Handang Kasagutan Unit A: Karaniwang Kasagutan|Handles
Here are some suggested handles to help students recall the verses. You may adjust as desired or invent your
own.

Kalinga
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Awit 91 : 11
Isipin mo na sa oras ng pangangailangan ay agad tumatawag sa 911 kahalintulad ng mga
numero sa Awit 91 : 11.
Si Daniel ay nasa matinding pangangailangan sa kanyang sitwasyon. Sa wikang Ingles ang
“nine” ay may tunog na kahawig ng “lion”. Kung ilarawan sa isipan na mayroong siyam na
pu’t isang lalaking leon at labing-isang babaeng leon sa kweba!
Sapagka’t siya’y
Tingnan ang liwanag. Ilarawan sa isipan na ang liwanag ay nagrepresenta sa Diyos.
magbibilin sa kaniyang mga anghel
Tingnan ang liwanag na dumadaloy patungo sa anghel. Isipin na ito ay Diyos na nagpadala ng
mga anghel.
tungkol sa iyo,
Tingnan ang kamay ng anghel sa balikat ni Daniel at isipin na inaalagaan siya ng anghel sa
sitwasyon na ito.
upang ingatan ka
Ngayon tingnan ang isa pang kamay ng anghel na nagtuturo sa lupa sa harap ni Daniel. Isipin
ang pagligtas ng Diyos kay Daniel sa pamagitan ng kanyang mga anghel.
sa lahat ng iyong mga lakad.
Tingnan ang liwanag sa sahig. Isipin na ito ay gabay sa landas ni Daniel. Sinisiguro ng Diyos
na ang landas niya ay ligtas sa kapahamakan.
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Filipos 4 : 19
Ang salitang “Fill” sa wikang Inglis ay kahawig sa tunog ng salitang “Philippians”. Bigyan
pansin ang palad ni Elijah at isipin na ito ay puno ng mga pagkain na inilagay ng itim na ibon
(raven) sa kanyang apat na daliri. Kung hindi mo isalin sa bilang ang nakataas na hinlalaki,
siya ay may labing siyam na daliri sa kamay at paa.
At pupunan ng aking Dios
Isipin ang itim na ibon na may dalang pagkain galing sa Diyos.
ang bawa’t kailangan ninyo
Tingnan ang pagkain. Ang pagkain ay kailangan nating lahat.
ayon sa kaniyang mga kayamanan
Ilarawan sa isipan ang itim na ibon na lumipad pabalik sa malaking pila ng pagkaing bigay ng
Diyos.
sa kaluwalhatian
Ngayon ibalik ang inyong pagiisip sa nilalagyan ng pagkain. Ilarawan sa isipan na ito ay ginto
na may napakagandang hugis at kumikintab. Ito ay nagrepresenta ng kaluwalhatian ng Diyos!
kay Cristo Jesus.
Samantalang bumabalik ang itim na ibon kay Elijah nakita niya na ito ay uminom ng tubig.
Isipin na kung minsan ang tubig ay mula sa bukal ng malaking bato. Si Jesus ay ang ating
“malaking bato”.
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Kawikaan 20 : 22
Ang anak na lalaki ni David ay sumulat ng maraming adhika na nasa Kawikaan. Si Saul ay
hindi nagkaroon ng perpektong patungohan. Ilarawan sa isipan na ang kanyang malawak na
tingin ay malapit sa 20/20. 20/22 ay mas masama kaysa 20/20.
Huwag mong sabihin,
Ang bibig ni David ay sarado. Wala siyang sinabi.
ako’y gaganti ng kasamaan:
Tingnan ang mga paa ni David. Tumakbo siya at hindi niya maatim na saktan si Saul upang
maghiganti.
maghintay ka sa Panginoon,
Si David ay kumapit sa “tassels” ng kanyang damit. Dito pinakita niya ang kanyang tiwala sa
Diyos dahil sinabi ng Diyos sa mga Israelites na gumamit sila ng ‘tassel” dahil makatulong ito
sa kanilang alaala na sundin Siya. (Bilang 15 : 37–41
at kaniyang ililigtas ka.
Ang “javelin” ni Saul ay nasa dingding. Si David ay nailigtas at sa bandang huli ginawa siyang
hari ng Diyos.
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Isaias 43 : 25
Ako, ako nga
Tingnan si Jesus.
ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang
Mahirap makakita kung mayroong usok. Tinatakpan ang mga bagay sa likuran nito. Tingnan
ang “censor” at ang tumataas na usok.
alang-alang sa akin;
Tingnan kung paano dumadaan ang usok sa kamay ni Jesus
at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan.
Patuloy ninyong tingnan and usok at tingnan mabuti and ulo ni Jesus kung saan kinalimutan
niya ang inyong kasalanan.
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Roma 10 : 9
Ang Romang opisyal, Pilot, ay nag-utos sa mga guardiya na bantayan ang libingan pero o
natakot sila ng bumangon si Jesus sa pagkamatay. Ang Bibliya ay walang sinabi kung ilan
sila pero ilarawan sa ating isip na baka mayroong siyam o sampu. Basahin ang Mateo 27 : 62
hanggang 28 : 15.
Sapagka’t kung ipahahayag mo ng iyong bibig
Tingnan ang bibig ni Maria Magdalena.
si Jesus na Panginoon,
Siya ay nakatingin kay Jesus.
at sasampalataya ka sa iyong puso
Tingnan ang puso ni Maria.
na binuhay siyang maguli ng Dios sa mga patay
Tingnan ang libingan na walang laman
ay maliligtas ka:
Tingnan ang sugatang paa ni Jesus. Tayo ay nailigtas dahil binayaran ni Jesus ang ating
kasalanan.

Sabado
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Genesis 2 : 3
Ang ibig sabihin ng “Genesis” ay “panimula”. May dalawang ibon sa ikalimang araw at tatlong
klaseng hayop sa ika-anim na araw.
At binasbasan ng Dios ang ikapitong araw
Tingnan ang kaliwang kamay ni Jesus ng binabasbasan niya ang ikapitong araw.
at kaniyang ipinangilin,
Tingnan din ang kanang kamay ni Jesus na binabasbasan ang ikapitong araw.
sapagka’t siyang ipinagpahinga ng Dios
Si Jesus ay parte o nasa ikapitong araw at hindi Siya lumikha ng kahit ano sa ikapitong araw.
sa madlang gawang kaniyang nilikha at ginawa.
Tingnan pabalik mula sa ika-anim hanggang unang araw.
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Exodo 20 : 8
Sa kapitulong dalawang pu ay nakasaad ang Sampung Utos ng Diyos.
A160c.jpg

Alalahanin mo ang araw ng sabbath
Tingnan ang pinto ng simbahan. Ilarawan sa isipan na naalala nitong isara ang sarili ng
nakapasok na ang mga tao.
upang ipangilin.
Tingnan ang krus.
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Mateo 24 : 20
Ang kapitulong dalawang pu’t apat ng Mateo ay nagsasaad ng lahat na mangyayari sa
hinaharap.
At magsipanalangin kayona
Ang isa sa mga disipolo sa kaagad pagsunod ay nag-umpisang manalangin.
huwag mangyari ang pagtakas ninyo
Mayroong tao na tumatakbo mula sa Herusalem, kagaya ng gawain ng bawat kristiyano sa
bandang huli.
sa panahong taginaw,
Tingnan ang mga kahoy na walang dahon gaya ng mga kahoy kung taglamig.
o sa sabbath man:
Tingnan ang Iglesia. Dito nagtitipon ang mga tao sa araw na Sabado.
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Marcos 16 : 1–2
Ang kapitulong labing anim ay huling bahagi ng aklat ni Marcos
A180c.jpg

At nang makaraan ang sabbath,
Natatapos ang araw ng Sabbath sa paglubog ng araw. Tingnan ang madilim na parte ng likuran
ng larawan at ilarawan sa isipan na ito ay nagrepresenta ng nagdaang gabi.
si Maria Magdalena, at si Mariang ina ni Santiago, at si Salome,
Tingnan at tatlong babae.
ay nagsibili ng mga pabango,
Makita na may dala sila na paglagyan ng “spices”.
upang sila’y magsiparoon at siya’y pahiran.
Tingnan ang tuwalya sa kamay ng babae para gamitin sa paglinis.
At pagkaumagang-umaga nang unang araw ng sanglinggo,
Tingnan ang maliwanag na parte ng likuran ng larawan na makita and maagang sikat ng araw.
ay nagsiparoon sila
Ang mga babae ay dumarating sa nilapagan ng bangkay.
sa libingan nang sikat na ang araw.
Tingnan ninyo kung alin ang pinakamaliwanag na parte ng ulap na makita ang sikat ng araw.
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Isaias 66 : 17
Silang nangagpapakabanal, at nangagpapakalinis
Tingnan ang tubig. Ito ay ginagamit sa paghugas upang maging malinis.
na nagsisiparoon sa mga halamanan, sa likuran ng isa sa gitna,
Tingnan ang isang puno.
na nagsisikain ng laman ng baboy,
Tingnan ang baboy.
at ng kasuklamsuklam, at ng daga;
Pumili ng isang hayop at titingnan samantalang nagsasalita.
sila’y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon.
Tingnan ang araw na nagrepresenta ng apoy na darating.

Kalagayan Ng Patay
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Awit 115 : 17
Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon,
Magpili ng isang marker galing sa patyo at palaging tingnan kung nagsasalita ukol sa patay.
ni sinomang nabababa sa katahimikan;
Magpili uli ng isa pang marker galing sa patyo samantalang nagsasalita.
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Juan 5 : 28–29
Ang limang taon bata ay Juan ang pangalan. Makita sa kanyang relo na ang oras ay dalawamput
walo o dalawamput siyam na minuto sa darating na oras.
Huwag ninyong ipanggilalas ito:
Dahil alam natin ang linyang ito sa kapitulo, hindi na tayo dapat mangamba o magtaka kung
kailan mabuhay ulit ang mga patay.
sapagka’t dumarating ang oras,
Tingnan ang relo ng bata.
na ang lahat ng nangasa libingan
Tingnan ang buong libingan
ay makaririnig ng kaniyang tinig,
Ang isa sa mga tao ay bumangon mula sa lupa at makitang nilagay ang kamay sa tainga upang
pakinggan ng mabuti ang Kanyang tinig.
At magsisilabas;
Tingnan ang kanyang mga paa na lumalabas pa
ang mga nagsigawa ng mabuti, ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay;
Tingnan ang isang bumaliktad na marker ng libingan
at ang mga nagsigawa ng masama, ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol.
Tingnan ang hindi bumukas ang libingan. Sa Apoc. 20 : 4–5 parang sinasabi na itong mga bagay
ay mangyayari pagkatapos ng isang libong taon.
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1 Tesalonica 4 : 16–17
Ito ang unang pagkabuhay na maging paalaala ng unang Tesalonica. May apat na tao sa lupa
at labin-anim o labing pitong nasa langit.
Sapagka’t ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw,
Tingnan ang Panginoong Jesus at gunitain na siya ay bumababa galing sa lagnit.
may tinig ng arkanghel,
Tingnan ang anghel na nagproklama.
at may pakakak ng Dios:
Tingnan ang trumpeta na gawa mula sa sungay ng ram na ginamit sa pagsamba sa Diyos ng
nakaraang taon.
at ang nangamatay kay Cristo ay unang mangabubuhay na maguli;
Tingnan ang libingan na walang laman.
Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira,
Tingnan ang apat na tao na naiwan sa lupa.
ay aagawing kasama nila sa mga alapaap,
Gunitain na silay ay mahagip kasama ng lahat sa ulap.
upang salubungin ang Panginoon sa hangin:
Gunitain na ang lahat na tao ay makasama ni Jesus sa langit.
at sa ganito’y sasa Panginoon tayo magpakailan man.
Ang lahat ay maging kasama ni Jesus hanggang sa walang katapusan.
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