didto sa dugo ug unya kini  

Unsaon nimo pagsaysay ang reyalidad sa panimalos? 
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                madugmok ug malabay sas ih. Kung kini mahitabo mag-antos ta ug  
                kasagarang sistomas sa depresyon, insomnia, mokunhod ang    
                enerhiya, mokunhod ang konsentrasyon, langiob, pagsakit sa ulo ug  
                paghuna-huna sa pagpakamatay (Meier, p. 170). 
 
        4. Hinumdumi nga ang pagpasaylo dili kaayuhan sa nakasala. Ang nag-unang  
          kaayuhan sa pagpasaylo alang sa imosyonal ug spiritwal nga kaayuhan sa tao  
          nga nasilo. Ang imong pagpasaylo dili makausab sa tao nga nakasala. 
 

a. Ang kinasingkasing nga pagpasaylo mo pa nindot sa lihok sa  
  kasingkasing, mopakunhod sa pabalik balik nga sakit, moayo sa  
  depresyon ug mopanindot sa kalidad sa kinabuhi niadtong  
  nangaluya. Mopakunhod sa presyon sa dugo ug mapa sintomas sa   
  depresyon ug kung moabtot sa idad nga hamtong, mohatog kini ug  
  maayo nga mental ug pisikal kaysa niadtong mga dili nagapasaylo 

 
b. Sa pagkatinuod, ang kasagaran sa problema mahitungod sa mental  
  mahimong malikayan. Pinaagi sa kahanas pag-gamit sa mga  
  hinagiban sa pag pasaylo. 

 
     B. Ang ato nga pagpasaylo dili dayon moresulta sa panag-uli sa relasyon. 
 

1. Si Esteban: Mga Buhat 7:60 
  “Unya miluhod siya ug mituaw, “Ginoo, ayaw sila pakasad-a sa ilang   
  gibuhat” Tapos niya gisulti kini, namatay siya. 

 
2. Hesus: Lucas 23:34 
  Unya miingon si Hesus, “Amahan, pasayloa sila kay wala sila mahibalo   
  sa ilang gibuhat.” Ug gibahinbahin ang iyang pinaagi sa ripa. 
 
3. 2 Timoteo 4:14, 15 
  Si Alejandro nga platero nakahimo ug dakong kadaot. Ang Ginoo maoy   
  nagbalos kaniya sa iyang gibuhat. Likayi siya kay supak gayud siya  
  kaayo sa atong mensahe. 
 
4. Dili nimo gikinahanglan nga sila mahimo nimong suod nga higala. Ang    

             pagsalig kinahanglan nga tukuron. Tingali makig uban ka sa kasagaran 
             lamang sa Tao nga nakasala (Mama, papa, ug uban pa) Apan dili ka  
             obligado nga makig uban kanila kung sila magpadayon sa pagpuyo nga  
             pagdumili (Kangitngit) ug mapakyas sa pag-ila sa ilajg reponsibilidad ug  
             himuon kining insakto. 
 

a. Juan 1:5-10  
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5. Ang Ginoo nag ila nga tingali adunay pagkinahanglan nga putlon ang 
  pakig-uban sa tao nga nakasala. 

 
A. 1 Cor. 5:9-13 
 

6. Tingali gikinahanglan nga protektahan ang imong kaugalingon o kaha  
   imong pamilya 

 
7. (Apan) Ang pagbati sa taong nasilo nga gikinahanglan gayud ipahamtang  

   ang kadaot o kasakit tungod sa sayop nga mahimo mao ang unang  
   lakang diha sa proseso sa pag pasaylo. Nasakitan ka ug kinahanglan nga  
   adunay mobayad. Ang pangutana mao nga; Unsaon mana pag-bayad  
   aron matagbaw ang pag kinahanglan sa panimalos (Hustisya) ug kinsa  
   ang mobayad niini? Mao kini ang unang yawe diha sa proseso sa  
   Pagpasaylo. 
 
8. Ang pagpasaylo sa naka sala dili buot ipasabot nga imo silang gibuhian  
  gikan sa sangpotanan sa ilang gibuhat nga sala. 
 

           9. Si Haring David gipasaylo sa Diyos apan nakasinati siya ug daghang  
             pagkalugi ingon nga sangputanan sa iyang sala (2 Samuel 12:10-14) 
 
     C. Kon ang tao mobati sa pagkinahanglan nga iyang buhaton sa iyang kaugalingon  
       ang panimalos, diha sa iyang kasuko tingali iyang gisalikway ang Diyos diha sa  
       iyang panghunahuna. 

 
 
 
 
 
 
 

Giila ang pagbati 
 

III. Ang pagpasaylo dili pagsalikway sa imong pagkinahanglan sa imong sakit nga  
   pagbati nga ilhon o masabtan. 
 
      A. Sayop nga lohika o panghuna-huna: dili ko makapasaylo kaniya tungod kay  
         buot ko nga bation niya ang lawom nga samad o kasakit nga akong giantos. 
 
         1.Usa kini ka idla o malinlangon nga porma sa panimalos. 
 
 

 

Nganong ato mang itulod ang Diyos pagawas sa atong 
huna-huna sa dihang masubo ta o anaa sa tumong kasakit? 
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      B. Ang problema niani nga lohika o panghuna-huna: kasagaran sa mga nabasola o  
        dili gayud makasabot sa tinuod nimong emosyonal na kasakit. 

 
         1. Matngoni nga si Hesus lamang ang nag-inusarang miagi sa tamang kasakit  
           sauna kanimo ug siya makahimo sa pag sabot sa tiunay gayod sa imong  
           gibati. 

 
            a. Heb. 4:15 
 
         2. Si Jesus dili igo nga nakasabot apan iyanh gi surop ang imong kasakit. 
 

a. Mga buhat 9:4, 5 
 

b. 2 Mga Hari 20:5 
 
      C. Pinaagi sa pag buhi sa nakasala sa iyang obligasyon nga iyang batiin ang  
        imong gibati nga kasakit, mahimo kang gawasnon diha sa imong emosyonal  
        ug mental gikan ilang pagkontrola. (Nakabuha ka sa ilang kaw-it.) 

 
 

Ang Dili Naga Pasaylo Nasayod 
 

IV. Daghan sa wala nagapasaylo ug nagtinguha ug balos nasayod na sa daghang  
   mahitungod sa Bibliya (teyologia). Nasayod sila niining mga Bibliyahanong  
   kamatuoran apan dili gihapon sila makapasaylo. 
 
      A. God, Diyos mismo nagbayad sa ating mga sala pinaagi sa kamatayon sa iyang  
        anak. Ang tanang mga sala gipahawtang diha kang Kristo. Sa unsang paaagi? 
 
         1. 2 Korento 5:21 
 
      B. Angg tanang sala sa taong sad-an gilansang na diha sa krus. 

 
         1. Colosas 2:13,14 
 
      C. Ang bayad sa Diyos sa sala dako g’yod kaayo nga nahiapil ang tanang sala sa  
         tanang tao bisan-asa sa tanang panahon. 

 
         1. 1 Juan 2:2 

 
         2. Juan 3:16  
 

  D. Kung imong buhaton ang pagpanimalos daw sama nga nag doble ang bayad   
      ug dili kana hustisya (I Should Forgive, But, p.59). 
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  E. (Busa) Ang pagpasylo mahimo lamang nga adunay saysay tungod sa   
     kamatayon ni Kristo didto sa krus. Gawas sa iyang sa sala, ang pagpasaylo  
     dili gayud tiunay tungod kay magpabilin man ang hustisya nga dili matagbaw. 
 
     1. Ang tanang sala gipahamtang diha kang Kristo. 
 
        a. 2 Korinto 5:21 
 
     2. Ang pagkabanhaw ni Kristo gikan sa kamatayon nagpaila nga ang Diyos    
         natagbaw sa sakripisyo sa atong Ginoo. 
 
          a. Roma 4:25 
 
  F. Kadtong dili makapasaylo ug nagkinahanglan ug panimalos tingali makahimo  
    sa pagsaysay kung giunsa pag-antos ni Hesus didto sa krus. 
 
      1. Ang iyang likod napanitan sa latigo nga daghan ug sima sa tumoy niini. 
 
        a. Lukas 22: 63 
 
        b. 1 Pedro 2:24 
 
      2. Ang nawong nadugmok hangtod dili na mailhan (Mateo 26:67; 27:30). 

 
   3. Mga pulong sa tunglo ug mga insulto gilabay diha (Lukas 22:64-65; 23:35-37;  
     Mateo 27:39; CF, 2 Pedro 2:33) 

 
   4. Tunokon nga mga sanga pansak diha sa iyang ulo (Juan 19:2). 

 
   5. Giluwaan nila iyang nawong (Mateo 26:67). 

 
   6 Gipakaulawan nila siya sa atubangan sa iyang pamilya ug higala  

 (Juan 19: 25-26). 
 
   7. Gilansangan nila ang iyang mga kamot ug mga tiil (Juan 20:26). 

 
 

   8. Gilain siya gikan sa iyang mga higala ug pamilya (Mateo 27:27). 
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Ang Pagpasaylo Giklaro Pag Latid 

 
V. Atong sabton ang klaro nga Latid o ipasasabot sa pagpasaylo. (Directa kining  
  nakauban sa panimalos) 
 
     A. Usa sa nakababag nganong adunay pagbati nga adunay pagkinahanglan sa  
       panimalos mao nga wala nila masabtan ang tinuod nga pagpasaylo. Ang   
       panimalos anaa gayud sa kasingkasing sa tinuod nga pagpasaylo. 
 
     B. Sabaton nato nga ang pulong nga “Pasaylo” buot ipasabot “Ipadala Palayo”  

dili kay buhian o walaon. 
 

1. Ang nag-unang pulong sa pagpasaylo naglangkub sa duha ka mga 
  Gregong mga pulong: “Palayo” ug “Ipadala” o “Ipadala Palayo”  
  Capohiemi; apo = gikan; hiemi = ipadala (Mateo 9:12). 
 

             a. Sa kasaysayan nagtudlo sa pagpadalay palayo sa usa ka butang o tao.     
               Sa kadugayan nahimong giapilang pag-uhi sa usa ka tao sa iyang    
               obligasyon diha kaminyoon o utang. Hangtud nga giapil na ang  
              pag-buhi gika sa silot alang sa sayop nga binuhatan. Diha sa bag-ong  
               tugon ang pulong gigamit sa 140 ka beses, Apan 13 niini gigamit diha  
               sa upat ka ebanghelyo (Detzler, p. 168). 
 
             b. Ang uban nagsugyot nga aron makapasaylo imo lang “aryahan”.  
               Adunay gamayng problema niini nga buhat. Kung imo lang buhian  
               mahimong imo na gihapong puniton pagbalik. Ang bibliya wala  
               kasawa ang pag anya ug pagpasaylo. 
 

c. Ang Bag-ong Tugon nga berbo(apoluo) gikan sa (apo, “gikan” Luo”,  
  pagakabuhian) buhian sa hubad nga “pasaylo” (ikaw pagapasayluon,  
  Lukas 6:37 KJV, RV, buhian ”ikaw pagabuhian”) ang reperansinsya  
  nga sa pag pahigawas sa usa ka tao ingon na legal nga lihok. Ang  
  berbo dinhi wala nag pasabot “sa pag pasaylo” (Vine. p. 251). 

 
d. Ang pagsulti sa usa ka tao nga “buhii lang na” dili insakto nga  
  hulagway sa literal nga kahulogan pagpasylo. Ang pagbuhiusa ka  
  porma sa paglimod. (“Kalimti nalang na”, “ayaw tugoti nga  
  makahasol na nimo.”) Kung buhian na nimo, mahimong puniton  
  nimo’g balik. 
 

           2. Ang mga Pari sa Taang Tugon, duna relasyon tali pulong pagpasaylo  
             (ipadal palayo) ug buhian. Ang Pari mokimpisal sa sala sa mga katawhan  
             diha sa ulo kambing nga gitawag ug Azazel o dakdakanan ingon ingon  
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             nga timailhan a pagbalhin sa mga sala sa katawhan ngadto sa kanding.  
             Ug unya ang Pari ipadala “ngadto sa halayo” (pasaylo) ngadto sa  
             kamingawan, “iyang buhian ang kanding ngadto sa kamingawan”  
             (Lev. 16:7-10). 
 

a. Una ilang gikumpisal ang sala. 
 

b. Unod, ilang gipadala ang kanding gawas ngadto sa kamingawan.  
              (padala palayo) 
 

c. Katapusan, ang kanding gibuhian. 
 

3. Ang prosesso a pag pagpasaylo mahisama sa usa ka sulat (naa diha  
  ang listahan sa mga sala) nga gisulod sa putos o enbelop ug kini  
  “gipadala palayo” (adres o gipadad-an) ngadto kang Ginoong Hesus,    
  human kini mapadala (ngadto kang Hesus), dili na kini mabawi. 

 
4. Ang nag-unang pangutana mao nga asa nimo ipadala ang sala karon? 
  Ang dilimga kristohanon walay dapit nga ilang padad-an sa ilang        

sala o sala sa uban. Alang sa mga Kristohanon, gipadala ngato kang    
Ginoong Hesus, una, ug human, gibuhian, ug gilansang didto sa krus    
(Colo. 2:14). 

 
 
 
 
 
 
 
      C. Ang pagpasaylo usa ka proseso sa pagpadala sa nakasiol ug ang iyang sala  
        ngadto kang Ginoong Hesus, unya buhian siya ngadto sa iyang kustodiya.  
        Ngano? 

 
         1. Si Jesus mao ang nagbutang sa tanang sala sa tibuok kalibutan diha   
            kaniya didto sa krus ug nagbayad sa ilot niini. 
 
               a. I Pedro 2:24 
 
               b. I Juan 2:2 
 
            2. Ang Diyos maoy matawag nga manghuhukom nga modawat sa  
             taong nakapahamtong sa insaktong panimalos kaniya nga nakasala. 
 
               a. Matunong siya nga maghuhuko (I Pedro 2:23). 

 

Kung dili magtutuo walay dapit nga padad-an sa ilang sala, unsa sa 
imong huna huna sa ilang paghulagway diha sa ilang hunahuna o 
tinuod nga nahitabo sa ilang sala o sa ubang nakasilo. 
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               b. Buot niya nga ikaw mopahikli aron makalimo siya sa pag  
                 pagpahantang sa hustisya kung kini silot o walaon ang sala. 
 
                 1. Roma 12:19 
 

2. "Hinumdumi nga ang Diyos labaw pang nasuko sa taong naka silo 
nimo kay sa imong kasuko ngadto kaniya" (ie.  Ang kapungot sa 
Diyos). 

 

               c. Pabayoron na niya ang taong nakasala sa iyang gihimo. 
 
                 1. 2 Timoteo 4:14 

 
            3. Ang pagpili sa mailhan sama sa naga-tipig (dili nagapasaylo) ug  
            mga sala diha sa prisohan sa imong kasing kasing o kaha  
            “nagpadala” (mapasayloon) sa mga sala ngadto sa Diyos arom siya  
           maoy mosilot niini. 
 

NAGATPIG 
 

VI. Unsa ang “nagatipig” (dili mapasayloon). 
 
      A. Ang nagatipigusa ka tao nga nakasala kaniya diha sulod sa iyang kasingkasing  
        ug dili mopasaylo. Gitrangkahan niya ang tao sulod sa iyang kasingkasing nga  
        mirisulta sa usa ka kasingkasing nga tinang-krahan (o batoon nga 
        kasingkasing). 
 
        1. Ezek. 36:25, 26    
    

Duha ka resulta sa ksingkasing nga Tinang- krahan 
 

      B. Ang resulta sa tao nga adunay kasingkasing nga tinang-krahan (masuk-anon)  
        Kasingkasing nga dili mapadayag ug gugma ngadto sa uban tungod kay sila  
        mismo migahi sama sa bato, emosyonalnga kangutngot. 
 
        1. ang pultahan sa kasingkasing nga diin moagi ang gugma sa paghatag ug  
          pagdawat niini nasirad-an sa kasuko. 
 
        2. Bisan si Hesus naghulagway sa iyang kaugalingon nga anaa sa pultahan sa  
          kasingkasing sa magtutuo nagatuktok ug nagahangyo nga mosulod. 
 
          a. Pinadayag 3:20   
      C. Ang nagatipig dili usab siya makahimo sa pagdawat ug gugma gikan sa  
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        uban. Tungod sa tinang-krahan nga pultahan kasingkasing.  
 
        1. Ang masuk-anon nga kasingkasing niungot ang pagbati ug dili  
          makalimot. 
 
        2. Ang kasuko sa nagatipig mopugong nga dili makaabot ang gugma diha  
          kaniya. Ang resulta niini, dili siya maka bati ug gugma. 
 
      D. Ang nagatipig nagapuyo diha sa spirituhanong kangitngit ug gitunto ang  
        kaugalingon sa pagtuo sa bakak nga siya nagapuyo diha sa kahayag sa  
        kamatuoran (I Juan 2:9). 
 
      E. Ang nagatipig nag angkon sa responsibilidad sa Diyos nga magkolekta sa 
        bayad sa mga taong naka utang kaniya aron sa pag hamtang kanila ug  
        kasakit. 
 
        1. Ang nagatipig nailad diha sa pagtuo sa bakak nga ang iyang kaligutgot  
          mobayad pagbalik ngadto sa taong nakasala kaniya tungod sa iyang  
          akit nga binuhatan. 
 
        2. Ang nagatipig sama ra nga naga inom ug hilo sa paglaum nga patyon  
          ang taong nakasala kaniya. 
 
        3. Sila nailad sa pagtuo nga mahimong posible nga ang nakasala  
          makabayad kanila sa tanang kasakit nga ilang gibuhat. Sa mga sala o  
          kasilo, apan ang nakasala dili gayud makabayad sa diha sa kalibutan sa  
          kinabuhi. 
 
       F. Ang nagtipig makhaimo gihapon paglihok diha sa kinabuhi apan  
         nagkinahanglan ug dugang kusog sa pagbuhat niini. Makahimo sila sa  
         paghilok daw sama nga naglakaw sila sa kahayag apan sa pagkatinuod sila  
         nag karapkarp sa kangitngit.  
 
         1. Skit / dula: Pusasan ang duha ka tao. Ang usa nagarepresenta sa nasilo  
           ug ang usa mao ang nakasala. Una ingna ang nasilo nga maglakaw  
           libot sa kuarto. Tungod kay ang nakasala nakapusas kaniya,  
           kinahanglan mosunod gayud siya. 
 
         2. Illus: Sa usa ka karaang pelikula mahitungod sa prisohan, duha ka  
           tigulang nga guardia nagalantaw sa karaang binilanggo nga gibuhian.  
           Ang usa ka guardia milingi sa iyang kauban ug miingon, moabot sila  
           unya molakaw. Kita miabot ug nagpabilin. Tingala ko, kinsa kaha ang  
           tinuod nga mga pinireso? 
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Nagapadala 
 

VII. Unsa ang Nagapadala (Nagapasaylo). 
 
     A. Siya nakasabot sa konsepto nga ang kasakit nga iyang nasinati  
       kinahanglanmasilotan. Panimalo: Roma 12:19 
 
        1. Kasagaran sa katilingban ang legal nga panimalos (silot) ginahimo pinaagi sa  
          prisohan. Mao na ang dapit ug kahimtangan alang sa “silot” sa krimen.  
          Tungod kay si Hesus man ang responsable nga manimalos sa tanang  
          Tawagon nato ni nga “prisohan ni Hesus.”   
 
     B. Ang nagapadala gitugtan ang kaugalingon nga bation ang kasuko tungod sa  
       kasakit, ilhon ang kasilo ug ang nakasala aron iyang mailhan ang tatag kasakit. 
 
     C. Ug siya (diha sa pag-ampo) ipadala ang iyang mga kasilo ug ang nakasala  
       ngadto kang Ginoong Hesu Cristo ug ibutang didto sa iyang prisohan.   
 
         1. Ihulagway sa imong hunahuna nga nagatindog sa atubangan ni Ginoong  
           Hesus kauban sa taong nakasala nimo. Isugid sa makusog ngadto sa Ginoo  
           ang iyang mga sala, ipadla siya ngadto kang Ginoong Hesus ug ibutang sila  
           sa iyang prisohan. 
 
         2. Mura ba ug ikaw usa ka Police sa usa ka gamay’ng lungsod ug wala wala  
           kay mga kauban. Kung makadakop ka ug kriminal, ikaw maoyy moatiman  
           kaniya sa imong gamay’ng prisohan ug responsable sulod sa 24/7.Dili ka  
           makaadto bisan asa ug makabuhat bisan unsa nga dili nimo siya kauban.  
           Unya nakadawat ka ug sulat gikan sa prisohan sa siyudad nga nagatanyag 
           nga sila lang ang moatiman sa imong pineriso. Sa dihang imong ibalhin ang  
           imong peniriso, imo pud nga ibalhin ang listahan sa iyang mga sala. Ang  
           penireso ug ang iyang mga sala kinahanglan mabalhin usab. Imong pagpili,  

imong tipigan ang taong nakasala diha sa presohan sa imong kasingkasing o 
ipadala siya ngadto sa presohan ni Hesus uban sa listahan sa tanan niyang 
mga sala. 

 
         3. Ginaingon nga, ang pagpasaylo mao ang pinaka gahi nga gibuhat sa gugma. 
 

 

Nsa pa kaha ang ubang rason nga ang tao mahimong “magatipig imbes nga 
“nagapadala?” Unsa kaha sa imong hunahana anga’y mahitabo una sila 
mouyon nga mahimo sila’ng nagapadala? Unsa pa kaha ang buhaton sa 
Diyos aron ikaw mouyon nga magapadala? 
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  D. Ang nagapadala makahimo sa pagsalig sa Diyos sa pagpatigayon kaniya nga  
        nakasala sumala sa iyang tan-aw nga angayan kaniya tungod kay nasayud siya  
        nga ang Diyos usa ka matarong nga maghuhukom. 
 
     1. Si Hesus misalig sa iyang Amahan. 
 
       a. 1 Pedro 2: 23 
 
     2. Si Pablo misalig sa Amahan. 
 
       a. 2 Timoteo 4:14 
 
      3. Ang pagbalhin sa taong nakasala ngadto sa Diyos, mao ang pagbutang sa  
          iyang kaugalingon diha sa mga kamot sa Diyos. 
 
          a. Maayong Balita: Ang Diyos nasayud kung unsaon pagsilot sa taong  
           nakasala niining panahona o sa eternidad. 
 
          b. Apan ang Diyos mohatag kaniya ug grasya ug kaluoy kung siya  
          maghinolsol sama sa iyang gibuhat nimo. 
 
            1. Grasya: Epeso 2:8-9 
 
            2. Kaluoy: Roma 12:1 
 
            3. Pasaylo: Mateo 6:12 
 
            4. Kaayo: Roma 2:4 
   
   E. Ang nagapadala nasayud nga mahimong alkansi siya niini nga panahon (dinhi  
      Sa kalibutan) apan siya modaug sa tanang butang pinaa sa iyang tubag didto  
       eternidad. Ang nakasala mahimong modaug niining panahon apan siya 
       mapilde sa kahangturan. 
 
     1. Kung ang nakasala usa ka kristohanon mawala ang iyang ganti sa  
       kahangturan. 
 
        a. 2 Korinto 5:10 
        b. Usa ka hamtong nga anak na babae dunay lawom kaayo nga gibating        

 
Unsa ang mga bentahe sa paghulagway sa proseso sa paghulagway sa 
proseso sa pagpasaylo diha sa imong hunahuna kini nga proseso 
epektibo ba? Ngano o nganong dili man? 
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     kasakit sa iyang Pastor nga nga amahan, nga karon patay na,  
           nag-ingon sa iyang higala, aron pahinumduman siya nga aron ang  

           iyang papa masayud unsa ang gibuhat ngadt kaniya. 
 
    2. Kung ang nakasala dili Kristohanon siya makasinati ug lapaw pang lawom  
        nga kasakit ug paghingutas ngadto sa kahangturan didto sa impierno. 
 

a.  Pinadayag 2012-15 
 

   F. Ang Diyos madagayaong moganti sa nagapadala(nagapasaylo) sa kahangturan  
       tungod sa iyang diyosnong pag-balos. 
 
    1. 2 Timoteo 4:7-8 

 
    2. Hebrohanon 12:2 
 

 G. Ilhon ang sukaranan nga bahin sa pag-ampo sa pagpasaylo sa usa ka taong  
     nagapadala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Upat Ka Bahin Nga Pag-ampo 
 

(Ihulagway nga naga barug ka kauban ni Hesus) 
 

1. I kompisal ang sala sa naka silo nimo. 
 

2. Ilha ang papel sa Diyos diha sa pag-panimalos. 
 

3. Pangayo ug grasya, kaluoy, ug pasaylo alang kanila. 
 

4. I padala sila ngadto kang Hesus ug buhii sila. 
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           1. Pagpasylo diha sa kaminyuon nga Proyekto. 
 
 
 
 
 
           a. Diha sa kaminyoon, importante nga magsilbe ug pagkaon diha sa  
             hinlo nga plato sa matag adlaw. Tanang plato ginahugasahuman  
             gamiton. Ang magtiayon kinahanglan magsilbe sa matag-usa diha sa  
             hinlo nga plato sa pagpasaylo sa adlawsa ilang kasaypanan nga  
             hininluan.  
 
        2. Mga yawe sa kalampusan. 
 
          a. Ang panimalos Bibliyanhon. 
 
          b. Pilia nga ang Diyos maoy mosilot. 
 
          c. Pagpasaylo alang sa imong benepisyo. 
 
          e. Pilia nga ikaw nagapadala, dili nagatipig. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Pag-ampo sa Pagpasaylo 
 
 Minahal ug Ginoong Hesus, 

 
Samtang nagabarug ako diha kanimo, ako gitugutan (ang nakasala) nga 
makabarug duol nako. Gusto kung sultihan ikaw Ginoo, nga iyang 
madungog kung unsa ang iyang gibuhat kanako (isayay sa detalye gayud 
ngadto kang Hesus). Ako naka amgo nga diha kanimo ang responsibilidad 
ang pagsilot kaniya, ug tungod lamang sa imong pagkamatay didto sa krus, 
ako nagahangyo kanimo nga ihatag kaniya ang grasya, kaluoy, ug bisan pa 
ang kapasayloan. Ako na karong siyang ipadala ug ang iyang mga sala diha 
kanimo ug ako moingon,” maayong pagbiya.” Ako karon nagpili nga 
magalakaw palayo kaniya diha sa kagawasan samtang nagsalig kanimo, 
Ginoo, magpatigayon ngadto kaniya sa pagkamatarung. Amen. 
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