
•	 Naranasan	mo	na	bang	maglaro	ng	mga	bagay	na	nakakasunog	at	
ikaw	ay	napaso?	Ano	ang	nangyari	at	ano	ang	naramdaman	mo?		

•	 Ano	ang	sumasagi	agad	sa	isip	mo	kapag	makasagupa	mo	ang	
salitang	“impiyerno?”	Ibahagi	mo		ang	iyong	iniisip	sa	iyong	
mga	kasama.

•	 Anong	pinakamainit	na	lugar	na	napuntahan	mo	na?	
	 Anong	pakiramdam	mo	habang	pinapanood	ang	mga	ito?	At	bakit?

•	 Ipanalangin	na	mas	marami	pang	tao	na	lumapit	at	sumuko	kay	Jesus	ng	
kanilang	buhay.		

•	 Ipanalangin	na	maraming	mga	misyonero	ang	maghatid	ng	Salita	ng	Diyos	
upang	abutin	ang	mga	hindi	pa	naabot	na	mga	bansa	at	mga	grupo	ng	tao	
na	hindi	pa	nakarinig	ng	ebanghelyo.		

•	 Hingin	sa	Diyos	na	gamitin	ka	upang	ibahagi	ang	ebanghelyo	at	
magdisipulo	ng	mga	pamilya,	mga	mag-aaral,	nag-oopisina	at	komunidad.	
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•	 Papaano	ka	naiimpluwensiyahan	ng	katotohanan	ng	Salita	ng	Diyos	
patungkol	sa	impiyerno	ayon	sa	ating	paraan	ng	pamumuhay?

•	 Papaano	natin	titingnan	ang	mga	tao	sa	ating	paligid	na	matuklasan	ang	
katotohanan	sa	impiyerno?	Papaano	ang	paghamon	sa	katotohanang	ito		
na	abutin	sila?	

•	 Ano	ang	nagpapasigla	sa	iyo	tungkol	sa	kalangitan?	Anong	mga	praktikal	
na	bagay	na	maaari	nating	gawin	upang	ituon	ang	iba	sa	kalangitan?

•	 Ano	ang	pakiramdam	mo	sa	katotohanan	na	mayroong	impiyerno?		
Ano	ang	nag-uudyok	sa	iyo	na	lumapit	kay	Jesu-Cristo?		Ano	ang	dapat	
nating	dahilan	ng	palapit	kay	Jesus?	

•	 Gaano	ka	kasiguro	sa	iyong	kaligtasan,	na	kapag	ikaw	ay	namatay,	
makakasama	mo	si	Jesus	sa	langit?	Tanungin	ang	iyong	Victory group	na	
tagapamuno	paano	ka	makasisiguro	sa	iyong	kaligtasan.	

•	 Sa	Judas	23	sinabi	dito,	“dakpin	ang	iba	mula	sa	mga	apoy	at	iligtas	sila.”	
Papaano	ka	kumikilos	tungkol	sa	mga	bagay	na	ito?	
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Ang	ideya	ng	impiyerno	ay	misteryoso	at	madalas	ay	nagkakapaghatid	
ng	takot	sa	mga	tao.	Ngunit	ang	Kasulatan	ay	pinapatunayan	na	totoo	
ang	impiyerno.	Ano	ang	sinasabi	ng	Kasulatan	tungkol	sa	impiyerno	at	
papaano	natin	ito	tutugunan?

•     ang impiyerno ay isang lugar na kung saan ang poot  
at paghuhukom ng Diyos ay mahahayag.  

 Pero dahil sa matigas ang ulo mo at ayaw mong magsisi, 
pinabibigat mo ang parusa ng Diyos sa iyo sa araw na ihahayag  
na ang kanyang poot at makatarungang paghatol.

Roma	2:5

	 Ang	Diyos	ay	Diyos	ng	pag-ibig,	ngunit	ang	Kanyang	Salita	ay	
nagsasabi	na	sa	bandang	huli,	Kanyang	ibubuhos	ang	Kanyang	
poot	sa	araw	ng	paghuhukom	tulad	ng	inihayag	sa	Kanyang	Salita,	
bilang	pangwakas	na	Hukom	ng	sangkatauhan	at	ang	impiyerno	
ang	lugar	para	sa	paghuhukom.	Bakit	kailangang	husgahan	at	
parusahan	ng	Diyos	ang	kasalanan	(Mateo	25:41,	Salmo	89:14)?

	 	

	 	

	

• ang impiyerno ay isang lugar na kung saan ang mga 
makasalanan ay makararanas ng walang hanggang 
kaparusahan at pagdudusa na walang hanggan.

	 “Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw 
sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay-
tao, mga imoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga 
diyos-diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab 
na lawang apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan.”

Pahayag	21:8

 Ang	Diyos	ay	Diyos	din	ng	hustisya	at	Kanyang	parurusahan	ang	
kasalanan	sa	impiyerno.	Binibiyayaan	ng	Diyos	ng	kaparaanan	
ang	mga	tao	upang	maligtas	at	matiyaga	Niyang	inaantay	na	
tayo	ay	tumugon	sa	alay	ni	Jesus	na	kaligtasan.	Gayunman	sa	
bandang	huli,	sinumang	tumanggi	na	kilalanin	siya	ay	itatapon	sa	
lawa	ng	lumalagablab	na	apoy	ng	asupre.	Ano	ang	dalawang	mga	
katugunan		sa	walang	bayad	na	alay	na	kaligtasan	(Mateo	8:11,12)?

	 		

	 		

	 	

	 	

	 	

• ang masidhing kaparusahan ng impiyerno ay 
ipinakikita kung gaano kinasusuklaman ng Diyos  
ang kasalanan. 

	 At alalahanin n’yo rin ang nangyari sa Sodom at Gomora at sa 
mga kalapit na bayan nila. Katulad ng mga anghel, gumawa sila 
ng lahat ng uri ng kalaswaan, pati na ang kahalayan sa hindi nila 
kauri. Pinarusahan sila sa walang hanggang apoy bilang babala  
sa lahat.

Judas	7

	 Bakit	labis	na	kinasusuklaman	ng	Diyos	ang	kasalanan?	Dahil	sa	
kinasusuklaman		ng	Diyos		ang	kasalanan,	ito	ay	pagpapakita	ng	
Kanyang	pagpapahalaga	sa	katuwiran	at	kabanalan.	Kung	ang	
Diyos	ay	hindi	kinasusuklaman	ang	kasamaan,	marahil	ito	ay	
nagpapahiwatig	na	ang	Kanyang	kabaitan	ay	walang	halaga	at	
maaaring	balewalain.	Paano	mo	tinitingnan	ang	kabanalan		
ng	Diyos?

	 		

	 		

	 	

	 	

	 	

ang taong masasama sa lahat ng bansa ay mangamamatay.
salmo 9:17
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