JAGNA CHRISTIAN GOSPEL FELLOWSHIP

THE GOOD SHEPHERD
The word SHEPHERD in the Bible is very popular because this is their primary
line of business.
Abel was a shepherd
Genesis 4:2 "
Abram was a shepherd
Genesis 13:2 "Dato kaayo si Abram- may mga karnero siya, mga kanding, mga
baka ug mga salapi ug bulawan."
Moses was a shepherd
Exodo 3:1-2 "Si Moises maoy nag-atiman sa mga karnero ug mga kanding sa
iyang ugangan nga si Jetro, ang pari sa Midian. Usa niana ka adlaw gidala niya
ang mga hayop latas sa kamingawan ug miabot siya sa Sinai, ang bukid sa Dios.
David was a shepherd
1 Samuel 16:11-13 "Unya giingnan ni Samuel si Isai, 'Ania ba dinhi ang tanan
mong anak? Si Isai mitubag, 'Wala dinhi ang kamanghoran; nagbantay siya sa
mga karnero. Giingnan ni Samuel si Isai, 'Ipakuha siya, kay dili kita maghalad
hangtod nga moabot siya. (12) Busa gipakuha ni Isai ang kamanghoran.
Pulapula siyag nawong, nindot siyag mata, ug guwapo. Miingon ang Ginoo kang
Samuel, Hala, dihogi siya, kay mao kini siya ang akong gipili. (13) Unya gikuha ni
Samuel ang sungay nga gisudlag lana, ug iyang gidihogan si David atubangan
sa iyang mga igsoon; ug mikunsad kang David ang espiritu sa Ginoo ug
nagpabilin kini kaniya sukad niadtong adlawa."
JESUS IS THE GOOD SHEPHERD
Juan 10:11"Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong
magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero."
Salmo 23:1-2 Nagbantay kanako ang Ginoo walay nakulang kanako.
Gipapahulay niya ako sa mga lunhawng sibsibanan."
Ang Ginoo maayo nga magbalantay kay diha kaniya makakaplag kitag saktong
kapahulayan. Ug sa bag-ong tugon, ang gihisgutan nga maayong magbalantay
mao ang atong Ginoong Jesus. Mao nga sa bag-ong tugon si Jesus ang
makahatag ug kapahulayan sa mga kalag sa tawo.
A) YOU SHALL FIND REST OF YOUR SOUL
Mateo 11:28-29(AB) "Umari kanako, kamong tanan nga nabudlay ug nabug-atan,
ug papahulayon ko kamo. (29)Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, ug
pagtuon kamo gikan kanako; kay ako maaghop ug mapaubsanon sa
kasingkasing, ug makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag."
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Hebreo 4:4-9 "Kay sa usa ka bahin sa Kasulatan gihisgotan ang ikapitong adlaw,
'Mipahulay ang Dios sa ikapitong adlaw sa tanan niyang buhat. (5) Gihisgotan
usab kini niya sa iyang pag-ingon nga dili gayod sila makasulod ug makapahulay
uban kaniya. (6) Kadtong unang nakadungog sa Maayong Balita wala makasulod
ug makapahulay uban sa Dios tungod kay wala man sila motoo. Busa may pipila
diay nga nakasulod ug nakapahulay uban sa Dios. (7)Ug nagtagal usab siyag
adlaw nga ginganlag 'Karong Adlawa'. Nagsulti siya niini tapos ang daghang
katuigan pinaagi ni David, diha sa Kasulatan nga gihisgotan na: Kon
makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlawa, ayawg patig-aha ang
inyong kasingkasing.'
(7-AB) Nagtudlo siya pag-usab ug usa ka adlaw, ang 'Karong Adlawa', diha sa
iyang pagsulti pinaagi kang David sa nakalabay na ang dugayng panahon, sa
mga pulong nga gikutlo sa unahan, 'Karong adlawa, inigkadungog ninyo sa iyang
tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasingkasing."
(8)Kay kon Josue nakahatag pa kanilag pahulay, dili na unta ang Dios maghisgot
pa ug laing adlaw. (9)Busa duna pay adlaw sa pahulay alang sa katawhan sa
Dios."
Salmo 118: 22-24 "Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay
hinungdan, nahimo hinuon nga labing importanteng bato. (13) Buhat kini sa
Ginoo ug katingalahan kaayo. (24)Mao kini ang ADLAW nga gibuhat sa Ginoo;
maglipay ug magmaya kita niini."
Buhat 4:11 "Si Jesus ang gihisgotan sa Kasulatan nga nag-ingon, 'Ang bato nga
gisalikway ninyong mga magtutukod ug balay nahimo hinuon nga labing
importanteng bato."
Mateo 11:28-29(AB) "Umari kanako, kamong tanan nga nabudlay ug nabug-atan,
ug papahulayon ko kamo. (29)Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, ug
pagtuon kamo gikan kanako; kay ako maaghop ug mapaubsanon sa
kasingkasing, ug makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag."
Hebreo 4:2-3 "Kay sama kanila nakadungog kita sa Maayong Balita, apan wala
magpulos ang mensahe nga nadungog nila tungod kay wala man sila motuo
niini. Busa kita nga mituo misulod na sa pahulay uban sa Dios…
Jeremias 16:6(AB) "Mao kini ang giingon ni Jehova: Tumindog kamo sa mga
dalan, ug tan-awa, ug pangutana mahitungod sa karaang mga alagianan, kong
hain ang maayong dalan; ug lumakaw kamo niana, ug makakaplag kamo sa
kapahulayan alang sa inyong mga kalag: apan sila miingon: kami dili moagi
didto."
Ang dalan nga gihisgotan sa bag-ong tugon nga diin makapahulay ang atong
kalag mao si Jesus.
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Juan 14:6 "Si Jesus mitubag, 'Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi;
walay makaadto sa Amahan kon dili moagi kanako."
CHURCH LEADERS ARE CALLED SHEPHERDS
Si Jesus ang atong maayong magbalantay, apan sa pagkayab niya ngadto sa
langit naghatag siyag mga hiyas aron ang iyang iglesia mapadayon pag-atiman
ug magadako hangtod sa iyang pagbalik.
Efeso 4:7 "Ang matag usa kanato gihatagan ug gasa sumala sa gibahinbahin ni
Cristo. (8)Kay nag-ingon ang Kasulatan, 'Sa pagkayab niya ngadto sa kahitas-an
nagdala siyag daghang mga bihag ug gihatagan niyag mga gasa ang mga tawo.
(9)Unsa may ipasabot sa giingon 'pagkayab niya'? nagpasabot kini nga
mikunsad una siya – sa ato pa, mikunsad ngadto sa kahiladman sa yuta. (10)
Busa siya nga mikunsad mao ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan, aron
mapuno ang tibuok uniberso sa iyang presensya. (11) Ang mga gasa niya mao
nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban
mga ebanghelista, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo."
1 Pedro 3:18-20 "Kay si Cristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa
atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato
ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo, apan gibanhaw ingon nga espiritu;
(19) ug sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya ug nagwali sa mga
espiritu nga nabilanggo. Mao kini ang mga espiritu sa mga tawo nga misupil sa
Dios samtang siya mapailubon nga naghulat kanila sa diha nga si Noe naghimo
sa arka..."
1 Pedro 2:25 "Kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nanghisalaag; apan
karon gidala kamo pagbalik aron magsunod sa Magbalantay ug Tigpanalipod sa
inyong mga kalag."
Hebreo 13:17 "Tahora ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo,
kay wala silay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag, sanglit maghatag
man silag husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila pagtuman sa ilang
bulohaton kon tahoron ninyo sila, kay kon dili, masubo sila sa pag-alagad
kaninyo, ug kana dili makatabang kaninyo."
Buhat 20:28 "Bantayi ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga
magtutuo nga gitugyan sa Espiritu Santo kaninyo. Atimana usab ang iglesia sa
Dios nga naiya pinaagi sa kamatayon sa iyang Anak."
Buhat 20:28(AB) "Tagda ninyo ang inyong kaugalingon u gang tibuok panon, nga
niini ang Espiritu Santo mao ang naghimo kaninyong mga magbalantay, sa
pagtagad sa iglesia sa Ginoo nga iyang nabatonan pinaagi sa iyang
kaugalingong dugo."
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31 Pedro 5:4 "Ug inigpadayag na unya sa Pangulong Magbalantay, makadawat
kamo sa mahimayaong korona nga dili molubad."
Ruth 2:12 "Ang Ginoo magatumbas sa imong buhat, ug ang usa ka hingpit nga
ganti igahatag kanimo sa Ginoo, ang Dios sa Israel, sa ilalum sa kang kinsang
mga pako ikaw mianhi aron sa pagpasilong."
Gipadayag 22:11-12 "Pasagdi nga ang daotan magpadayon pagbuhat sa daotan,
ang malaw-ayon magpabilin nga malaw-ayon, ang matarong magpadayon
pagbuhat sa matarong, ug ang balaan magpabilin sa pagkabalaan. (12) Si Jesus
miingon, 'Mobalik ako sa dili madugay nga magdalag ganti aron ihatag sa
tagsatagsa sumala sa iyang binuhatan."
B) THE WICKED ARE WITHOUT REST
Ang mga daotan gihulagway nga sama sa mga balod sa dagat nga walay
pahulay. Isaias 50:7-8 "
Salmo 1:4 "Apan dili sama niini ang mga daotan, daw uhot sila nga inighuros sa
hangin ang tanan gayod ipadpad."
Judas 1:13 "Sama sila sa mga dagkong balod sa dagat, kansang makauulawng
mga buhat nakita ingon nga bula. Sama sila sa nangahulog nga mga bituon,
gitagan-an sa Dios ug dapit didto sa kahiladman nga mangiod."
2 Pedro 2:17 "Kining mga tawhana sama sa mga tubod nga mihubas, ug sama
usab sa mga panganod nga gipadpad sa unos. Giandaman sila sa Dios ug usa
ka dapit nga mangitngit kaayo."
Efeso 4:14 "Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod,
ug mapadpad ngadto-nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulun-an sa
malimbongong mga tawo nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga
nga ilang minugna."
2 Corinto 11:4 "Kay gikalipay man ninyo ang pagdawat kang binsa kinsa nga
moanha kaninyo nga magwalig laing Jesus nga dili maoy giwali namo; ug
gidawat ninyo ang usa ka espiritu ug usa ka enamghelyo nga lahi kaayo sa
Espiritu ug sa ebanghelyo nga inyong nadawat gikan kanamo."
Salmo 4:8 "Mohigda ug matulog ako nga malinawon kay bantayan mo ako O
Ginoo."
Ang mga daotan walay kapahulayan ug walay kalinaw. Kon kamatayon
hisgutan mahadlok.
Rest in Peace. Mao ang kasagaran natong mabasa diha sa sementeryo. Apan
ang Biblia nagsulti kanato : Si Jesus ang atong kapahulayan (Mateo 11:28-29).
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