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RUNNING WITH PERSEVERANCE
(Hebrews 12:1-3)
Intro: Sa dihang nahimo kang magtotoo sa Dios o magtotoo kang Cristo gihulagway ka sa
Biblia nga miapil sa usa ka lumba (Hebreo 12:1 ABMBB/AB). Unsa man kini nga matang sa
lumba? (1 Timoteo 6:12).

Hebreo 12:1(ABMBB) “Busa kay gilibotan man kita niining dakong pundok sa
mga saksi, isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga
naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong
gisalmotan.”
Hebreo 12:1(AB) “Busa, sanglit ginalibutan man kita sa ingon ka mabagang
panganud sa mga saksi, iwakli ta ang tanang kabug-at ug ang sala nga nga
nagapiit paglikos kanato, ug dalaganon ta nga malahutayon ang lumba nga atong
ginaapilan.”
1 Timoteo 6:12 “Paningkamoti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa
lumba sa pagtoo ug hupti ang kinabuhing walay kataposan kay gitawag ka man
sa Dios alang sa maong kinabuhi sa dihang gisugid mo ang imong pagtuo
atubangan sa daghang mga saksi.”
Ang atong pagpangalagad ingon nga magtotoo kang Cristo, gihulagway sama sa usa ka lumba nga
kinahanglan gayod nga mopadayon kita aron makaabot sa dag-anan aron makaangkon sa ganti nga
gisaad sa Dios.

WHO ARE THESE CLOUD OF WITNESSES?
Ang bersikulo nag-ingon ‘busa’ nga sa iningles ‘therefore’ nga KJV ‘Wherefore’. Ang pulong ‘busa’ o ‘therefore’ kini
nagpasabot nga sampay kini nga panapos sa nahaunang gihisgutan o sa nahaunang gipanghisgutan. Hinumduman
nga ang kapitulo 11 naghisgut kini mahitungod sa mga katawhan sa Dios sa Daang Tugon nga tungod sa ilang
pagtoo mipadayon sila sa pagbuhat nga gikahimut-an sa Dios.

Hebreo 11:1-2(ABMBB) “Ang kahulogan sa pagtuo mao nga may kasigurohan kita sa
mga butang nga atong gilaoman nga dili Makita. (2) Pinaagi sa pagtuo ang mga tawo sa
karaang panahon gikahimut-an sa Dios.”
(4) “Tungod sa pagtuo naghalad si Abel ngadto sa Dios ug mas
maayong halad kay sa kang Cain.
(5) “Tungod sa pagtuo wala mamatay si Enoc. Gidala siya ngadto sa kahitas-an..”
(7) “Tungod sa pagtuo namati si Noe sa mga pasidaan sa Dios
mahitungod sa mga butang nga umaabot nga wala niya makita.”
(8) “Tungod sa pagtuo misugot si Abraham sa dihang gipaadto siya sa
Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya.”
(17,19) “Tungod sa pagtuo, nakahimo si Abraham paghalad sa iyang
anak nga si Isaac sa dihang gisulayan siya sa Dios.”(19) Nagtuo si
Abraham nga makahimo ang Dios sa pagbanhaw kang Isaac…”
(20) “Tungod sa pagtuo, gisaad ni Isaac kang Jacob ug kang Esau ang mga panalangin
sa umaabot nga panahon.” (21) “Tungod sa pagtuo, gipanalanginan ni Jacob ang duha
ka anak ni Jose sa wala pa siya mamatay..” (22) “Tungod sa pagtuo, si Jose sa hapit na
mamatay naghisgut mahitungod sa pagbiya sa mga Israelita gikan sa Ehipto ug nanugon
kon unsaon ang iyang patayng lawas.”
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(23) “Tungod sa pagtuo ang mga ginikanan ni Moises nakahimo sa pagtago
kaniya sulod sa tulo ka bulan human siya matawo…” (24) “Tungod sa pagtuo, si
Moises sa dako na siya midumila nga tawgong anak sa babayeng anak ni
Paraon…”
(29) “ Tungod sa pagtuo, ang mga Israelita nakatabok sa Dagat nga Pula sama ra nga kini
nga yuta nga uga..” (31) “Tungod sa pagtuo, ang daotang babaye nga si Rahab naluwas
gikan sa kamatayon nga nahiagoman niadtong misupak sa Dios tungod kay gidawat man
niya nga malipayon ang mga espiya.” (32) “Mapadayon pa ba ako? Wala nay igong
panahon nga maghisgot pa mahitungod kang Gideon, kang Barac, kang Samson, kang
Jefta, kang David, kang Samuel ug sa mga propeta.”

(39-40) “Dalaygon kaayo ang nabuhat niining mga tawhana tungod sa ilang
pagtuo! Apan wala nila madawat ang gisaad sa Dios (40) kay ang Dios nagplano
ug mas maayo pa alang kanato. Maoy tuyo niya nga mahingpit lamang sila uban
kanato.”
Ang pag-ingon ‘maoy tuyo niya nga mahingpit lamang sila uban kanato’. Nagpasabot nga ‘makompleto lamang
ang ilang gitinguha o madawat lang nila ang maong saad kon kita kauban na nila.

Unsa man kining ‘Apan wala nila madawat ang gisaad sa Dios’?

Hebreo 11:13-16 “Nangamatay silang tanan diha sa pagtuo. Wala sila makadawat
sa mga butang nga gisaad sa Dios apan bisan layo pa kaayo nakita na nila kini ug
gikahinangop nila ug miila sa dayag nga sila mga langyaw ug mga lumalabay
dinhi sa kalibotan. (14)Kadtong nagsulti sa ingon nagpahayag sa matin-aw nga
nangita sila ug usa ka nasod nga ilang kaugalingon. (15) Wala na sila
maghunahuna sa nasod nga ilang gibiyaan. Kon naghunahuna pa sila niini,
makapuli unta sila. (16) Gipangandoy hinuon nila ang labi pang maayong nasod
nga mao ang langitnong nasod. Busa wala ikaulaw sa Dios ang ilang pag-ila
kaniya nga ilang Dios kay nag-andam man siyag usa ka siyudad alang kanila.”
2 Pedro 3:10-13 “Apan ang Adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan.
Nianang Adlawa ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog ug ang
mga butang mosilaob ug maugdaw ug ang yuta mahanaw uban sa tanan nga
anaa niini. (11) Ug sanglit kining tanan laglagon man niining paagiha, unsa may
angay ninyong buhaton? Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug
ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios (12) samtang maghulat kamo sa
Adlaw sa Dios nga ang mga langit mosilaob ug maugdaw ug ang mga butang
mangatunaw tungod sa kainit. (13)Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga
mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta diin naghari ang katarong.”
Isaias 65:17 “Ang Ginoo miingon, Tan-awa, magbuhat akog bag-ong langit ug
bag-ong yuta ug dili hinumduman ang tanang nangagi.”
Gipadayag 21:-2, 21 “Unya nakita ko usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta kay
nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta ingon man ang dagat. Nakita ko
usab nga mikunsad gikan sa langit ang Balaang Siyudad, ang bag-ong Jerusalem
nga gikan sa Dios nga sama sa kaslanong babaye nga andam na sa pagsugat sa
iyang pamanhonon (21)Ang 12 ka ganghaan pulos perlas; ang matag ganghaan hinimo
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gikan sa usa ka perlas. Ang dala sa maong siyudad lunsayng bulawan ug tin-aw sama sa
kristal.”
Hebreo 12:1(ABMBB) “Busa kay gilibotan man kita niining dakong pundok sa mga saksi,
isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo.
Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmotan.”
Busa klaro kaayo nga ang gihisgutan sa kapitulo 12:1 nga ‘dakong pundok sa mga saksi’ kini nagpasabot sa mga katawhan sa
Dios sa Daang Tugon nga gihisgutan sa kapitulo 11. Nagpasabot nga kining mga ‘witnesses o ‘mga saksi’ nga gihisgutan sa
kapitulo 12 wala kini magpasabot sa mga anghel. Kondili nagpasabot kini sa mga katawhan sa Dios sa Daang Tugon nga
nangamatay diha sa pagtuo. Apan wala kini magpasabot nga nakakita sila kanato karon, kondili gitawag silag ‘witnesses’ because
they are testifiers that because of their faith they finished the race. Kini nagpasabot nga sila ang atong mga testigo o witnesses nga
tungod sa ilang pagtoo natapos nila ang lumba. Nangamatay sila diha sa pagtoo tungod kay nagtoo gayod sila sa gisaad sa Dios
nga may mas maayong dapit nga puy-an. Busa sila mahinangpon kaayo nga kita usab karon kinahanglan gayod mopadayon sa
atong pagsunod sa Dios ug pagatoo gayod saad sa Dios sama nila. Kita usab karon nga buhi pa mahimo usab nato ang
pagpadayon sama kanila. Ang ilang pagtoo sa saad sa Dios maoy hinungdan nga wala sila mulonga sa pagsunod sa Dios. Bisan
wala pa nila makita ang gisaad sa Dios, apan tungod sa ilang pagtoo nakita na nila ang kanindot niini mao nga mipadayon sila. Mao
usa kini ang atong huptan: kinahanglan magatoo gayod kita sa mga saad sa Dios nga gisulti sa Biblia bisag wala pa nato kini
makita. Kay ang mga tawo nga mawad-an nag pagsalig sa saad sa Dios may posibilidad nga moatras gayod.

1. LET US THROW OFF EVERYTHING THAT HINDERS OUR GOAL
Roma 13:12-13 “Hapit na matapos ang kagabhion ug duol na ang kabuntagon.
Busa isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kangitngit ug isul-ob nato ang
panalipod sa mga iya sa kahayag. (13) Magtarong kita sa atong pagkinabuhi ingon
nga mga tawo nga anaa sa kahayag – dili sa pagpatuyang sa paghudyaka ug sa
paghuboghubog, dili sa kahilayan ug sa kalaw-ayan, dili sa pagpakig-away ug sa
pagkamasinahon.”

Efeso 5:11 “Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangitngit.
Hinuon ibutyag kini.”
Lucas 8:14 “Ang mga binhi nga nahulog dapit sa mga tunukong sagbot mao
kadtong namati sa pulong sa Dios. Apan ang mga kabalaka ug mga bahandi
ingon man ang mga kahilayan niining kinabuhia mituok kanila ug tungod niini
ang ilang mga bunga piyasot.”
Lucas 21:34 “Busa pagbantay kamo! Ayaw kamo pagpatuyang sa pagkaon ug
pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Ayaw kamo padaog sa mga kabalaka
mahitungod niining kinabuhia kay tingali unyag makalitan kamo niadtong
adlawa.”
2. LET US RUN THE RACE WITH PERSEVERANCE
2 Timoteo 4:7 “Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos
ko gayod kini. Giampingan ko ang akong pagtoo.”
2 Timoteo 2:5,11-13 “Ang usa ka magdudula nga moapil sa lumba dili gantihan
kon dili mosubay sa mga lagda.” (11)Matuod gayod ang giingon: ‘Kon mamatay kita
uban kaniya, mabanhaw usab kita uban kaniya. (12) Kon molahutay kita, maghari usab
kita uban kaniya. Kon ilimod ta siya, ilimod usab kita niya. (13)Kon kita dili
magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay dili siya makahimo sa paglimod
sa iyang kaugalingon.”
(May mga tawo kon ang iyang kauban dili magpadayon siya usab manundog apan ang Dios dili ingon niana.)
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1 Corinto 9:25-27 “Ang kada magdudula nga nagbansaybansay nagsunod sa higpit nga
disiplina. Gihimo niya kini aron makadawat siyag purongpurong nga malawos. Apan kita
naghimo niini alang sa usa ka purongpurong nga dili Malaya hangtod sa kahangtoran.
(26)Mao kini ang hinungdan nga nagdagan ako paingon gayod sa dag-anan ug sama ako
sa boksingero nga dili magpatakag sumbag. (27)Gimanso ko ang akong lawas ug
gipanton ko kini aron nga dili ako isalikway human ako mag-awhag sa uban pag-apil sa
bangga.”
(kon kita honor pupil magkatapos sa school year proud ta . Betel Valedictorian kay upat raman sila kabuok.)

Jeremias 9:23-24 “Nag-ingon ang Ginoo, ‘Dili angay ipasigarbo sa maalam ang
iyang kaalam o ipasigarbo sa kusgan ang iyang kusog o sa dato ang iyang
kadato. (24) Kon gusto ang tawo magpasigarbo, ang angay niyang ipasigarbo
mao nga siya nakaila kanako kay ako, ang Ginoo, maluluy-on ug nagbuhat sa
husto ug matarong. Mao kining mga butanga ang akong kahimut-an. Ako ang
Ginoo, ang nag-ingon niini.”
1 Timoteo 1:19 “Padayon sa imong pagtoo ug limpyo nga konsensya. May pipila
ka tawo nga wala mamati sa ilang konsensya ug tungod niini napakyas ang ilang
pagtuo.”
1 Timoteo 6:12 “Paningkamoti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa
lumba sa pagtoo ug hupti ang kinabuhing walay kataposan kay gitawag ka man
sa Dios alang sa maong kinabuhi sa dihang gisugid mo ang imong pagtuo
atubangan sa daghang mga saksi.”
Hebreo 10:32-39 “Hinumdumi unsay nahitabo kaninyo kaniadto. Niadtong mga
adlawa, human kamo dan-agi sa kahayag sa Dios, nag-antos kamo ug daghang
mga butang apan wala kamo mabuntog diha sa pagpakigbisog. (33) May mga
higayon nga gibugalbugalan kamo ug gidaogdaog atubangan sa katawhan ug
usahay nahiapil kamo kanila nga nahiagom niining paagiha. (34)Nakig-ambit
kamo sa mga pag-antos sa mga priso. Sa dihang gisakmit ang tanan ninyong
mga kabtangan malipayon kamo nga midawat sa inyong kawad-on tungod kay
nasayod man kamo nga naghupot kamo ug mas mayo pang mga kabtangan nga
molungtad hangtod sa kahangtoran. (35)Busa ayaw wad-a ang inyong pagsalig
kay duna kini dakong balos. (36)Kinahanglan nga magmapailubon kamo aron
mabuhat ninyo ang kabubut-on sa Dios ug madawat ang iyang gisaad. (37) Kay
sumala sa giingon sa Kasulatan, ‘Dili madugay, siya nga umaabot moabot gayod;
dili siya maglangan.
(38)Apan ang matarong kong katawhan motuo ug mabuhi; apan kon may
mosukwahi kanila, dili ako mahimuot kaniya. (39)Dili kita katawhan nga mosibog
ug tungod niini mangalaglag kondili katawhan kita nga adunay pagtoo ug
maluwas gayod kita.”
Santiago 1:3-4 “Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang
aron kamo mahimong malahitayon. (4)Paniguroa nga ang inyong
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pagkamalahutayon mahingpit aron mahingpit gayod kamo ug dili makulangan sa
bisan unsa.”
3. LET US FIX OUR EYES ON JESUS
Hebreo 12:2 “Itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Jesus nga maoy
gisandigan sa atong pagtuo ug tighingpit niini. Wala siya mosibog bisan pa sa
iyang pag-antos sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay
didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya. Ug naglingkod siya sa tuo sa
trono sa Dios.”
Colosas 3:1-2 “Sanglit gibanhaw na man kamo uban ni Cristo, tinguhaa ang mga
butang nga atua sa langit diin naglingkod si Cristo sa iyang trono sa tuo sa Dios.
(2)Hunahuna ang mga butang langitnon, dili ang yutan-on.”
JESUS IS THE AUTHOR OF OUR FAITH (author: leader, originator, founder)

Hebreohanon 2:10(AB) “Kay angayan gayud kaniya, alang kang kinsa ug pinaagi
kang kinsa naanaa ang tanang butang, nga sa pagdala niya sa daghang mga anak
ngadto sa himaya, iyang pagahingpiton ang mag-uugda da ilang kaluwasan
pinaagi sa pag-antus.”
Hebreohanon 2:10(APSD) “Gibuhat sa Dios ang tanan nga butang, ug kini gibuhat
niya alang sa iyang kaugalingon. Busa angal lang gayod nga gitugot niya nga
mag-antos si Jesus, aron maagian ni Jesus ang tanan nga kinahanglan niyang
maagian, ug pinaagi niini daghan nga mga tawo ang mahimong iyang mga anak
nga iyang pasidunggan. Kay si Jesus mao gayod ang tinubdan sa ilang
kaluwasan.”
JESUS IS THE FINISHER / PERFECTER OF OUR FAITH

Filipos 3:13-14 “Hinuon, mga igsoon, wala gayod ako maghunahuna nga nakab-ot
ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang paghikalimot sa nangagi ug ang
pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa dag-anan. (14) Busa
nagdagan ako diritso gayod sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti sa
pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Cristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay
kataposan.” (He is the start and the end of the race)
Filipos 1:6 “Ug busa siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios
diha kaninyo padayonon gayod niya hangtod matuman kini sa pagbalik ni Cristo
Jesus.”
(He is our supreme witness or example of perseverance & why we should persevere)

Hebreo 12:3 “Palandonga kon unsa ang iyang giantos ug giunsa niya sa
pagpailob taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala aron dili kamo
maluya ug mabugnaw.”
JOY SET BEFORE HIM BECAUSE HE WON THE RACE
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Gipadayag 3:21 “Ang modaog patuparon ko paglingkod sa akong trono ingon
nga gipalingkod ako tupad sa akong Amahan diha sa iyang trono tungod kay
midaog man ako.”
Hebreo 11:24-26 “Tungod sa pagtuo, si Moises sa dako na siya midumili nga
tawgong anak sa babayeng anak sa Paraon. (25)Gipalabi niya ang pag-antos uban
sa katawhan sa Dios kay sa pagpahimulos sa sala sulod sa mubong panahon.
(26) Naghunahuna siya nga ang pag-antos sa mga pagyubit tungod sa Mesiyas
labi pang bililhon kay sa tanang bahandi sa Ehipto tungod kay gilantaw niya ang
ganti nga madawat niya.”
SCORCHING ITS SHAME

1 Pedro 2:21-23 “Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos kay si Cristo nag-antos
man tungod kaninyo ug naghatag kaninyog panig-ingnan aron inyong sundon.
(22)Wala siya makasala o mamakak. (23)Sa dihang gibugalbugalan siya, wala siya
mobalos sa pagbugalbugal; sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga; gisalig
hinuon niya ang tanan ngadto sa Dios, ang matarong nga Maghuhukom.”
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