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MAGSULTIHANAY U A KITA
Nganong Nagatuon ikaw Niining

Maong Pagtulon-an?

Kini aoy pagtulon-an mahitungod sa mga
dagkung butang nga gipanudlo a Bibliya, nga
gitawag ug mga dagkung doct ina. Nganong
magtuon ka man niini? Tungod ay ang imong
kasayuran kon unsa ang gipam long sa Dios
mahitungod sa bisan unsang but ng, mahinung-
danon kaayo alang sa imong kina ouhi ug sa mga
tawo nga unya imong katudloan. Ang mga ber-
sikulo sa Bibliya nga imong ma ag-ulo makata-
bang kaayo sa imong espirituhanong pagtubo.
Makapatubo kini sa imong pagtoo ug maka pa-
dugang sa imong pagkamamina ud-on sa pag-
alagad sa Dios. Ang imong makat-onan maka-
tabang kanimo sa pagpamuhat alang sa Ginoo.
Magamit kini sa pagmantala sa aayong balita
ug sa pagtudlo sa Escuela Dominical. Makahimo
ka na unya sa pagpasabut sa im ng mga higala
kon unsa ang gitudlo sa Bibliya.

Unsa ang Imong mga Kalab-uton

Aron makat-onan mo ang labing daghan sa
imong pagtuon, nagakinahanglan ka ug mga
kalab-uton. Unya paninguhaon gayud nimo ang
pagkab-ut niini. Sulayi kining mo unod nga mga
kalab-uton .

• Nga mahibaloan gayud nimo ang mga
dagkung doctrina

• Sag-uloha ang mga mahinungdanong ber-
sikulo sa Bibliya
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• Kinabuhion gayud nimo ang imong ma-
kat-onan alang sa imong espirituhanong
pagtubo

• Andama ang imong kaugalingon alang
sa pagtabang sa uban aron makakapag-
lag sila sa Ginoo.

Unsaon Nimo Pagtuon Kining Maong Basahon

Sunda lamang ang mga pahimangno nga
gihatag alang sa matag leksyon. Gigamit niining
basahona ang pangutana ug tubag nga paagi.
Ang mga bersikulo gipupo gikan sa Revised
Standard Version.

Sag-uloha gayud ang mga pangutana ug
tubag, ug ingon man ang mga bersikulo nga
adunay tulpok sa tupad niini. Mahimo nga moga-
mit ka ug laing papel, ug isulat ang pangutana
ug sa likod ang tubag. Sulayi ang ang imong kau-
galingon pinaagi niini bisan asa ikaw. Paningu-
haa nga makakat-on ikaw ug usa ka leksyon sa
usa ka semana. Kon makakaplag ka ug mga
higala nga makatuon uban kanimo, labi pa gayud
nga maayo.

Ang Imong Talaan sa Tinun-an ug Eksamin
Sa katapusan nga pahina sa matag leksyon,

imong makita ang talaan sa imong pagtuon, nga
kinahanglan tubagon nimo. Aron madawat nimo
ang sertifico sa imong pagtuon, ipadala kini sa
buhatan, International Correspondence Institute,
sa imong dapit. Sunda sa makita sa atubangan
niining basahon, o ipadala ba hinoon ang inyong
natapus na nga Talaan sa Tinun-an ngadto sa
International Correspondence Institute, Box
1084, Manila.
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Leksyon
1

nANG BIBLIYA"

~ ~
UNSAON PAGTUON ANG MG LEKSYON

Basaha pag-una ang tanan pangutana
niining leksyon.

Isunod pagbasa ang tibook nga leksyon.
Katapusan, sag-uloha ang matag pa-

ngutana ug ang tubag niini, 9 ang mga
bersikulo sa bibliya nga may tulpok sa
tupad.

~ ~
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4 Ang Atong Gitoohan

l. Kinsa ang nagsulat sa basahon nga gita-
wag nga Bibliya?

• Ang mga balaang tawo sa Dios.

2 Pedro 1: 21. Minandoan sa Espiritu
Santo nanagpanulti ang mga Balaang
tawo sa Dios.

2. Pipila ka bahin ang Bibliya?

• Ang Bibliya nabahin sa duruha ka mga
basahon, ang Daan nga Pakigsaad (39 ka
mga basahon) ug ang Bag-ong Pakigsaad
nga may 27 ka mga basahon. Tanan, adu-
nay 66 ka mga basahon.

3. Unsay kalainan sa Bibliya sa ubang mga
basahon?

• Mao lang kini ang bugtong basahon sa
tibuok nga kalibutan nga gituga sa Dios.

2 Timoteo 3: 16. Ang tibuok nga kasula-
tan gituga sa Dios, ug may kapuslanan
alang sa pagpanudlo, alang sa pagpanul-
id ug alang sa pagmatuto sa pagkamata-
rung.

4. Nganong ang Dios Naghatag Kanato ug
Bibliya?

• Ang Bibliya gihatag sa Dios aron sa pag-
tultol kanato sa dalan sa kaluwasan, ug
aron sa pagtudlo kanato unsaon sa pag-
kinabuhi alang kaniya.

Salmo 119:105,11. Ang imong pulong
maoy lamparahan sa akong mga tiil, ug

Inlernallonal Correspandence Insljlule



Ang Bibliya 5

kahayag sa akong alagianan. Sa akong
kasingkasing ginatipigan o ang imong
pulong aron dili ako makasala batok ka-
nimo.

cmg P04f1~fU:It.·1'&
l. Ko ala pa mmo mabasa aal.tlg

le on bubita kini karo

. Sag-uloha kining m ned:

• Ang mga dag
• A~ mga nag-

tu: o sa ga dagk,,~~4tdri"
Pagtubo sa· ong ~~~"".tg
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2

nANG DIOS"

Tun-i sumala sa mga pahimangno nga
imong makita sa sinugdan sa unang leks-
yon.

l. Unsa Ang Dios?

• Ang Dios Espiritu.
Juan 4: 24. Ang Dios Espiritu, ug ang
mga magsimba kaniya kinahanglan ma-
nagsimba diha sa espiritu ug sa kamatuo-
ran.

2. Pila ba ang Dios?

• Adunay usa lamang ka matuod nga Dios.
Deut. 6: 4. Magpatalinghog ka, O Israel,
si J ehovah nga atong Dios, maoy usa la-
mang ka Jehovah.

6
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Ang Dios 7

3. Pila ka persona ang Dios?

• Adunay tutulo ka persona sa pagkaDios:
Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo.

Mate~28:19. Busa panglakaw kamo ug
himoa ninyong mga tinun-an ang tanang
kanasuran sa pagpamautismo kanila sa
ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espi-
ritu Santo.

4. Paghingalan ug pipila ka mg kinaiya sa
Dios.

• Ang Dios maayo, balaan, matarung, gam-
hanan labaw sa tanan, nasayud sa tanan
ug walay katapusan.

Exodo 34: 6. Ug si J ehovah miagi sa
iyang atubangan ug nagmant la: Si Jeho-
vah usa ka Dios nga maluloy-on, mapu-
anguron, mahinay sa pagkasuko, ug daku
sa mahigugmaong kalolot ug kamatuoran.
Leviticus 11: 44. Kay ako an si Jeho-
vah nga inyong Dios, busa kay ako ba-
laan man, balaanon ninyo ang inyong
kaugalingon.
Daniel 4: 35. Ug ang tanang mga pumo-
loyo sa yuta gipangisip nga walay nahot,
ug Siya nagabuhat sumala s iyang kabu-
but-on diha sa mga panon sa langit, ug
taliwala sa mga pumoloyo sa yuta, ug
walay makapugong sa iyan kamot, kon
makasulti kaniya: Unsay imong gina-
buhat?

Int .. rnntinnnl rnrr"'.lnnnd"nl"'e Institute



8 Ang Atong Gitoohan

Hebreohanon 4: 13. Ug sa panan-aw sa
Dios walay binuhat nga natago, hinonoa
ang tanang butang binuksan ug dayag sa
mga mata niya ug kinsa magahatag ra
unya kitag husay.

Pinadayag 10:6. Ug nanumpa pinaagi,
niadtong buhi hangtud sa kahangturan,
nga mao ang nagbuhat sa langit ug sa
mga ania niini.

5. Unsa ang atong angay pagabuhaton ngad-
to sa Dios?

• Atong higugmaon ang Dios labaw sa
tanan.

Mateo 22:37. Higugmaa ang Ginoo nga
imong Dios sa tibook mong kasingkasing
ug sa tibook mong salabutan.

PAGABUHATON

l ang mga sag-ulohon

2. ~on masag-ulo na nimo pag-ayo ang mga
sag-ulohon, tubaga ang mga pangutana
sa Talaan sa Tinun-an" alang sa ika-
duha nga leksyon.

'nlernatfanal Carrespandence Instilule
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t'ANG TAWO"

1. Giunsa pagbuhat sa Dios an tawo?

• Giumol ni Jehovah nga ios ang tawo
gikan sa abog sa yuta, ug ihuypan Niya
siya sa gininhawa sa kin buhi aron sa
paghatag kaniya ug kinabu i.
Genesis 2:7. Ug giumol ni Jehovah nga
Dios ang tawo gikan sa ab g sa yuta, ug
gihuypan niya sa mga b ho sa iyang
ilong sa gininha wa sa kinabuhi, ug ang
tawo nahimong kalag nga ay kinabuhi.
Gen. 1:26. Ug miingon an Dios: Buha-
ton nato ang tawo sumala sa atong dag-
way, ingon sa kasama nato; ug magabuot
sila sa mga isda sa dagat, Ig sa mga ka-
hayupan ug sa tibook nga yuta, ug sa
tanan nga nagakamang sa i abaw sa yuta.
Gen. l: 27. Ug gibuhat sa Dios ang tawo

9
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10 Ang Atong Gitoohan

sa iyang kaugalingon dagway, sa dagway
sa Dios gibuhat niya lalake ug babaye
iyang gibuhat sila.

2. Nganong gibuhat so Dios ong tawo?
• Gibuhat sa Dios ang tawo alang sa iyang

kaugalingon himaya.
Isaias 53: 47. Gibuhat ko siya alang sa
akong himaya.

3. Unsa ong kahimtang so tawo human siya
buhata sa Dios? .
• Hingpit ang tawo, sa lawas, kalag ug espi-

ritu.
4. Nagapabilin bo ong tawo so iyong hingpit

ngo kahimtang?

• Wala. Misupak siya sa Dios ug mao nga
nahulog siya gikan sa iyang hingpit nga
kahimtang.
Roma 5: 19. Kay maingon nga pinaagi
sa pagkamasinupilon sa usa ka tawo dag-
han ang nahimong makasasala, mao man
usab nga pinaagi sa pagkamasinugtanon
sa usa ka tawo daghan ang mahimong
matarung.

Ang Imong Pagabuhaton

1. Sublia pagsag-ulo ang mga sag-ulohon gikan
sa una hangtud sa ika-duha nga leksyon.

2. Kon masag-ulo na nimo pag-ayo ang mga sag-
ulohon, tubaga ang mga pangutana sa
"Talaan sa Tinun-an" alang sa ika-tulo nga
leksyon.

Intcrnational Correspondence Institute
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nA G SALA"

1. Unsa ang sala?

• Ang sala mao ang pagsupak sa mga sugo
sa Dios.

1 Juan 3: 4. Ang tanang nga nagahimog
pagpakasala nagahimog paglapas sa sugo;
kay ang pagpakasala mao may paglapas
sa sugo.

2. Kinsa ang nagdalag sala sa kalibutan?

• Gitintal ni satanas ang tawo aron maka-
sala, ug ang tawo nahaylo sa maong pag-
tintal.

1 Juan 3: 8. Ang nagahimog pagpaka-
sala, iya sa yawa; kay ang yawa nagapa-
kasala man sukad pa sa sinugdan.

11
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12 Ang Atong Gitoohan

3. Maingon nga si satanas man ang nagtintal
sa tawo ngadto sa pagkasa la, mabasul ba
ang tawo sa iyang sala?

• Oo, tungod kay ang tawo dili gayud unta
angay magpahaylo sa pagtintal.
Santiago 1: 13, 14. Ayaw ipaingon ni
bisan kinsa sa diha nga siya pagatinta-
lon, "Ako gitintal sa Dios", kay ang Dios
dili arang matintal sa dautan, ug walay
bisan kinsa nga iyang pagatintalon.

4. Unsay nahitabo sa tawo sa diha nga siya
makasala?

• Ang kamatayon misugod gilayon pagku-
yanap sa iyang espiritu, kalag ug lawas.
Roma 5: 12. Busa, maingon nga ang sala
misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka
tawo ug ang kamatayon misulod pinaagi
sa sala, ug nga tungod niini ang kamata-
yon mikuyanap nagdto sa tanang mga
tawo sanglit ang tanang mga tawo naka-
sala man.

5. Ania ba ang sala sa kalibutan karon?

• Oo. Ang tanang tawo makasasala.
Taga-Roma 3: 23. Sanglit nakasala man
ang tanan

6. Unsa ang suhol sa sala?

• Ang suhol sa sala mao ang kamatayon,
ang walay katapusan nga pag-antos sa in-
fierno.

In'",nollonal Cor,,,spond,,nce Instltute



Ang Sala 13

Taga-Roma 5: 12. Ang kamatayon miku-
yanap ngadto sa tanang mga tawo, sang-
lit ang tanang mga tawo nakasala man.

Taga-Roma 6: 23. Ang suhol gikan sa
sala mao ang kamatayon.

7. Unsa-on nato pagpakaikyas gikan sa suhol

sa sala?

• Makaikyas kita gikan sa suhol sa sala,
pinaagi lamang sa pagdawat ni Jesu-Cristo
ingon nga atong Manluluwas.

Taga-Roma 5: 8. Ang Dios nagpadayag
sa Iyang gugma kanato pinaagi niini, nga
bisan sa mga makasasala pa kita si Criso
nagpakamatay alang kanato.

Mateo l: 21. Ug iga-anak niya ang usa
ka bata nga lalaki, ug siya pagangalanan
si Jesus, kay siya mao man ang magalu-
was sa iyang katawhan gikan sa ilang mga
sala.

Internatianal C rresoondence Institute
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"SI JESU-
CRISTO"

l. Kinsa si Jesu-Cristo?

• Si Cristo mao ang bugtong anak sa Dios
anak usab sa tawo. Gipanganak siya ni
Maria nga ulay.

Lukas 1:30-33. Ug ang manolunda mi-
ingon kaniya, "Ayaw kalisang Maria, kay
naangkon mo ang kahimuot sa Dios. Ug
tanawa, magasamkon ikaw ug ikaanak mo
ang usa ka bata nga lalaki, ug siya imong
paghinganlan si Jesus.

14
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Si Jesucristo 15

Siya mahimong bantugan ug pagatawgon
nga anak sa labing halangdon; ug kaniya
igahatag sa Ginoong Dios and trono sa
iyang amahan nga si David, ug iyang pag-
harian ang banay ni Jacob hangtud sa ka-
hangturan; ug walay pagkatapus ang
iyang gingharian.

Juan 1: 14. Ug ang Pulong nahimong
tawo ipon kanamo mipuyo siya nga puno
sa grasya ug sa kamatuoran; ug among
nakita ang iyang himaya, ang himaya nga
ingon sa pagadawaton sa bugtong anak
gikan sa Amahan.

2. Unsay kahulugan sa pulong "Jesus"?

• Kini nagakahulugan nga "Manluluwas".
Mateo 1:21. Ug igaanak niya ang usa
ka bata nga lalaki, ug siya imong paga-
ngalanan nga si Jesus, kay iya mao man
ang magaluwas sa iyang katawhan gikan
sa ilang mga sala.

3. Unsa ang kahulugan sa pulong "Cristo"?

• Kini nagakahulugan nga "Ang dinihog sa
Dios" o ang Messias.
Mateo 16: 16. Si Simon Pedro mitubag
nga nag-ingon, "Ikaw mao ang Cristo, ang
anak sa Dios nga buhi".

4. Kinsa ang Amahan ni Jesus?

• Ang Dios mao ang amahan ni Jesus.
2 Pedro 1: 17. Sa iyang pagkadawat sa
pasidungog ug himaya gikan sa Dios nga

Internatlanal Correspondence Institute



16 Ang Atong Gitoohan

Amahan sa diha nga gihatud kaniya sa
halangdon himaya ang tingug nga nag-
ingon, "Kini mao ang akong pinalang-
gang anak nga kaniya may kalipay ako."

5. Kinsa ang inahan ni Jesus?

• Si Maria mao ang inahan ni Jesus.
Lukas 1: 30,31. Ug ang manulonda mi-
ingon kaniya, "Ayaw kalisang, Maria kay
naangkon mo ang kahimuot sa Dios; ug
tan-awa magsamkon ikaw ug igaanak mo
ang usa ka bata nga lalaki, ug siya imong
paganganlan si Jesus."

6. Nakapahimo ba kini ni Jesus nga tawo?

• Oo, Si Jesus tawo ug Dios usab. Aduna
siya'y duruha ka kinaiya diha sa usa ka
persona.
Taga-Roma 1: 3, 4. Sa maayong Balita
mahitungod sa iyang anak nga sumala sa
iyang pagkatawo, gianak nga kaliwat ni
David, ug uban sa gahum gipaila nga
anak sa Dios sumala sa Espiritu nga Ba-
laan pinaagi sa iyang pagkabanhaw gikan
sa mga patay, si JesuCristo nga atong
Ginoo.

7. Nganong mianhi si Jesus sa kalibutan?

• Si Jesus mianhi sa kalibutan aron sa pag-
luwas sa tawo gikan sa sala.
Lukas 19: 10. Kay ang anak sa tawo mi-
anhi sa pagpangita ug pagluwas sa na-
wala.

1 ,..+; 1 r ..J 1 +:+,.+""



Si Jesu-Cristo 17

Mateo ?O: 28. Maingon nga ang Anak sa
tawo mianhi dili aron siva pag-alagaron
kon dili sa pag-alagad, ug sa paghalad sa
iyang kinabuhi sa pagpakamatay ingon
nga lukat alang sa daghan.

8. Giunsa pagluwas ni Jesus ang tawo gikan
sa sala?

• Si Jesus nagpakamatay sa krus sa Kal-
baryo aron sa pagluwas sa tawo gikan sa
iyang sala.

l Juan 1: 7. Ang dugo ni Jesus nga
Iyang Anak nagahinlo kanato gikan sa
tanang sala.

1 Pedro 1: 18,19. Kamo sayud nga gikan
sa walay hinungdan nga paggawi nga in-
yong nasunod gikan sa inyong mga gini-
kanan kamo gitubos, dili pinaagi sa mga
butang madugta ingon sa salapi ug bula-
wan, kondili sa bililhong dugo ni Cristo
nga daw sa nating kar ero nga walay
buling o hugaw.

9. Karon, naluwas na ba ang tanang tawo,
maingon nga si Jesus nagpakamatay man
alang kanila?

• Gikinahanglan nga ang matag usa ka
tawo modawat gayud ni Jesus ingon nga
iyang kaugalingon nga Manluluwas. Ga-
was niini ang kamatayon ni Jesus dili ma-
kaluwas kaniya.

Inlernalional Correspondence Inslilule



18 Ang Atong Gitoohan

Marcos 16.15, 16. Ug siya miingon ka-
nila, "Panglakaw kamo sa tibook kalibu-
tan ug iwali ninyo ang maayong Balita
ngadto sa tibook kalibutan. Ang motoo ug
magpabautismo maluwas, apan ang dili
motoo paghukman sa silot.

Juan 3: 16. Kay gihigugma gayud sa
Dios ang kalibutan nga tungod niana gi-
hatag niya ang iyang bugtong anak aron
ang tanan nga mosalig kaniya dili malag-
lag, kondili may kinabuhing dayon.

Juan 3: 17, 18. Kay gipadala sa Dios ang
iyang anak nganhi sa kalibutan; dili aron
ang kalibutan iyang pagahukman sa silot,
kondili aron ang kalibutan maluwas pina-
agi kaniya. Ang mosalig kaniya dili paga-
hukman sa silot, apan ang dili mosalig na-
hinukman na sa silot, kay wala man siya
motoo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios.

10. Unsang nahitabo nga milagro, tapos mola-
bay ang tulo ka adlaw gikan sa pagkama-
tay ni Jesus sa krus?

• Si Jesus nabanhaw gikan sa mga minatay,
ug sa makadaghan nga higayon nagpakita
sa iyang mga tinun-an.

I Corinto 15: *7. Nga siya gilubong, nga
siya nabanhaw sa ikatulo nga adlaw sa
kasulatan, ug nga nagpakita siya kang
Cefas, unya ngadto sa napulo ug duha.
Unya sa usa ka higayon nagpakita siya

Internctlenol Correspond&nc& instilule



Si Jesu-Cristo 19
ngadto sa kapin sa lima ka gatus nga igso-
on, nga ang kadaghanan kanila mga buhi
pa, bisan -may pila kanila nga patay na.
Unya nagpakita siya ngadto kang San-
tiago, ug unya ngadto sa tanang mga
apostoles.

11. Unsay gipamatud-an sa pagkabanhaw ni
Jesus?
• Ang pagkabanhaw ni Jesus nagpamatuod

nga siya Anak sa Dios.
Taga-Roma 1:4: Ug uban sa gahum gi-
pakita nga anak sa Dios sumala sa Espi-
ritu nga balaan pinaagi sa iyang pagka-
banhaw gikan sa mga patay, si Jesu-Cristo
nga atong Ginoo.

12. sa katapusan unsa ang nahitabo kang
Jesus?

• Mikayab siya ngadto sa langit samtang
ang iyang mga tinun-an nanagsud-ong
kaniya.
Lukas 24:50,51. Unya iyang gipadala
sila ngadto sa gawas hangtud sa Betania,
ug sa naisa niya ang iyang mga kamut,
iyang gipanalanginan sila, ug samtang
nagpanalangin pa siya kanila, siya mipa-
hawa gikan kanila ug gibayaw ngadto sa
langit.

13. Unsa ang buhat ni Jesus karon?

• Si Jesus nagalingkod sa tupad sa Amahan
ug nagahangyo sa Amahan alang sa atong
mga panginahanglan.

Inlernatlonol Correspondence Inslilule



20 Ang Atong Gitoohan

Hebreohanon 8: l. Aduna kita niining
maong labaw nga sacerdote, nga naga-
lingkod sa t00 sa trono sa Halangdon
didto sa mga langit.

1 Juan 2: l. Apan kon may makasasala
man gayud, kita adunay manlalaban nga
magaatubang sa Amahan, si JesuCristo
ang matarung.

Hebreohanon 7: 25. Busa, sa tanang pa-
nahon siya arang makaluwas sa mga mo-
duol sa Dios pinaagi kaniya, sanglit buhi
man siya sa kanunay aron sa pagpanga-
muyo alang kanila.

• Oo. Si Jesus mobalik pag-usab sa samang
paagi nga siya mikayab ngadto sa langit.
Mga Buhat 1: 11. Kining maong Jesus
nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa la-
ngit, mobalik ra unya sa paagi nga sama
sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa
langit.

1 Mga Tesalonica 4: 16,17. Kay ang
Ginoo gayud mao ang manaug unya gikan
sa langit inubanan ug singgit sa pagsugo,
ug sa tawag sa puno-an sa mga manu-
londa, ug sa tingug sa trumpeta sa Dios.
Ug unya ang mga nangamatay diha sa
Ginoo mouna sa pagpamangon, ug kita
nga mga buhi pa nga mahabilin pagasak-
gawon ngadto sa mga panganud uban
kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa ka-
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Si Jesu-Cristo 21

hanginan, ug sa ingon niini kita nagapa-
kig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon.

ANG IMONG PAGABU TON

1. Sublia pagsag-ulo ang mg sag-ulohan
gikan sa una hangtud sa ik limang leks-
yon.

2. Kon masag-ulo nimo pag-ayo ang mga
sag-ulohon, tubaga ang mg pangutana
sa Talaan sa Tinun-an alang sa ika
limang leksyon.
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6

nANG KALUWASAN"

1. Unsay kahulugan sa kaluwasan?

• Ang kaluwasan nagakahulugan sa pagpa-
higawas gikan sa sala ug silot niini.

Pinadayag l:5. Kaniya nga nahigugma
kanato ug nagatangtang kanato gikan sa
atong mga sala pinaagi sa iyang dugo.
Roma 5:9. Ug kay namatarung na man
kita karon pinaagi sa iyang dugo, labi
pang luwason kita pinaagi kaniya gikan sa
kapungot sa Dios.

2. Nganong kinahanglan pa man kitang ma-
luwas?

• Kinahanglan gayud kitang maluwas
tungod kay kitang tanan nanagpakasala
ug nahinukman na sa kamatayon nga
walay katapusan.

22
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Taga-Roma 3: 23. Sanglit nakasala man
ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios
Ezekiel 18:4. Ang kalag nga nakasala,
kini mamatay.

3. Unsay angay natong buhaton aron kita
maluwas?

• Motoo kita kang Ginoong JesuCristo aron
kita maluwas.

Mga Buhat 16:31. Tumoo ka sa Ginoong
Jesus ug maluwas ka.

4. Sa unsang paagi kita motoo kang Ginoong
Jesus aron kita maluwas?

• Motoo kita sa gitudlo sa Bibliya mahi-
tungod ni Jesus, ug atong dawaton si
Jesus ingon nga Ginoo ug manluluwas,
ug mosalig kaniya nga siya ang maga-
dala kanato didto sa langit.

Juan 20: 31. Apan kining ania gisulat
aron motoo kamo nga si Jesus mao ang
Cristo. Ang Anak sa Dios ug nga sa pag-
too makabaton kamog kinabuhi diha sa
iyang ngalan.

5. Unsay angay natong buhaton mahitungod
sa atong sala?

• Mohunong kita sa pagbuhat sa sala, ug
hangyoon nato ang Dios nga tungod kang
Cristo, iya kitang pasayloon ug hinloan
gikan sa tanang pagpakasala.
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I Juan 1: 9. Kon isugid ta ang atong
mga sala, Siya kasaligan ug makatarunga-
non nga tungod niana mopasaylo siya sa
atong mga sala ug magahinlo kanato
gikan sa tanang pagkadili makatarunga-
non.

2 Corinto 7: 10. Kay ang Diosnon nga
kasubo mosangpot sa paghinulsul nga
maga-agak ngadto sa kaluwasan.

6. Unsa ang manghitabo kanato sa diha nga
madawat na nato ang kaluwasan?

• Natawo kita ngadto sa panimalay sa Dios,
ug mao kini ang gipasabot ni Jesus sa
iyang pag-ingon; "Kinahanglan magpaka-
tawo kamo pag-usab".

Juan 3:3. Ug si Jesus mitubag kaniya.
"Sa pagkatinu-od, sa pagkatinu-od maga-
ingon ako kanimo gawas kon ang tawo
iga-anak pag-usab, dili siya makakita sa
gingharian sa Dios".

2 Corinto 5: 17. Busa kon ang tawo
anaa kang Cristo, siya bag-o nang binu-
hat; ang daang nga butang nagpangagi
na, tan-awa ang bag-ong mga butang nahi-
abut na.

7. Unsa ang pag matarung?

Ang pagmatarung nagakahulugan nga
gihimong matarung o gawas gikan sa
sala. Ang Dios magpasaylo sa atong mga
sala, magakuha sa tanan natong pagka
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dili matarung, ug magaingon nga kita
matarung na ug ingon sa wala lamang
makabuhat ug sala.

Taga-Roma 5: 1. Busa, sanglit namata-
rung man kita pinaagi sa pagtoo, kita may
pakigdinaitay na sa Dios pi aagi sa atong
Ginoong Dios.

8. Unsay gipasabot sa Dios sa pagkainanak?

Taga-Roma 8: 16,17. Ang Espiritu sa
Dios gayud mao ang magapanghimatuod
uban sa atong espiritu nga kita mga anak
sa Dios, ug nga kon kita mga anak, nan,
mga manununod diay kita, mga manu-
nunod sa. Dios ug mga isigkamanununod
uban kang Cristo, kon moantus man kita
uban kaniya aron pagahimayaon usab
kita uban kaniya.

9. Unsa-on nato pagkasayud nga kita ma-
luwas?

• Iasayran nato nga kita naluwas kon kita
motoo sa gisulti sa Bibliya mahitungod
niini, kon ang Espiritu Santo magapama-
tuod sa atong mga kasingkasing mahi-
tungod sa atong kaluwasan, ug kon nahi-
gugma ba kita sa atong mga kaigsoonan
sa Ginoo.

Taga-Roma 8: 16. Ang Espiritu sa Dios
gayud mao ang magapanghimatuod uban
sa atong espiritu nga kita mga anak sa
Dios.
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1 Juan 3: 14. Kita nasayud nga kita na-
kalabang na gikan sa kamatayon ngadto
sa kinabuhi, tungod kay kita nagahigug-
ma man sa mga igsoon.

10. Unsay kahulugan sa pulong Pagbalaan?

• Kini nagakahulugan nga gihimong bala-
an, gihinloan gikan sa sala ug gigahin
alang sa pag-alagad sa Ginoo.

1 Tesalonica 5: 23. Ang Dios sa kalinaw
magabalaan unta sa inyong tibook nga
pagkatawo, ug and inyong bug-os nga
espiritu, kalag, ug lawas pagabantayan
unta nga kini dili masalawayon inig-abot
sa atong Ginoong JesuCristo.

11. Kabubut-on ba sa Dios nga ang tanang
Cristohanon mahimong balaan?

• Oo. Buot sa Dios nga mahimo kitang ba-
laan.

1 Tesalonica 4:3. Kay ang pagbuot sa
Dios mao kini. ang inyong pagkabinalaan;
nga kamo managlikay sa pagpakighilawas.
Hebreohanon 12: 14. Panghimbasugi ang
pagpakigdinaitay uban sa tanang tawo,
ug ang pagkabinalaan nga kon wala kini
walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo.

12. Unsa ang "Divine Healing"?
• Kini mao ang pag-ayo sa lawas sa tawo

gikan sa mga balatian pinaagi sa gahum
sa Dios.
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Santiago 5:14,15. Aduna ba kaninyong
nagamasakiton? Ipakuha niya ang mga
anciano sa Iglesia, ug paampoan sila alang
kaniya, nga magahaplas kaniya ug lana
tungod sa ngalan sa Ginoo; ug ang pag-
ampo nga inubanag pagtoo magaayo sa
masakiton, ug siya pagabangonon; ug kon
siya nakasala man, siya pagapasayloon.

13. lakip ba ang pag-ayo sa mga balatian sa
lawas, sa mga kaayohan nga nagaabut pi-
naagi sa kamatayon ni Jesus sa kalbaryo?
• Oo. Ang pag-ayo sa mga balatian lakip sa

mga kaayohan nga gibayran ni Jesus sa
kalbaryo.

Mateo 8:16, 17. nang gip agdala ngad-
to kaniya ang daghang mga giyawaan; ug
pinaagi sa usa ka pulong i ang gipagula
ang mga espiritu gikan kanila, ug iyang
giayo ang tanang mga masakiton. Kini,
tuman sa gisulti pinaagi profeta nga
si Isaias, nga nag-ingon, "Gikuha niya ang
atong mga kaluyahon ug 'pas-an niya
ang atong mga sakit".
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Leksyon
7

nANG
ESPIRITU

SANTO"

1. Kinsa ang Espiritu Santo?

• Ang Espiritu Santo Dios man. Siya ang

ikatulong persona sa pagkaDios nga gina-
tawag ug Santisima Trinidad. Ang Espi-
ritu Santo gitawag sa laing mga ngalan
sama sa: Espiritu sa Dios, Ang Espiritu
ni Cristo ug Maglilipay.

Mateo 28: 19. Busa panglakaw kamo ug
himoa ninyong mga tinun-an ang tanang
kanasuran sa pagpamautismo kanila sa
ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espi-
ritu Santo.

28
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2. Unsaon nato pagkasayud nga ang Espiritu
Santo Dios?

• Ang Espiritu Santo sama ayud sa Dios
nga Amahan sa tanang amaagi. Siya
walay katapusan, gamhana sa tanan, na-
sayud sa tanan ug Siya a aa sa tanang
dapit. Siya nagapamuhat k uban sa Ama-
han ug sa Anak.
Hebreohanon 9: 14. Pinaagi sa Espiritu
nga dayon mihalad sa iyan kaugalingon
nga walay buling ngadto s Dios.
Salmo 139: 7. Asa ba ako paingon gikan
sa imong Espiritu? Kon asa ba ako maka-
lagiw gikan sa imong pres nsya.

1 Corinto 2: 10. Kay ang Espiritu naga-
tugkad man sa tanang mga butang lakip
sa mga kinahiladman sa Dios.
Juan 1:32. Ug si Juan nagpanghimatuod
nga nag-ingon "Nakita ko ang Espiritu
nga mikunsad ingon ug salampati gikan
sa langit, ug kini nagpabilin diha kaniya."

3. sa unang panghitabo imon makaplagan
nga ang Espiritu Santo naga pamuhat ka-
uban sa Amahan ug Anak?

• Ang Espiritu Santo nagapamuhat kauban
sa Amahan ug sa Anak sa pagbuhat sa
kalibutan.
Genesis 1: 2, 3. Ug ang yuta awa-aw ug
walay sulod; ug ang kangitngit diha sa
ibabaw sa nawong sa kahiladman ug ang
Espiritu sa Dios na[lihok sa ibabaw sa
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nawong sa mga tubig. Ug miingon ang
Dios: Mahimo ang kahayag: ug diha ang
kahayag.
Job 33:4. Ang Espiritu sa Dios nagbuhat
kanako, ug ang gininhawa sa makagaga-
hum nagahatag kanako ug kinabuhi.

4. Dinhi na ba ang Espiritu Santo sa kalibutan
sa panahon sa Daang Pakigsaad?

• Oo. Ang Espiritu Santo dinhi na sa kali-
butan sa panahon sa Daang Pakigsaad?
Ug aron sa pagtabang sa mga tawo sa pag-
alagad sa Ginoo.
Genesis 6: 3. Ang akong Espiritu dili
makiglalis sa gihapon sa tawo.

Genesis 41: 38. Ug si Faraon naga-
ingon sa iyang alagad, "Makakaplag ba
kaha kita ug usa ka tawo nga ingon niini,
nga kaniya anaa ang Espiritu sa Dios?

5. Sa unsang paagi ang Espiritu Santo mita-
bang kanato sa atong kaluwasan?

• Ang Espiritu Santo nagpaila kanato sa
gidak-on sa atong mga sala. Siya mita-
bang kanato nga dawaton si Jesus ingon
nga atong Manluluwas. Gibag-o niya ang
atong kinabuhi. Mao kini ang gitawag nga
pagkakabig o natawo pag-usab.

Juan 16:8. Ug inig-abot na niya, iyang
pailhon ang kalibutan mahitungod sa
sala, ug sa pagkamatarung ug sa hukom.
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1 Corinto 12: 3. Ug walay makaingon,
"Si Jesus Ginoo," nga dili pinaagi sa ga-
hum sa Espiritu Santo.

Juan 3: 5,6. Sa pagkatinuod, sa pagka-
tinuod, magaingon ako kaninyo, gawas
kong ang tawo igaanak a tubig ug sa
Espiritu dili siya makasulod sa gingha-
rian sa Dios. Ang gianak sa unod, unod
man ug ang gianak sa Espiritu espiritu
man.

6. Nagapuyo ba ang Espiritu S nto sa matag-
usa ka magtotoo? Oo, Ang Espiritu Santo
mopuyo sa atong kasingkasing sa diha nga
makabig na kita.

Taga Galacia 4: 6. Ang Dios mipadala
sa Espiritu sa Iyang anak nganhi sa atong
mga kasingkasing nga nagatuwaw,
"Abba"! Amahan!

Taga-Roma 8: 9. Ang wala magbaton sa
Espiritu ni Cristo dili iya si Cristo.

Taga Roma 8: 15, 16. K. Y wala kamo
makadawat sa Espiritu s pagkaulipon
aron mangahadluk na us b kamo, hino-
noa maoy nadawat ninyo ng Espiritu sa
pagkainanak. Sa dihang nangtuwaw kita
sa pagpangamuyo nga magaingon,
"Abba"! Amahan. Ang spiritu gayud
mao ang magapanghimatuod uban sa
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atong espiritu nga kita mga anak sa Dios.

7. Nabautismohan ba sa Espiritu Santo ang
matag-usa ka magtotoo?

• Wala. Apan gikinahanglan gayud sa mga
Cristohanon mga mabautismohan sa Es-
piritu Santo human sila makabig.

Mga Buhat 2: 38, 39. Ug si Pedro mitu-
bag kanila, "Paghinulsol kamo, ug pabau-
tismo kamo ang matag-usa kaninyo sa
ngalan ni JesuCristo tungod sa kapasay-
loan sa inyong mga sala; ug madawat
ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Kay
ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga
anak ug sa tanan nga atua sa halayo, sa
matag-usa nga pagatawgon sa Ginoo nga
atong Dios.

ANG IMONG PAGABUHATON

1. Basaha ang San Juan Capitulo 14 ug 16.

2. Sublia pagsag-ulo ang mga Sag-ulohon
gikan sa una hangtud sa ika-unom nga
leksyon.

3. Kon masag-ulo na nimo pag-ayo ang mga
sag-uloh tubaga ang mga pangutana
sa Talaan sa Tinun-an alang sa ika-pitong
leksyon.
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8

nANG
IGLESIA"

l. Unsa ang Iglesia sumala sa ibliya?

• Sumala sa Bibliya, ang iglesia mao ang
lawas ni Cristo, kang kinsa ang ulo mao
si Cristo.
Taga-Colosas 1: 18. Siya mao ang ulo sa
lawas, nga mao ang iglesia. Siya mao ang
sinugdan sa kinabuhi sa lawas.
Taga-Efeso 1: 22, 23. Ug Siya nagpaha-
luna sa tanang mga butang aron mahisa-
kup ilalum sa iyang mga tiil, ug naghimo
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kaniya nga ulo ibabaw sa tanang mga
butang alang sa iglesia, nga mao ang
iyang lawas.
I Corinto 12:27. Kamo mao ang lawas
ni Cristo ug ang matag-usa kaninyo bahin
niini.

2. May lain bang ngalan ang iglesia sumala
sa Bibliya?
• Oo. Sumala sa Bibliya ang iglesia gitawag

usab nga pangasaw-onon ni Cristo.

Pinadayag 21: 9. "Umari ka, ipakita ko
kanimo ang pangasaw-onon, ang asawa
sa Cordero.

Pinadayag 19:7. Kay ang kasal sa Cor-
dero nahiabut na, ug ang iyang panga-
saw-onon nakaandam na sa iyang kauga-
lingon.
Efeso 5: 25. Kamong mga bana, higug-
maa ninyo ang inyong masigkaasawa, ma-
ingon usab nga si Cristo nahigugma sa
Iglesia ug mitugyan sa Iyang kaugali-
ngon alang kaniya.

3. Unsa pay laing ngalan sa iglesia sumala sa
Bibliya?
• Sumala sa Bibliya ang iglesia maoy usa

ka tinukod ug binalay aron pagapuy-an
sa Dios.

Taga-Efeso 2: 20-22. Kamo nga tinukod
ibabaw sa patukoranan nga mao ang mga
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apostoles ug mga profeta, nga niini si
JesuCristo mao ang ulohang bato. Diha
kaniya ang tibook nga tinukod nausa ug
nagatubo ngadto sa pagka-templo nga
balaan sa Ginoo; ug nga dih kaniya kamo
usab ginabalay aron mahimong puluy-
anan sa-Dios pinaagi sa Es iritu.

4. Kinsa ang mga sakop sa Iglesia?

• Ang mga sakop sa iglesia mao kadtong
mga tawong matuod gayud ga magsunod
kang Cristo nga makasinati sa kahag-ohan
sa kinabuhi.
Mga Buhat 2:44,47. Ug nag-ipon ang
tanang nanagpanoo ug ilang gipanag-usa-
han sa pag-ambit ang tanan mga butang.
Ug sa matag-adlaw gidugang kanila sa
Ginoo ang mga ginaluwas.

5. Unsa ang mga tulumanon sa Iglesia?

• Ang mga tulumanon sa Iglesia mao ang
pagbautismo sa tubig ug ng pagpikas-
pikas sa tinapay nga ginat wag usab ug
katapusang panihapon sa Ginoo.

Mateo 28: 19. Busa panglakaw kamo ug
himoa ninyong mga tinun- n ang tanang
kanasuran sa pagpamautismo kanila sa
ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa
Espiritu Santo.

I Corinto 11:23-25. Kay gikan sa Ginoo
nadawat ko ang gikahatag ko usab ka-
ninyo nga ang Ginoong Jesus sa gabii sa
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pagbudhi kaniya, mikuhag tinapay ug sa
nakapasalamat na Siya, kini iyang gipikas-
pikas ug miingon siya, "Kini mao ang
akong lawas nga gipikas-pikas alang ka-
ninyo. Buhata ninyo kini sa paghandum
kanako". Sa maong paagi usab, tapus sa
panihapon ang kopa gikuha niya nga nag-
ingon, "Kining kopa mao ang bag-ong
pakigsaad diha sa akong dugo. Buhata
ninyo kini, sa matag-inum ninyo niini sa
paghandum kanako".

I Corinto 11:26. Kay sa matag kaon
ninyo niining tinapay ug matag inom
ninyo niining kopa, ginasangyaw ninyo
ang kamatayon sa Ginoo hangtud sa
iyang pag-anhi.

6. Unsa ang dakung buluhaton sa Iglesia?

• Ang buluhaton sa Iglesia mao ang pag-
wali sa maayong balita ngadto sa tanang
katawhan.
Lukas 24:46,47. Sa ingon niini nahi-
sulat nga ang Cristo kinahanglan gayud
magaantus, ug sa ikatulo ka adlaw ma-
banhaw siya gikan sa mga patay, ug nga
sa iyang ngalan ang paghinulsol ug ang
pagpasaylo sa mga sala kinahanglan iga-
wali ngadto sa tanang kanasuran sugod
sa Jerusalem.

Marcos 16:15. Ug siya miingon kanila,
"Panglakaw kamo sa tibook kalibutan ug
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iwali ninyo ang Maayong Balita ngadto
sa tibook kalibutan.

7. Unsa ang dadangatan sa Iglesia?
• Ang katapusang kapadulngan sa Iglesia

mao nga kini mahiusa kauban gayud ni
Cristo sa walay katapusan.

Taga-Efeso 5:25-27. Si Cristo nahigugma
sa Iglesia ug mitugyan sa iyang kauga-
lingon alang kaniya, aron iyang balaanon
siya sa mahinloan na niya siya pinaagi sa
paghugas kaniyag tubig uban sa pulong.
Aron nga sa iyang atubangan ang Iglesia
ikatanyag diha sa katahum niini, nga
walay buling o kunot o bisan unsang sulo-
sama niini aron magbalaan siya ug dili
masaway.

ANG IMONG PAGABUH TO
L. Sublia pagsag-ulo ang mga sag-ulo on

gikan sa una hangtud sa ikapitong leks-
yon.

2. Kon masag-ulo na nimo pag-ayo ang mga
sag-ulohon, tubaga ang mga pangutan
sa Talaan sa Tinun-an ala.I1g a'
long leksyon.

Imong natapus ang katunga niining maong
pagtulun-an. Ang imong mga nasag-ulo, makata-
bang ug daku kanimo. Karon sunda ang mga
pahimangno nga imong makita sa katapusan sa
mga pangutana sa ika-walang leksyon, sa Talaan
sa Tinun-an.
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Minahal nga Tinun-an sa ICI,

PAHALlPAY!

Karon, natapus na nimo ang unang katunga
sa kurso nga "Ang Atong Gitoohan." Nagaan-
dam na ikaw sa imong kaugalingon sa paghatag
ngadto sa uban sa mga pagtulun-an sa Dios
sumala sa nahisulat sa Biblia.

Kon ang unang bahin niining kursoha naka-
tabang kanimo sa pagtudlo sa mga pagtulun-an
sa Biblia, ang ikaduhang bahin niining kursoha
magabuklad diha kanimo ug dugang pang mga
kamatuoran. Matag leksyon hinungdanon kaayo
sa imong pagtoo.

Niining panahon sa kasamok ug pagkawalay
kasegurohan, daghang mga mini nga pagtulun-
an ang nagatabon sa tanang kadalanan sa tawo.
Makita sa usa ka bag-ong Cristohanon nga siya
masayon lamang Iit-agon sa usa niining mini nga
mga pagtulun-an. Daghang mga Cristohanon
karon nga wala masayud kon unsay ilang toohan.
Wala sila kaayo maseguro mahitungod sa ilang
gibarugan ug sa Pulong sa Dios o Biblia nga
nagatudlo sa Cristohanong pagtulun-an. Usa ka
Iig-on nga patukuranan diha sa Biblia mao gayud
ang gikinahanglan sa usa ug usa karon!

International Correspondence InstiMe



39

Aron madali sa usa ka tawo ang pag-ila sa
mini nga pagtulun-an gikan sa matuod, batonan
niya ang basahon nga "Ang Atong Gitoohan."
Ang kurso sa ICI nga sama sa "Ang Atong Gito-
ohan," makapatubo sa pagtoo ug makatabang sa
paghimo sa usa ka tawo sa pagkamatinud-anon

ngadto sa Dios. Kining imong pagtuon niining
kursoha, makatabang kanimo sa pagdala sa uban
ngadto sa Dios: Ang pagkabig sa mga kalag
ngadto kang Cristo mao ang labing hinungdanong
buluhaton karong panahona, apan diotay lamang
ang nabansay nga mga magbubuhat. Busa, pada-
yon sa imong pagtuon karon. Kining kompleto
nga basahon sa Biblia nga "Ang Atong Gitoo-
han," mao ang imong gikinahanglan ilabi na nga
anaa ikaw sa espirituhanong pagtubo diha sa
pagtoo nga pinatukod sa Biblia.

Nagasugod ka sa hustong dalan sa dihang
nagtuon ikaw sa Unang Basahon niining kursoha,
Ang imong matun-an sa Basahon II seguro gayud
nga makatabang kanimo sa dugang pang pagka-
epektibo sa buluhaton sa-Dios.Makahimo na ikaw
sa pagpahayag ngadto sa imong mga higala ug
mga silingan kon unsa ang gisulti sa Biblia ma-
hitungod sa mosunod:



ANG KALIBUTAN SA MGA ESPIRITU
ANG KAUGMAON
ANG KASUGOAN SA DIOS
ANG IMONG KALABUTAN SA DIOS
ANG IMONG KAJ~ABUTAN NGADTO

SA UBANG TAWO
ANG CRISTOHANON UG ANG IYANG

KAUGALINGON
ANG CRISTOHANON NG KINABUHI
ANG KINABUHING PUNO SA

ESPIRITU SANTO
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AYAW
PAGLANGAN!
AYAW PAGLANGAN! Pagsulat karon sa

Basahon IIsa kurso nga "Ang Atong Gitoohan!"
Seguroha nga masulatan nimo ang porma sa ubos
ug ipadala dayon ngadto sa:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE

INSTITUTE

PIDLIPPINE NATIONAL OFFICE

P. O. BOX 1084 - MANILA

Pinuy-anan ...•... . .

Sir:
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Ayaw pagkalimte sa paglakipsa imong ika-
duhang bayad sa "installment" nga P5.00 ngad-
to sa ICI Phi1ippine National Office,

POST OFFICE EDUCATION

• Your mail box is the point of
contact with ICI

• Students leam at home through
ICI Correspondence Courses

WHY NOT YOU?

ECONOMICAL! CONVENIENT!

• WRITE FOR FURTHER
INFORMATlON:

P. O. BOX 1084
MANILA

Inlernaliana I Correspanclence Institute



Leksyon
9
"ANG

KALIBUTAN
SAMGA

ESPIRITU"

Tuni- sumala sa mga pahimangno nga J'~
imong makita sa sinugdan sa unang leks-
yon., ,

1. Unsa ang mga manulonda?

• Ang mga manulonda maoy mga espm-
tung dili makita nga gibuhat sa Dios.

Heb. 1:14. Dili ba silang tanan mga
espiritu man lamang nga sulogoon, nga
gipadala aron sa pag-alagad alang kanila
nga maoy nagapanunod sa kaluwasan?

2. Aduna bay mga maayong manulonda ug
mga dautang manulonda?

• Oo. Aduna. Ang mga maayong manulonda
nagsimba ug nag-alagad sa Dios, apan
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mga dautang manulonda nagsimba ug
nag-alagad ni satanas.

Mateo 25:31. Ug inig-abut na sa Anak
sa tawo diha sa iyang himaya, ug sa
tanang mga manulonda uban kaniya,
Siya molingkod diha sa iyang mahimaya-
ong trono.

2 Pedro 2: 4. Ang mga manulonda wala
kaloy-i sa Dios sa diha nga nakasala sila,
hinonoa iyang gitambog sila ngadto sa
infierno ug gibalhog ngadto sa mga lu-
ngib nga mangiob aron igatagana hang-
tud sa pagpanghukom.

3. Kinsa si Satanas?

• Si Satanas maoy usa ka dautan nga ma-
nulonda nga gihinginlan sa Dios gikan sa
langit, sanglit buot man siyang maga-
pataas sa iyang kaugalingon ibabaw sa
Dios. Naila siya sa laing ngalan nga mao
ang yawa o si Lucifer.

Isaias 14: 12, 13. Naunsa ang pagkahulog
mo gikan sa langit, oh kabugason, anak
sa kabuntagon! ... ug ikaw miingon diha
sa imong kasingkasing: Ako mokayab
ngadto sa langit, ituboy ko ang akong
trono sa ibabaw sa mga bitoon sa Dios.

Lukas 18: 18. Ug si Jesus miingon ka-
nila, "Nakita ko si Satanas nga nahulog
ingon sa kilat gikan sa langit."
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4. Unsa ang ginabuhat ni Satanas sa kalibu-
tan karon?

• Ang dakung buhat ni Satanas sa kalibu-
tan karon mao ang pagbabag sa matag-
usa ka tawo aron dili makaalagad sa buhi
nga Dios.

1 Pedro 5: 8. Magmalinawon kamo sa
hunahuna, managtukaw. Ang inyong ka-
away nga mao ang yawa nagalibot-libot
sama sa leon nga nagangulob nga nagi-
tag iyang matukob.

Marcos 1: 13. Gitintal siya ni Satanas ...
apan dihay mga manulonda nga nag-
alagad kaniya.

5. Unsa ang dadangatan ni Satanas ug sa
ubang mga dautang manulonda?

• Si Satanas ug ang tanang mga dautang
manulonda igatambog da unya sa linaw
nga kalayo.

Pinadayag 20: 10. Ug ang yawa nga nag-
pahisalag kanila gitambog ngadto sa linaw
nga kalayo ug asupri diin atua na ang
mapintas nga mananap ug ang mini nga
profeta, ug didto pagasakiton sila sa ad-
law ug sa gabii hangtud sa kahangturan.
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2. Kon ma~:-uI~
sag- lohon, baga ang mga g-uloh
gikan sa a hangtu sa' walong le
ya

~
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UANG
IMONG

KAUGMAON"

l. Paghingalan ug pipila ka mga ilhanan nga
matud pa ni Jesus, manghitabo sa dili pa
ang iyang pagbalik.

• Si Jesus nagaingon nga sa hapit na gayud
siya mobalik, mosamot ang pagkadautan
sa mga katawhan, ug molabi pa gayud ang
paghigugma nila sa mga butang niining
kalibutan. Manungha unya ang mga mag-
pakristo-kristo ug mga mini nga mga pro-
feta, ng manghitabo ang mga dagkong
linog, gutom, ug mga kamatay. Ug aduna
unya'y mga gubat, ug mga dungog-dungog
sa mga gubat. Kining maong mga ilhanan
makita sa Mateo capitulo 24 ug Lukas
capitulo 21.
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2. Aduna ba kitay kasayuran sa tukma nga
panahon sa pagbalik sa Ginoo?

• Wala. Dili nato masayran ang tukma nga
panahon sa pagbalik sa Ginoo.

Mateo 24: 36. "Apan mahitungod sa
adlaw ug takna. walay usa nga masayud,
bisan pa ang Anak o manulonda gawas sa
Amahan lamang.

3. Unsa ang dangatan sa mga matuod nga
Cristohanon inigbalik ni Jesus?

• Ang mga matuod nga Cristohanon nga
nangamatay mabuhi pagusab ug sila nga
nangabilin nga buhi pa, manga-usab. Ug
unya ang tanan pagabayawon ug motabo
sa Ginoo diha sa mga panganod.

1 Cor. 15: 51, 53. Ania karon, isulti ko
kaninyo ang usa ka tinago. Dili kitang
tanan mangamatay apan kitang tanan
manga-usab sa kalit sa usa ka pagpamilok.
inigtingog na sa katapusang trumpeta.
Kay ang trumpeta pagapatunggon, ug ang
mga patay pagabanhawon nga may mga
lawas nga dili na madunot, ug kita ma-
nga-usab, kay kining lawas nga madunot
ra pagailisan unyag dili na madunot ug
kining lawas nga mamatay ra pagailisan
unyag dili na mamatay.

1 Tesalonica 4: 13,15. Apan dili among
tinguha, mga igsoon, nga kamo dili mahi-
balo mahitungod kanila nga mga nanga-
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matay, aron dili kamo managsubo ingon
sa uban nga walay paglaum. Kay kini
among ipahayag kaninyo sumala sa pu-
long sa Ginoo, nga kitang mga buhi nga
magapabilin pa hangtud sa pag-abot sa
Ginoo, dili kita maga-una kanila nga mga
nangamatay.

1 Tesalonica 4: 16, 17. Kay ang Ginoo
gayud mao ang manaug unya gikan sa
langit inubanan ug singgit sa pagsugo ug
sa tawag sa punoan sa mga manulonda,
ug sa tingog sa trumpeta sa Dios. Ug
unya ang mga nangamatay diha kang
Cristo mouna sa pagpamangon ug kita
nga mga buhi pa nga mahabilin, pagasak-
gawon ngadto sa Ginoo diha sa kawana-
ngan; ug sa ingon niini kita magapakig-
uban na sa Ginoo sa tanang panahon.

4. Unsa ang manghitabo sa mga Cristohanon
tapus sila sokqowon sa pagtabo sa Ginoo?

• Ang mga Cristohanon pagahukman su-
mala sa ilang pagkamaminatud-on kang
Cristo. Ug sila manga-on sa panihapon sa
kasal sa Cordero. Kini manghitabo unya
kon dawaton na sa Cordero sa Dios ang
Iglesia ingon nga iyang pangasaw-onon,
ngadto sa iyang panimalay.

2 Corinto 5: 10. Kay kitang tanan kina-
hanglan magapangatubang sa hukmanan
ni Cristo, aron ang matag-usa magadawat
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sumala sa nabuhat sa iyang lawas, maayo
o dautan.

Pinadayag 19:7,9. Managhugyaw ug
ihatag ta kaniya ang himaya, kay ang
kasal sa Cordero nahiabut na, ug ang
iyang pangasaw-onon nakaandam na sa
iyang kaugalingon: Ug sa pangasaw-onon
gitugot ang pagbiste ug lino nga manipis,
masidlakon ug maputli. (Kay ang lino nga
manipis mao man ang mga matarung bi-
binuhatan sa mga balaan) Ug ang manu-
londa miingon kanako, "Isulat mo kini:
Bulahan ang mga gipangdapit ug adto sa
panihapon sa kasal sa Cordero. Ug siya
miingon kanako, "Kini maoy tinuod nga
mga pulong sa Dios."

5. Mobalik ba si Jesus dinhi sa yuta aron sa
paghari?

• Si Jesus mobalik kauban sa iyang mga
manulonda ug kauban sa iyang mga ka-
tawhan aron magahari ibabaw sa tibook
nga yuta sulod sa usa ka libo nga tuig.
Judas 14. Tan-awa! Ang Ginoo nahiabut
uban sa iyang mga balaang mga panon.
Pinadayag 20: 6. Bulahan ug balaan ang
tawo nga nakaambit sa nahaunang pag-
kabanhaw; sa mga tawong nga niini ang
ikaduhang kamatayon walay gahum sa
pagbuot, hinono-a sila mahimong mga sa-
cerdote sa Dios ug ni Cristo ug uban ka-
niya magahari sila sa usa ka libo ka tuig.
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6. Unsa ang manghitabo tapus molabay ang
usa ka libo ka tuig nga paghari ni Cristo?
• Ang mga dautan nga mga nangamatay,

mangabuhi pag-usab aron pagahukman
sa Dios. Ug si satanas ug ang iyang mga
manulonda, ug ang tanang mga dautan
igatambog ngadto sa infierno. Mao kini
ang ginatawag ug pagpanghukom atu-
bangan sa Dakung Trono Nga Maputi.
Pinadayag 20:11,14. Ug unya nakita ko
ang usa ka dakung trono nga maputi ug
ang naglingkod niini, gikan sa kang
kansang atubangan ang yuta ug ang ka-
langitan nanagpangalagiw, ug walay dapit
nga hingkaplagan alang kanila. Ug na-
kita ko ang mga patay mga dagku ug mga
gagmay, nga nanagtindog sa atubangan
sa trono, ug dihay mga basahon nga gipa-
naghukman pinasikad sa nahisulat diha sa
mga basahon, pinasikad sa ilang mga
binuhatan. Ug ang dagat mitugyan sa
mga patay nga diha niini, ang kamatayon
ug ang Hades mitugyan sa mga patay nga
diha kanila, ug ang tanan gipanaghuk-
man pinasikad sa ilang binuhatan. Unya
ang kamatayon ug ang Hades gitambog
ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang
ikaduhang kamatayon. Ang linaw nga
kalayo.
Pinadayag 20:15. Ug kon ang ngalan
ni bisan kinsa dili makaplagan diha sa
basahon sa kinabuhi, siya itambog ngad-
to sa linaw nga kalayo.
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7. Unsa ang manghitabo sa mga anak sa Dios
tapus ang pagpanghukom atubangan sa
dakung trono nga maputi?
• Ang mga anak sa Dios magapuyo kauban

kaniya sa walay katapusan.
Pinadayag 21: 2, 3. Ug nakita ko bala-
ang siyudad ang bag-ong Jerusalem, nga
nanaug gikan sa langit gikan sa Dios,
gitagana maingon sa usa ka pangasaw-
onon nga gidayan-dayanan alang sa iyang
pamanhonon. Ug nadungog ko gikan sa
trono ang usa ka dakung tingog nga nag-
ingon, "Tan-awa ang puloy-anan sa Dios
anan uban sa mga tawo". Siya magapuyo
ipon kanila ug sila mahimong iyang ka-
tawhan, ug ang Dios gayud mao ang mag-
pakig-uban kanila ug mahimong ilang
Dios.

Pinadayag 21 :4. "Ug iyang pagapahi-
ran ang tanang luha gikan sa ilang mga
mata, ug ang kamatayon wala na ug wala
na usab unyay pagminatay, ni paghilak,
ni kasakit, kay ang unang mga butang
nangagi na'".
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ANG IMO PAGABUHATON

1. Basaha ang Mateo capitulo 24, ug Lukas
capitulo 21.

2. Kasagaran sa mga tawo, adunay kaikag
sa paghisgut o pagpanudlo mahitungod
sa mga panagna. Suginli ang imong mga
higala. mahitungod sa imong nakat-onan
niining leksyona. Labing maayo nga una-
han mo sa paghisgut ang usa ka higala
nga Cristohanon.

3. Kon nasag-ulo na nimo pag-ayo ang mga
sag-ulohon, tubaga ang imong mga na-
ngutana sa Talaan sa Tinun-an .alang sa
ika-napulong leksyon.
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"ANG
KASUGOAN

SA DIOS"

1. Unsa ang napulo ka mga sugo?

• Ang napulo ka mga sugo mao ang mga
sugo nga gisulat sa Dios sa duha ka papan
nga bato nga gihatag niya kang Moises
alang sa Iyang katawhan.
Exodo 34: 1. Ug si Jehovah miingon
kang Moises: Magsapsap ka ug duruha ka
papan nga bato ingon sa mga nahauna,
ug igasulat ko sa ibabaw nianang mga
papan ang mga pulong nga didto sa mga
papan nga nahauna ang gibuak mo".
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2. Asa ang napulo ka mga sugo makita sa
Bibliya?

• Ang napulo ka mga sugo makita sa Exo-
dos capitulo 20.

3. Hinganli ang napulo ka mga sugo.

• Mao kini ang napulo ka mga sugo:

1) Dili ka magbaton ug lain nga mga
dios sa atubangan ko.

2) Dili ka magbuhat ug bisan unsang
linilok nga larawan.

3) Dili mo paggamiton ang ngalan ni
Jehovah nga imong Dios sa pasipala.

4) Hinumduman mo ang adlaw igpapa-
holay, aron sa pagbalaan niini.

5) Tahuron mo ang imong amahan ug
ang imong inahan, aron magataas ang
imong mga adlaw sa yuta nga gina-
hatag kanimo ni Jehovah nga imong
Dios.

6) Dili ka magpatay.

7) Dili ka magpanapaw.

8) Dili ka magsaksi ug bakak batok sa
imong isigkatawo.

9) Dili ka mangawat.

10) Dili ka maibug.
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4. Unsa ang gipasabot sa unang sugo?

• Kini nagpasabot nga atong simbahon ug
atong higugmaon ang Dios labaw sa ta-
nang butang.

Mateo 4: 10. "Maoy simbahon ang Ginoo
nga imong Dios, ug siya lamang ang
alagara".

5. Unsa ang guidili sa ikaduhang sugo':'

• Nagdili kini sa pagbuhat ug bisan unsang
matang sa larawan nga pagasim bahon.
Exodo 20: 4. Alang kanimo dili ka
magbuhat ug usa ka larawan nga linilok
bisan sa dagway sa bisan unsang butang
nga atua sa itaas sa langit, kun dinhi sa
ilalum sa yuta, kun sa anaa sa tubig sa
ilalum sa yuta.

6. sa unsang paagi gilapas sa mga tawo ang
ikaduhang sugo?

• Gilapas sa mga tawo ang ikatulong sugo
pinaagi sa pagpanunglo ug pagpamulong
sa mga walay pulos nga mga panumpa
nga naglakip sa ngalan sa Dios o ni Cristo.
Taga-Efeso 4: 29. Kinahanglan walay
sulting mahilas nga magagula sa inyong
-baba, kondili kanang mga maayo lamang,
nga makapalig-on ug angay sa higayon,
aron makahatag kinig kaayohan ngadto
sa mga nagapatalinghug.
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Mateo 5: 34, 37. Apan magaingon ako
kaninyo, ayaw gayud kamo pagpanumpa,
bisan pa kon tungod sa langit, kay kini
mao ang trono sa Dios; bisan pa kon
tungod sa yuta, kay kini mao ang tung-
tonganan sa iyang nga tiil; bisan pa kon .
tungod sa Jerusalem, kay kini mao ang
siyudad sa dakung Hari. Ug ayaw pag-
panumpa tungod sa imong ulo, kay ikaw
dili makapaputi ni makapaitum sa bisan
usa ka lugas nga buhok niini. Apan
ang inyong sulti himoa lamang nga OO,
o dili; kay bisan unsa nga kapin na niini
nagagikan sa dautan.

7. Unsay kahulugan sa sugo nga ipabalaan
ang ikapitong adlaw?

• Ang napulo ka mga sugo gihatag sa Dios.

Una sa tanan, alang sa mga Israelitas, nga
nagbalaan sa ikapitong adlaw ingon nga
adlaw igpapahulay. Alang kanatong mga
Cristohanon, atong gitamud ang adlawang
Domingo, ang unang adlaw sa semana,
nga adlaw sa pagsimba, maingon nga ni-
ining adlawa ang Ginoong Jesus naban-
haw gikan sa mga patay.

Taga-Roma 14:5. Ang usa ka tawo na-
gailag usa ka adlaw ingon nga labi pang
maayo kay sa ubang adlaw, samtang ang
laing tawo nagaila sa tanang mga adlaw
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ingon nga managsama ra. Kinahanglan
ang matag-usa ka tawo adunay hingpit
nga pagkadani diha sa iyang kaugalingon
hunahuna.

Mga Taga-Colosas 2: 16. Busa ayaw tu-
goti nga adunay magahukom kaninyo ba-
hin sa kan-uno n ug ilimnon, o mahitungod
sa pangilin o sa bulan nga bag-ong
subang o sa adlaw igpapahulay.

I Corinto 16: 2. Sa nahaunang adlaw sa
matag semana, ang matag-usa kaninyo
kinahanglan magagahin ug magatigum
sumala sa iyang pag-uswag.

8. Nagatudlo ba ang bag-ong pakigsaad sa
pagkamasinulundon sa ginikanan?
• Oo. Kinahanglan gayud nga ang mga ka-

bataan magmasinugtanon sa ilang mga
ginikanan.
Tagu-Efe:;o 6: 1. Kamong mga anak, ki-
nahanglan managsugot kamo sa inyong
mga ginikanan diha sa Ginoo, kay buhat
kini nga matarung.

9. Nganong usa ka dakung sala ang pagpatay
ug tawo?

• Dakung sala ang pagpatay ug tawo tu-
ngod kay ang tawo gibuhat sama sa dag-
way sa Dios.
Gen. 9: 6. Bisan kinsa nga magaula ug
dugo sa tawo, tungod sa tawo ang iyang
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dugo pag-ulaan kay sa dagway sa Dios gi-
buhat ang tawo.

10. Paglapas ba sa sugo sa Dios, kon maka-
patay ang usa ka sundalo o sulugoon sa
balaod?

• Dili, tungod kay ang Dios nagsugo kanato
sa pagkamasinugtanon sa atong panga-
gambanan, ug ang mga sulugoon sa ba-
laod o sundalo gihatagan sa kagamhanan
sa kagahum sa pagpatay kon gikinahang-
lan aron sa pagtuman sa balaod, ug pag-
patunhay sa kalinaw.
Taga-Roma 13:4. Kay siya sulogoon sa
Dios alang sa imong kaayohan. Apan kon
kon ang dautan maoy imong ginabuhat,
angay ka nga malisang kay dili baya
kawang ang iyang pagdalag ispada; siya
mao ang sulogoon sa Dios aron sa pag-
dapat sa iyang kapungot diha sa mamu-
muhat ug dautan.

11. Unsa ang pagpanapaw?

• Ang pagpanapaw maoy usa ka sala sa pag-
lapas sa bug-os sa kaminyoon pinaagi sa
pagpakighilawas gawas sa kaugalingong
bana o asawa.

Hebreohanon 13:4. Himoa ninyo nga
panagtiayon makabaton sa pagtahud sa
tanan, ug himoa ninyo nga ang higda-
anan sa panagtiayon dili mahugawan, kay
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ang Dios magasilot ra sa mga makihilawa-
son ug mga mananapaw.

12. Guidili ba usab sa Bag-ong Pakigsaad ang
pagpangawat?

• Oo. Ang Bag-ong Pakigsaad nagadili sa
pagpangawat.
Taga-Efeso 4: 28. Ang kawatan kina-
hanglan dili na magapangawat, kondili
magbudlay hinoon siya, nga magbuhat sa
mga maayong butang pinaagi sa iyang
mga kamot, aron may ikahatag siya
ngadto sa mga nagakinahanglan.

13. Unsa ang nangalakip sa ika-siyam nga
sugo?

• Ang ika-siyam nga sugo nagalakip sa
tanang matang sa pagpamakak sa pulong
ug sa buhat.
Salmos 101: 7. Siya nagabuhat ug lim-
bong dili magapuyo sa sulod sa akong
balay: Siya nga nagasulti sa bakak dili
pagalig-onon sa atubangan sa akong mga
mata.
Pinadayag 21:8. Ug sa tanang mga ba-
kakon ang ilang bahin mao ang paghiadto
sa linaw nga nagasilaob nga kalayo ug
asupri.

14. Unsay kahulugan sa "Pagkaibug"?

• Ang "pagkaibug" nagakahulugan sa da-
utan nga tinguha sa pag-angkon sa mga
butang nga kaugalingon sa uban.
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Lukas 12: 15. Magmatngon kamo, ug
likayi ninyo ang tanang dagway sa kadalo,
kay ang kinabuhi sa tawo wala diha sa
kadagaya sa iyang mga katigayonan.

15. Unsay gitawag sa napulo ka mga sugo?

• Kini mao ang kasugo-an sa Dios.

Taga-Roma 13: 9. Ang mga sugo nga
nag-ingon, "ayaw pagpanapaw, ayaw pag-
patay, ayaw pagpangawat, ayaw pagka-
ibog, ug ang bisan unsa pa nga sugo, kini
nalangkob niining mga pulonga nga naga-
ingon, "Higugmaa ang imong silingan
ingon nga imong kaugalingon.

Taga-Roma 13: 10. Ang gugma dili mo-
himog dautan ngadto sa silingan; busa
ang gugma mao ang katumanan sa ka-
sugo-an.

16. Unsay katuyoan sa kasugoan sa Dios?

• Ang katuyoan sa kasugoan sa Dios mao
ang pagtudlo kanato sa pag-ila sa mata-
rung gikan sa dautan.
Mga Taga-Galacia 3: 19, 24. Nan, ngano
pa man ang kasugoan? Kini sa kaulahiay
gidugang gumikan sa mga kalapasan
moabut ang kaliwat kang kinsa gihimo
ang saad... Busa ang kasugoan mahi-
mong atong magtatagad sa pag-agak
ngadto kang Cristo, aron kita pagamata-
rungon pinasikad sa pagtoo.
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Taga-Roma 3: 20. Kay pinaagi sa kasul-
goan naga-abut hinoon ang kahibalo ma-
hitungod sa sala.

17. Kinahanglan ba nga ang mga Cristohanon
karon motuman niining maong mga sugo?

• Oo. Tungod kay kining tanan gawas sa
ika-upat nga sugo gipamatud-an sa bag-
ong pakigsaad. Dili na kinahanglan alang
sa mga Cristohanon ang pagsa-ulog sa
adlaw nga igpapahulay sa mga Israelitas,
hinonoa atong gitamud ang adlaw'ng 00-
mingo ang unang adlaw sa semana sa
pagsimba, tungod kay mao kini ang ad-
law sa pagkabanhaw ni Jesus gikan sa
mga patay.

1 Juan 5: 3. Kay ang paghigugma alang
sa Dios mao kini, nga pagabantayan ta
ang iyang mga sugo.

18. Makaluwas ba kanato ang pagtuman sa
kasugoan sa Dios?

• Dili. Maluwas lamang kita pinaagi sa gra-
cia tungod sa pagtoo ni Jesu-Cristo.

Mga Taga-Efeso 2: 2, 9. Kay tungod sa
gracia kamo nangaluwas pinaagi sa pag-
too. Ug dili sa inyong kaugalingong kahi-
moan hinoon kini hatag sa Dios, tungod

mga bjmlbatan aron walay bisan .
nga magapasigarbo.
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19. Nganong tumanon pa man nato ang kasu-

goan

• Magatuman kita sa kasugoan Dios, dili
sa tuyo nga aron maluwas, hinoon tungod
kay nangaluwas kita, magtuman kita aron
sa pagpahimuot sa Dios.
Mga Taga-Efeso 2:10. Kay kita iyang
mga binuhat, hinimo diha kang cristo
Jesus alang sa mga maayong binuhatan
nga gilaraw nang daan sa Dios, aron nga
niini managgawi kita.

20. sa unsang paagi atong matu an ang kasu-
goan sa Dios?
• Atong matuman ang kasugoan sa Dios,

pinaagi lamang sa gracia sa Dios, ug ga-
hum sa Dios.
Mga Taga-Roma 8: 3, 4. Kay ang wala
mahimo sa kasugoan nga mahuyang pina-
agi sa unod, kini sa Dios nahimo nga mao:
nga sa pagpadala niya sa iyang kauga-
lingong anak nga diha sa dagway sa usa
ka masal-anon nga unod ug alang sa
sala, ang sala diha sa unod iyang gihuk-
man sa silot, aron ang matarung nga gin-
but-an sa kasugoan matuman sa sulod
nato nga wala. magkinabuhi uyon sa
unod, kondili uyon sa Espiritu..

21. Unsay angay natong buhaton leon maka-
lapas kita sa usa sa mga sugo sa 0"0$.

• Kinahanglan nga atong hangyoon ang
Dios nga tungod kang Cristo, kita iyang
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pasayloon ug hugasan sa atong p gpaka-
sala.

1 Juan 2:1,2. Minahal kong mga anak,
nagasulat ako kaninyo niining mga bu-
tanga aron kamo dili managpakasala;
apan kon may makasala man gayud, kita
adunay manlalaban nga mangatubang sa
Amahan, si JesuCristo ang matarung,
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12

"ANG IMONG
KALABUTAN

1. Unsay labut sa Dios ngadto sa mga Cristo-
hanon?

• Ang Dios mao ang ilang langitnong Ama-
han, ug sila iyang mga anak.

Mateo 6: 9. . .. Amahan namo nga anaa
sa langit, pagabalaanon unta ang imong
ngalan.

Mateo 5: 16. Pasigaa ninyo ang inyong
kahayag sa atubangan sa mga tawo aron
makita nila ang inyong mga maayong
buhat ug dayegon nila ang inyong Ama-
han nga anaa sa langit.

63
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2. han ba ang Dios sa tanan?
• Dili. Ang Dios magbubuhat sa tanan, apan

Amaban lamang siya niadtong mga na-
ngatawo ngadto sa Iyang panimalay.
1 Juan 3: 10. Maila mo kon kinsa ang
mga anak sa Dios, ug kinsa ang mga anak
sa yawa pinaagi niini: Busa kinsa nga
wala maghigugma sa iyang igsoon, kini
siya dili iya sa Dios.

3. Unsaon nato pagkahimong mga anak sa

• Mahimo kitang nga anak sa Dios, pinaagi
sa pagdawat ni JesuCristo, ang Anak sa
Dios ingon nga atong Manluluwas.
Juan 14:6. Si Jesus mitubag kaniya,
"Ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran,
ug kinabuhi; walay bisan kinsa nga maka-
adto sa Amahan, gawas kon pinaagi ka-
nako.

4. Naghatag ba ang Amahan nga langitnon
sumala sa gikinahanglan sa Iyang mga
anak?

• Oo. Naghatag siya sa mga pagkinahang-
lan sa iyang mga anak.
Mga taga-Filipos 4: 19. Ug ang inyong
kinahanglanon igahatag kaninyo sa akong
Dios sumala sa iyang bahandi sa himaya
diha kang Cristo Jesus.

5. Nagabantay bo ang Amahan nga langit-
non sa iyang mga anak?

• Oo. Siya nagabantay kanila sa adlaw ug
sa gabii .
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Salmo 121: 3. Dili niya itugot nga ma-
hidalin-as ang imong mga tiil; siya nga
nagabantay kanimo dili mahitagpilaw.

Salmo 34: 15. Ang mata ni Jehovah anaa
sa ibabaw sa mga matarung, ug nagapa-
talinghug ang iyang nga igdulongog sa
sa ilang pagtu-aw.

6. Unsaon sa mga Cristohanon pagkadawat
ug mga panalangin gikan sa Dios?
• Ang mga Cristohanon mahimong maka-

dawat sa mga gisaad sa Dios ug uban
pang mga panalangin pinaagi sa pag-
ampo ug pagsalig sa iyang pulong.

Juan 14:13. Ug bisan unsay inyong pa-
ngayoon pinaagi sa akong ngalan pagabu-
haton ko kini, aron ang Amahan kapasi-
dunggan diha sa Anak.

7. sa ingon ba lamang niini nga paagi ma-
dawat nato ang mga panalangin sa Dios?
• Dili. Ang mga Cristohanon mahimo usab

nga makadawat sa mga panalangin gikan
sa Dios pinaagi sa pagtabang sa uban.

Salmo 4:1. Bulahan siya nga naga-
landong sa mga kabus; si Jehovah naga-
luwas kaniya sa adlaw sa kadautan.

Mga Buhat 20: 35. Sa tanang mga bu-
tang gikapakita ko kaninyo nga ang mga
maluyahon kinahanglan inyong tabangan
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pinaagi sa ingon nga pagbudlay, nga na-
gahinumdum kamo sa pulong sa Ginoong
Jesus nga siya gayud ang nagsulti, "Labi
pang bulahan ang paghatag kay sa pag-
dawat".

8. Aduna pa bay laing paagi nga makadawat
ang mga Cristohanon ug mga panalangin
gikan sa 'Dios?

• Oo. Ang mga Cristohanon mahimong ma-
kadawat ug mga panalangin gikan sa
Dios, alang sa buluhaton sa Ginoo.

Malaquias 3: 10. Dad-a ninyo ang tibuok
nga ikapulo... ug pinaagi niini sulayi

'ninyo ako· karon, nagaingon si Jehovah
sa mga panon, kong dili ba buksan ko
kaninyo ang mga tamboanan sa langit, ug
buboan ko kamo sa panalangin, sa pagka-
agi nga wala na unyay dapit nga igong
kabutangan sa pagdawat niini.

9. Sa unsang mga paagi nga atong masimba
ang Dios?

• Atong masimba ang Dios pinaagi sa pllg-
ampo, pagpasalamat kaniya sa iyang mga
panalangin, sa pagdayeg kaniya, sa pag-
awit ug paghatag alang sa iyang bulu-
haton.
Salmo 95: 6. , Umari kamo simbahon nato
ug yukboan ta siya; managluhod kita sa
atubangan ni Jehovah nga atong magbu-
buhat.
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Mga Taga-Colosas 3: 16. Magaawit ka-
mog mga salmo ug mga alawiton ug
mga awit nga espirituhanon uban ang
pagkamapasalamaton diha sa inyong mga
kasingkasing ngadto sa Dios.

10. Kanus-a ang mga Cristohanon magahatag
ug mga pagpasalamat ngadto sa Dios?

• Ang mga Cristohanon magapasalamat sa
Dios sa tanang panahon tungod sa tanang
mga butang.

Mga Taga-Efeso 5: 20. Nga sa kanunay
magpasalamat kamo sa Dios Amahan tu-
ngod sa tanang mga butang sa ngalan sa
atong Ginoong JesuCrlsto.

11. Unsa ka mahinungdanon ang pag-ampo
alang sa usa ka Cristohanon?

• Ang pag-ampo maoy naghatag ug kina-
buhi, sa pagkinabuhi ingon nga matuod
nga Cristohanon.

Mga Taga-Roma 12: 12. Pagkalipay kamo
diha sa inyong paglaum, pagpaila kamo
sa panahon sa kagul-anan, lumahotay
kamo sa pag-ampo.

12. Unsa ang gahum sa pagtoo?

• Tungod sa pagtoo, nagaabot ang kaluwa-
san, ang kaayohan gikan sa mga balatian,
ang bautismo sa Espiritu Santo ug uban
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pang mga panalangin. Kon walay pagtoo,
dili gayud mahimo ang pagpahimuot sa
Dios.

Marcos 9: 23. Ang tanang butang na ma-
himo ngadto sa magatoo.

Hebreohanon 11:6. Ug kon walay pag-
too dili gayud mahimo ang pagpahimuot
kaniya. Kay bisan kinsa nga magaduol sa
Dios kinahanglan magtoo sa iyang pagka-
anaa ug nga siya magabalus ra sa mga
magapangita kaniya.

Taga-Galacia 3: 14. Aron nga pinaagi
kang cristo Jesus ang panalangin kang
Abraham mahiadto sa mga gentil, aron
nga pinaagi sa pagtoo kita makadawat sa
gisaad nga Espiritu.

Santiago 5: 15. Ug ang pag-ampo mga
inubanag pagtoo magaayo sa masakitoc,
ug siya pagabangonon sa Ginoo, ug kon
siya makasala man, siya pagapasayloon.
Mga Taga-Efeso 2:8. Kay tungod sa gra-
cia kamo nangaluwas pinaagi sa pagtoo;
ug kini dili sa inyong kaugalingon ka-
himoan, kini hatag sa Dios.
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"ANG IMONG
KALABUTAN
NGADTO SA

UBANG
TAWO"

1. Unsaon nato pagtagad ang atong mga
ginikanan?
• Atong higugmaon, atong pasidunggan, ug

magmasinugtanon kita kanila.
Mga Taga-Efeso 6: 1, 3. Kamong nga
anak lrlDahanglan managsugot kamo sa
inyong mga ginikanan diha sa Ginoo, kay:
buhat kini nga matarung. Tumahod ka
sa imong amahan ug inahan.

2. Unsaon nato pagtagad ang mga punoan sa
atong kagamhanan sama sa mga suluqoon
sa balaod, mga maghuhukom ug mga go-
bernador.
• Magmasinugtanon kita kanila.

Mga Taga-Roma 13: 1. Kinahanglan ang
tanang tawo magpasakop nga masinug-
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tanon sa mga puno-an sa kagamhanan.
Kay walay laing pagbulot-an gawas sa
gikan sa Dios, ug ang mga anaa karon
nga tinukod sa Dios.

3. Unsaon mato pagtagad ang atong mga pa-
ngulo ingon sa atong pastor, ug magtutudlo
sa Sunday School?
• Ato silang tahuron ug magmasinugtanon

kita kanila.

Mga Hebreohanon 13:17. Kinahanglan
magmasinugtanon kamo sa inyong mga
pangulo ug magpasakop kamo kanila;
kay sila nagatukaw alang sa inyong mga
kalag, ingon nga mga tawo nga unya
maghatag ug husay. Sugta ninyo sila aron
kini ilang pagabuhaton uban sa kalipay,
kay ang ingon dili man makahatag ug ka-
ayohan kaninyo.

4. Unsaon nato pagtagad ang ubang Cristo.
hanon?
• Ato silang higugmaon sama sa paghigugma

ni Cristo kanato.
Juan 13:34. Maingon nga ako nahigug-
ma kaninyo, kinahanglan maghigugmaay
usab kamo ang usa sa usa.

5. Unsaon nato pagtagad ang atong mga
higala ug mga silingan.

• Ato silang tagdon sa paagi nga kita usab
gustong matagad.
Lukas 6:31. Ug buhati ang tawo sa buot
ninyo nga ilang pagabuhaton kaninyo.
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ga Taga-Roma 13:9. Higugmaa ang
imong silingan ingon nga imong kauga-
lingon.

6. Unsaon nato pagtagad ang mga nakabuhat
ug sayop kanato?
• Ato silang higugmaon ug ato silang pa-

sayloon.
Mateo 5 :44. Higngmaa ninyo ang in-
yong mga kaaway ug pag-ampo alang sa
mga nagalutos kaninyo.

Mateo 6: 15. Apan kon dili man kamo
mopasaylo sa mga tawo sa ilang mga pag-
lapas, ang inyong Amahan dili usab mo-
pasaylo sa inyong mga paglapas.

7. Nagatudlo ba ang Bibliya kanato, kon un-
saon pagtagad ang mga tawo nga wala pa
makadangat sa kaluwasan?
• Oo. Kinahanglan atong ipakita kanila nga

sa atong adlaw adlaw nga pagkinabuhi,
si cristo nagapuyo sa sulod nato.
Mateo 5:16. Pasigaa ninyo ang inyong
kahayag sa atubangan sa mga tawo aron
makita nila ang inyong mga maayong
buhat ug dayegon nila ang inyong Ama-
han nga anaa sa langit.

8. Unsa ang labing daku sa mga Cristohanong
hiyas?
• Ang gugma maoy labing daku sa mga

Cristohanong hiyas. Pinaagi niini imong
ang pagka-espirituhanon sa usa ka
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I Corinto 13:13. Ug karon magapabilin
kining tutulo: ang pagtoo, ang paglaum,
ug ang gugma, apan ang labing daku
niini mao ang gugma.

9. Kinsa ang higugmaon sa nga Cristohanon?
• Higugmaon sa mga Cristohanon ang Dios,

si Cristo, ang tanang mga Cristohanon,
ug ang tanang tawo nga wala pa maka-
dawat sa kaluwasan, bisan pa ang ilang
mga kaaway.

Mateo 22:37. Ug si Jesus miingon ka-
nila, "Higugmaa ang Ginoo nga imong
Dios sa tibook mong kalag, ug sa tibook
mong salabutan.

Juan 13:34. Ako nagahatag kaninyog:
bag-ong sugo, nga kinahanglan maghigug- .
maay kamo ang usa sa usa, maingon nga.
ako nahigugma kaninyo, kinahanglan
maghigugmaay usab kamo ang usa sa
usa.
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nANG
CRISTO-

HANON
UGANG

IYANG
KAUGA-
LINGON"'

1. Ang Cristohanon ba maoy tag-iya sa iyang
kinabuhi?
• Dili. Ang Ginoo maoy tag-iya sa kinabuhi

sa usa ka Cristohanon, tungod kay kini
iyang gipalit sa iyang kaugalingong dugo.
I Pedro l: 18, 19. Kamo sayud nga gikan
sa walay hinungdan nga paggawi nga in-
yong napanunod gikan sa inyong mga
ginikanan kamo gitubos, dili pinaagi sa
mga butang madugta ingon sa salapi o
bulawan, kondili sa bililhong dugo ni
Cristo, nga daw sa nating karnero nga
walay buling o hugaw.

75

Internatianal Correspcndeoce Institute



76 Ang Atong Gitoohan

2. Sa unsa nga paagi gamiton sa usa ka Cris-
tohanon ang iyang kinabuhi?

• Iya kining gamiton alang sa himaya sa
Dios.
I Mga taga-Corinto 6: 20. Gipalit na
kamo sa usa ka bili. Busa himayaa ninyo
ang Dios diha sa inyong lawas.

3. Sumala sa Bibliya, unsay bili nga pagabay-
ran aron mahimong usa ka Cristohanon?

• Ang Bibliya nagsulti kanato nga aron ma-
himong Cristohanon, gikinahanglan ang
paghikalimot sa atong kaugalingon ug mo-
sunod kang Jesus.
Lukas 9:23. Ug siya miingon sa tanan,
"Kon adunay buot mosunod kanako, kina-
hanglan magdumili siya sa iyang kauga-
lingon ug magpas-an sa iyang krus ma-
tag-adlaw ug magasunod kanako".

4. Unsay buot ipasabot sa paghikalimot sa
kaugalingon?
• Mahikalimot kita sa atong kaugalingon sa

dihang batonon nato ang kabubut-on sa
Dios, ug dili ang atong kaugalingong ka-
bubut-on.
Juan 6: 38. Kay ako nanaug gikan sa
langit, dili sa pagbuhat sa akong kauga-
lingong kabubut-on, kondili sa kabubut-
on sa nagpadala kanako.

teo 7:21. Dili ang tanang nagaingon
kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa ging-
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harian sa langit, kondili ang nagatuman
sa kabubut-on sa akong Amahan nga
anaa sa langit.

5. Unsaon sa usa ka Cristohanon ang pag ..
pas-an sa iyang krus adlaw-adlaw?

• Ang Cristohanon magabuhat gayud sa
matarung adlaw-adlaw bisan supak kini
sa iyang naandan nga kinaiya.

Mga taga-Roma 13: 14. Hinonoa isul-ob
ninyo ang Ginoong JesuCristo, ug ayaw
kamo pagtagana alang sa unod, sa pag-
tagbaw sa mga pangibog niini.

Mga Taga-Galacia 2: 20. Dili na ako ang
nabuhi kondili si Cristo ang nabuhi sa
sulod nako; ug ang kinabuhi nga akong
gikinabuhi sa lawas akong ginakinabuhi
pinaagi sa akong pagtoo sa Anak sa
Dios, nga nahigugma kanako ug mitug-
yan sa iyang kaugalingon alang kanako.

6. Nganong gikinahanglan sa usa ka Cristo-
hanon ang mahusay ug mahinlo nga lawas
ug hunahuna?

• Gikinahanglan sa usa Ka cnstonancn ang
malunsay ug mahinlo nga lawas ug huna-
huna tungod kay siya puy-anan sa Espiri-
tu Santo.
I"Corinto 6:19. Wala ba kamo masayud
nga ang inyong lawas templo sa Espiritu
Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo, ug
ug kini inyong nabatonan gikan sa Dios?
Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon.
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I Corinto 3: 17. Kon adunay molaglag
sa templo sa Dios, siya pagpalaglagon sa
Dios.

7. sa unsang paagi ang mga bisyo sama sa
pagpanabako ug paggamit sa mga tambal
nga kontrabando sama sa opium, marijua-
na ug uban pang maingon-ingon niini, ma-
kadaot sa lawas?
• Kining mga bisyoha makadaut sa lawas

sa tawo ug maka pahamubo sa iyang kina-
buhi.
Mga taga-Roma 6:16. Wala ba kamo
masayud nga kon itugyan ninyo ang in-
yong kaugalingon ingon nga mga masi-
nugtanong ulipon ngadto sa bisan kinsa,
kamo nga ulipon niya nga inyong gina-
sugot, mga ulipon nga iya sa sala nga
nagahatud ngadto sa kamatayon, o iya
sa pagkamasinugtanon nga nagahatud
ngadto sa pagkamatarung?

8. sa unsang paagi kining mga bisyoha ma-
sumpa?
• Kining mga bisyoha masumpo pinaagi sa

paghangyo sa Dios nga iya kitang taba-
ngan nga bag-ohon ang atong pagkina-
buhi. Nga magatutok kaniya lamang ad-
law adlaw alang sa kalig-on aron dili kita
madaldal sa pagkasala.
Salmo 37: 5. Itugyan mo kang Jehovah
ang imong dalan; ug sumalig ka uasb ka-
niya, ug siya magabuhat niana.
M~a Taga-Efeso 4: 13. Mahimo ko ang
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tanang butang pinaagi kaniya nga naga-
pa1ig-on kanako.
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nANG
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KINABUHI"

l. Diin gikan ang kinabuhi sa usa ka Cristo-
hanon?
• Ang kinabuhi sa usa ka Cristohanon naga-

gikan kang Cristo.

Juan 14:6. Si Jesus mitubag kaniya.]
"Ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran
ug ang kinabuhi.

Juan 10:10. Ako mianhi aron sila maka-
baton ug kinabuhi, ug sa pagpakabaton
niini sa madagayaon gayud.

80
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2. Unsaon nato sa pagkadawat niining kina-

buhia gikan kang Cristo.

• Atong gidawat ang Cristohanong kinabuhi
pinaagi sa pagtoo kang Jesu-Cristo, sa
pagdawat kaniya ingon nga Manluluwas
ug Ginoo, ug sa pagpaila sa uban nga kita
iya na ni Cristo.

Juan 3: 36. Ang mosalig sa Anak may
kinabuhi nga dayon.

Juan 1: 12. Apan sa tanang midawat ka-
niya sa tanang mitoo sa iyang ngalan, ka-
nila naghatag siyag kagahum sa pagkahi-
mong mga anak sa Dios.

3. Mahinungdanon ba ang pagpaila ngadto
sa uban nga atong gidawat si Cristo ingon
nga atong Manluluwas ug Ginoo.

Mga Taga-Roma 10:9,10. Kay kon, pi-
naagi sa imong baba magasugid ikaw nga
si Jesus mao ang Ginoo, ug magtoo sa su-
lod sa imong kasingkasing nga siya gi-
banhaw sa Dios gikan sa mga patay nan
maluwas ikaw. Kay ang tawo magatoo
diha sa iyang kasingkasing aron mama-
tarung siya, ug siya magasugid pinaagi sa
iyang baba aron maluwas siya.

Mateo 10:32. Busa bisan kinsa kadtong
moila kanako atubangan sa mga tawo,
ilhon ko usab siya sa atubangan sa akong
Amahan nga anaa sa langit.
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4. Unsaon nato sa pagpasundayag atubangan
sa mga katawhan nga kita iya ni Cristo?
• Atong ipasundayag sa katawhan nga kita

mga iya ni Cristo pinaagi sa pagpabau-
tismo sa tubig ug sa pagpakighiusa sa pa-
nimalay sa Dios diha sa iyang Iglesia ug
sa pagpamatuod ngadto sa uban kon un-
say gibuhat ni Jesus sa atong kinabuhi.
Marcos 16: 16. Ang motoo ug magpa-
bautismo maluwas.

Mateo 28: 19. Busa panglakaw kamo ug
himoa ninyong mga tinun-an ang tanang
kanasuran sa pagpamautismo kanila sa
ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa
Espiritu Santo.

5. Unsaon nato pagpatubo ang atong kinabu-
hing Cristohanon?
• Motubo ang atong Cristohanong kinabuhi

pinaagi sa pagpakaon sa atong mga kalag,
o espiritu pinaagi sa pagbasa kanunay sa
Bibliya ug pinaagi sa pag-ampo.

Mateo 4:4. Ang tawo mabuhi dili sa ti-
napay lamang kondili sa matag pulong
nga magagula sa baba sa Dios.

I Pedro 2: 2. Ug sama sa mga bata nga
bag-o pang nahimugso tinguhaon ninyo
ang espirituhanong gatas, nga walay sam-
bog, aron nga pinaagi niini kamo manag-
tubo ngadto sa kaluwasan.

1 Mga taga-Tesalonica 5:17. Pag-ampo
kamo sa walay hunong.
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6. Makapila magbasa ang usa ka Cristoha-
non sa iyang Bibliya?
• Ang usa ka Cristohanon kinahanglan mag-

basa sa iyang BibIiya sa adlaw nga tanan.
Salmo 1: I, 2. Bulahan ang tawo nga
wala magalakaw sa tambag sa mga da-

utan ... kon dili anaa sa kasugoan ni
Jehovah. Ang iyang kalipay ug sa kasu-
goan niya nagpamalandong siya adlaw ug
sa gabii.

Salmo 119:97. Oh hilabihan ang pag-
higugma ko sa imong kasugoan; kini mao
ang akong gipalandong sa tibook nga
adlaw.

7. Gikinahanglan ba sa usa ka Cristohanon
ang pagsag-ulo ug pipila ka mga bersi-
kulo sa Biblia?
• Oo. Kay kini pulong sa Dios nga naga-

tudlo sa usa ka magtotoo kon unsaon pag-
pahimuot sa Dios.

Salmo 119: 11. Sa akong kasingkasing
ginatipigan ko ang imong mga pulong,
aron dili ako makasala batok kanimo.

Salmo 119: 105. Ang imong pulong maoy
lamparahan sa akong mga tiil, ug kah3-
yag sa akong alagianan.

8. Makapila mag-ampo ang usa ka Cristoha-
non?
• Ang usa ka Cristohanon nagaampo sa

tanang adlaw ug sa tanang panahon siya
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may maampoong pagbati nagdto sa Dios.
Salmo 5: 3. Oh Jehovah sa buntag maga-
patalinghug ka sa akong tingog sa buntag
ipatugbaw ko ang akong pag-ampo ngan-
ha kanimo ug maghulat ako.

Salmo 55:17. Kahaponon ug kabunta-
gon ug sa kaudtohon ako magamahay ug
magaagulo ug mabati niya ang akong
tingug.

9. Nganong suginlan ta ang uban mahitungod
kang Cristo?

• Atong suginlan ang uban mahitungod
kang Cristo, tungod kay kita iyang gipili
ingon nga iyang mga saksi dinhi sa kali-
butan karon.
Mga Buhat l: 8. Ug kamo mao unya ang
akong mga saksi.

Marcos 16: 15. Panglakaw kamo sa ti-
book kalibutan ug iwali ninyo ang ma-
ayong balita ngadto sa tibook nga kali-
butan.

10. Nganong ang Cristohanon kinahanglan
magmabinantayon sa iyang mga panghu-
nahuna?

• Ang usa ka Cristohanon kinahanglan
gayud magmabinantayon sa iyang mga
panghunahuna tungod kay ang pulong sa
Dios nag-ingon nga kon unsa ang atong
mga panghunahuna mao usab kita.
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Mga Proverbio 23: 7. Kay maingon nga
siya naghunahuna sa sulod sa iyang ka-
ugalingon, sa ingon niana mao man siya.
Mga Taga-Filipos 4:7. Ug ang kalinaw
sa Dios nga labaw sa tanang pagpanabut,
magabantay sa iyang mga kasingkasing
ug sa inyong mga hunahuna diha kang
Cristo Jesus.

11. Sa unsang paagi nga ang atong mga huna-
huna kahamut-an sa Dios?

• Ang atong mga hunahuna makapahimuot
lamang sa Dios kon kini mga mahinlo ug
malunsay.
Mga Taga-Filipos 4: 8. Sa katapusan
mga igsoon bisan unsang butang tinuod,
bisan unsang butang dungganan, bisan
unsang butang matarung, bisan unsang
butang ulay, bisan unsang butang ma-
ayong pamation, kon aduna may kaha-
langdon, kon aduna may pagka dalaygon,
palandunga ninyo kining mga butanga.

12. Nganong ang usa ka Cristohanon kinahang-
Ian magbantay kon unsay iyang tan-awon?

• Gikinahanglan sa usa ka Cristohanon nga
magmabinantayon kon unsay iyang tan-
awon kay ang iyang makita mosugyot kon
unsay iyang mahunahuna.
Mateo 6: 22. Ang mata mao ang suga sa
lawas. Busa kon maayo ra ang imong
mata, ang tibook mong lawas mapuno sa
kahayag.
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13. Nganong ang usa ka Cristohanon kinahang-
Ian magbantay sa mga butang nga angay
niyang patalinghugan?

• Tungod kay kon unsay iyang mapataling-
hugan makasugyot ngadto sa iyang pang-
hunahuna.
Marcos 4: 24. Kinahanglan magbantay
kamo sa inyong pagapamatian.

14. -Nganong ang Cristohanon kinahanglan
magbantay kon unsay iyang pagabasahon?

• Ang usa ka Cristohanon kinahanglan mag-
bantay kon unsay iyang pagabasahon kay
mahimo kini unyang patukoranan sa iyang
mga panglihoklihok.
Josue l:8. Ayaw pag-ibulag kining ba-
sahon sa kasugoan sa imong baba, hino-
noa magpalandong ka niana sa adlaw ug
sa gabii aron himatngonan mo sa pag-
buhat sumala sa tanan nga gisulat dinha
ka sa ingon niana ikaw magmauswagon sa
imong panaw, ug unya makab-ot mo ang
kauswagan.

15. Nganong ang usa ka Cristohanon magban-
tay kon unsay iyang ipamulong?
• Ang Cristohanon kinahanglan magbantay

kon unsay iyang ipamulong kay kini ma-
kaayo o makadaot ba hinoon sa uban.-.
Mga Proverbio 15: l, 2. Ang tubag nga
malomo makapahupay sa kapungot, apan
ang pulong nga mahait makapapukaw sa
kasuko. Ang dila sa m~aJamon sa
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matul-id nagapamulong ug kahibalo apan
ang baba sa mga buang nagabubo sa ka-
buangan. Ang mga mata ni Jehovah anaa
sa tanang dapit nga nagabantay ibabaw
sa dautan ug sa maayo.
Mga Proverbio 25: 11. Ang usa ka pu-
long nga maayong pagkagamit sama sa
mga mansanas nga bulawan diha sa linala
nga salapi
Salmo 19: 14. Itugot nga ang mga pulong
sa akong baba ug ang pagpamalandong
sa akong kasingkasing mahimong kahi-
mut-an sa imong mga mata o Jehovah
bato ko ug mamamawi ko.

16. Kinahanglan ba sa usa ka Cristohanon ang
pagkamabinantayon kon unsay iyang paga-
buhaton?
• Oo. Gikinahanglan sa usa ka Cristohanon

ang pagkamabinantayon kon unsay iyang
pagabuhaton kay gimbut-an sa Dios nga
siya magbuhat ug matarung.
Miqueas 6: 8. Gipakita na niya kanimo
o tawo kong unsa ang maayo; ug unsa ba
ang gikinabanglan ni Jehovah kanimo.
kondili ang pagbuhat sa minatarung ug
ang paghigugma sa kalolot, ug ang pag-
lakaw nga mapinaubsanon uban sa imong
Dios.

17. Angayan ba nga magbantay kon kinsay
higalaon sa usa ka Cristohanon?
• Oo. Kinahanglan nga pilion niya ang mga

higala nga Cristohanon usab kay sa uban
nga moda1dal niya pahalayo sa Dios.
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Santiago 4: 4. Mga Maluibon! wala ba
kamo masayud nga ang pakighigalaay
uban sa kalibutan maoy pakig-away batok
sa Dios? Busa bisan kinsa nga buot ma-
kighigala sa kalibutan nagahimo sa iyang
kaugalingon nga kaaway sa Dios.

18. Nganong gikinahanglan sa usa ka Cristo-
hanon ang makanunayon nga pagsimba?
• Gikinahanglan sa usa ka Cristohanon ang

pagsimba·sa simbahan tungod kay ang
pulong sa Dios nagsugo kaninyo sa pag-
simba kauban sa ubang Cristohanon.
Mga Taga-Roma 10: 17. Busa ang pagtoo
magaabot gikan sa madungog ug ang ma-
dungog nagaabot pinaagi sa pagwali ma-
hitungod kang Cristo.
Mga Hebreohanon 10:25. Sa dili pagbiya
sa atong panagtigum, ingon sa ginabuhat
sa pipila hinonoa sa pagdasig sa usa ug
usa, ug ilabina gayud sa pagkita ninyo ug
sa adlaw sa paghukom nagakaduol na.

19. Unsay gisaad sa Dios nga pagabuhaton
ngadto sa mga tawo nga m.otabang sa Igle-
sia pinaagi sa ilang mga salapi?
• Ang Dios nagasaad ug panalangin ug ka-

uswagan ngadto sa mga tawo nga mota-
bang sa iglesia pinaagi sa ilang mga salapi.
Malaquias 3: 10. Dad-a ninyo ang tibook
nga ikanapulo ngadto sa balay nga tipi-
ganan, aron nga adunay kalan-on diha sa
akong balay ug pinaagi niini sulayi ninyo
ako karon, nag-ingon si Jehovah sa mga
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panon, kong dili ba buksan ko ang ka-
ninyo ang mga tamboanan sa langit, ug
buboan ko kamo sa panalangin, sa pag-
kaagi nga wala na unyay dapit nga igong
kabutangan sa pagdawat niini.

20. Unsay kahulugan sa paghatag sa ika-
napulo.

• Ang paghatag sa ikanapulo mao ang pag-
hatag sa ikanapulong bahin sa maga-abot
kanato ngadto sa buluhaton sa Ginoo.

Mga Hebreohanon 7: 2. Ug alang kaniya
gigahin ni Abraham ang ikapulo sa tanang
butang.

21. Nganong mohatag gayud ang usa ka Cris-
tohanon sa iyang ikanapulo?

• Mohatag gayud ang usa ka Cristohanon
sa iyang ikanapulo tungod kay mao kini
ang bahin nga gipangayo sa Dios sa iyang
katawhan. Ang mga Fariseo nagahatag
sa ilang ikanapulo ug si Jesus nagaingon
nga ang atong Cristohanong pagkinabuhi
magalabaw pa kay sa ila sa mga Fariseo.
Genesis 28:22. Ug sa tanan nga imong
igahatag kanako, sa pagkamatuod ang
bahin nga ikapulo akong igahatag kanimo.
Mateo 5: 20. Kay sultihan ko kamo, nga
kon ang inyong pagkamatarung dili gani
molabaw sa ua sa mga escriba ug sa mga
Fariseo dili gayud kamo nakasulod sa
gingharian sa langit.
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Mateo 23:23. Alaut kamo mga escriba
ug mga Fariseo mg maut! kay naghatag
kamog ikapulo sa yerbabuyna ug sa anis
ug sa kamino apan wala ninyo buhata
ang labi pang hinungdanon nga mga
ug b100y ug pagtoo, kining mga butanga
kinahanglan gayud unta nga inyong paga-
buhaton walay pagbiya sa uban.



Leksyon

16
ffANG

KINABUHI
NGA PUNO

SA ESPIRITU
SANTO"

l. Unsay kahulugan sa usa ka kinabuhi nga
puno sa Espiritu Santo?

• Mao kini ang usa ka kinabuhi nga gika-
panugyan sa pagpangalagad sa Dios ug
napuno sa Espiritu Santo.

Mga Taga-Efeso 5: 18. Ug ayaw kamo
pagpahubog ug vino kay anaa diha ang
pagpatuyang; kondili magpapuno hinoon
kamog Espiritu.

2. sa unsang paagi mabatonan sa tawo ang
kinabuhi nga puno sa Espiritu Santo?

• Aron mabatonan ang usa ka kinabuhi nga
puno sa Espiritu Santo, una sa tanan,
gikinahanglan ang pagpakatawo pag-usab
ug ang ikaduha pinaagi sa bautismo sa
Espiritu Santo

Juan 14:7. Ang kalibutan dili maka-
dawat kaniya tungod kay ang kalibutan
dili man makakita kaniya ni makaila sa

91
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kaniya, kay siya nagapuyo -man uban ka-
ninyo ug moanha siya sa sulod ninyo.
Mga Buhat 1: 5. Kay si Juan sa pagka-
tinuod nagpangbautismo sa tubig apan sa
dili madugay ang igabautismo kaninyo
mao ang Espiritu Santo.
1 Juan 2:27. Hinonoa ang pagdihog nga
inyong nadawat gikan kaniya nagapabilin
diha kaninyo.

3. Unsay angay buhaton sa usa ka Cristoha-
non aron siya makadawat sa Bautismo sa
Espiritu Santo?

• Ang usa ka Cristohanon mabautismohan
sa Espiritu Santo, pinaagi sa pagtoo, sama
sa gibuhat sa unang mga tinun-an uban
sa mga pagpasalamat ug pagdayeg sa
Dios.
Lukas 24:49,53. Ug tan-awa igapadala
ko kaninyo ang saad sa akong Amahan;
apan pabilin una kamo sa siyudad hang-
tud nga masul-oban na kamog gahum
gikan sa kahitas-an, ug didto sa templo
nagkanunay sila nga nagdalayeg sa Dios.

4. Unsaon nato pagkasayud nga kita napuno
sa Espiritu Santo?

• Ang gahum sa Dios mokunsad nganhi ka-
kanato sama sa nahitabo ngadto sa mga
tinun-an sa adlaw sa Pentecostes ug ang
nagalain-lain nga pinulongan nga wala
nato makat-oni.
Mga Buhat 2: 4. Ug sila napuno sa Espi-
ritu Santo ug nanagsugod sila pagsulti
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ug mga pinulongan sumala sa ipalitok
kanila sa Espiritu.

5. Sa unsang paagi nga mapuno kita sa Espi-
ritu Santo?

• Mahimo nga kita mapuno kanunay sa
Espiritu Santo pinaagi sa pagbuhat sa
Iyang mga ipabuhat kanato, inubanan sa
pagdayeg ug pagsalig kaniya.
Mga Taga-Efeso 5:17,21. Busa ayaw
kamo pagpakabuang, kondili sabton ninyo
kon unsa ang kabubut-on sa Ginoo. Ug
ayaw kamo pagkahubog ug vino, kay kana
maoy pagpatuyang kondili magapuno hi-
noon kamog r.-,,-iritu. Pagsinu1tianay
kamo ang usa sa usa, sa mga pulong sa
mga salmo ug sa mga alawiton ug sa mga
awit nga espirituhanon, nga managawit
ug magatugtog nga magadayeg sa Ginoo
uban sa bug-os ninyong kasingkasing, nga
sa kanunay magpasalamat kamo sa Dios
Amahan tungod sa tanang mga butang sa
ngalan sa atong Ginoong JesuCristo.

6. Unsay angay natong pagabuhaton aron
ang presensya sa Espiritu Santo magapabi-
lin gayud sa atong kinabuhi?
• Mahimo nga ang presensya sa Espiritu

Santo nagapabilin sa atong kinabuhi kon
dili nato sakiton siya pinaagi sa pag-
sumpo sa Iyang mga buluhaton.
Mga taga-Efeso 4:30. Ug ayaw ninyo
pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni
kinsa gikatimrihan kamo alang sa adlaw
sa pagtubos.
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1 Mga taga-Tesalonica 5: 19. Ayaw ninyo
pagpalonga ang Espiritu.

7. Unsay mahimong kausaban diha sa usa ka
kinabuhi nga puno sa Espiritu Santo?
• Ang Espiritu Santo sulod sa iyang kalag,

nagatabang kaniya sa pagpatubo sa Iyang
Cristohanon nga kinabuhi, aron kini ma-
kapamunga sa mga kinaiya nga angay sa
usa ka Cristohanon.
2 Corinto 4: 16. Busa kami wala kawad-i
sa kasibut, ug bisan tuod nagakahugo ang
among pagkatawo nga makita sa gawas,
ang among pagkatawo sa kinasuloran gi-
nabag-o sa adlaw adlaw.
Mga taga-Galacia 5: 16. Apan ako maga-
ingon panaggawi kamo diha sa Espiritu.

8. Unsa ang mga kinaiya sa usa ka kinabuhi
nga napuno sa Espiritu Santo •....
• Ang mga kinaiya sa usa ka kinabuhi nga

puno sa Espiritu Santo mao ang gugma,
kalipay, kalinaw, pailub, pagkamapu-
angaron, pagkamaayo, pagkamatinuma-
non, kaaghop, ug pagpugong sa kaugali-
ngon.
Mga taga-Galacia 5: 22, 23. Apan ang
bunga sa Espiritu mao ang gugma, kali-
pay, kalinaw, pailub, pagkamapuangron,
pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaag-
hop ug pagpugong sa kaugalingon.

9. Sa unsa pang mga paagi atong maila ang
usa ka kinabuhi nga napuno sa presensya
sa Espiritu Santo?
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• Ang Espiritu Santo magatabang sa usa ka

magtotoo sa iyang mga pag-ampo.
Mga taga-Roma 8: 26. Sa ingon usab,
nga paagi ang Espiritu Santo motabang
kanato sa diha nga magmaluyahon kita;
kay kita ugod dili man makamaong mo-
ampo sa hustong inampoan, apan ang
Espiritu mao ang mangunay sa pagpaam-
po alang kanato uban ang laglum nga
pag-agulo nga dili arang malitok sa
pulong.

10. Sa unsa pang paagi nga ang Espiritu
Sonro motobang sa usa ka Cristohanon?
• Ang Espiritu Santo magmando sa usa ka

Cristohanon mahitungod sa mga butang
nga may kalabutan sa iyang kaugalingon
lamang.
Mga taga-Roma 8: 14. Kay ang tanang
ginamandoan sa Espiritu sa Dios, mga
anak sila sa Dios.

11. Unsay kclcouton sa Espiritu Santo sa kama-
tuoran?
• Ang Espiritu Santo mao ang Espiritu sa

kamatu- tin, ug <1n~dakung magtutudlo
ug magtutoltol • _',lto sa tibook nga ka-
matuoran.
Juan 14:26. Apan ang Manlalaban ang
"F.·;~1:rituSanto nga sa akong ngalan iga-
pauala sa Amahan siya mao ang maga-
tudlo kaniny , sa tanang butang ug mag-
pahinumdum kaninyo sa tanan nga akong
gikasulti kaninyo.
Juan 16: 13. Inig-abot sa Espiritu sa
kamatuoran kini siya mao ang magatulo
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tol kaninyo ngadto sa tibook nga kama-
tuoran. -=-

12. Unsa ba gayud ang katuyoan sa Bautismo
sa Espiritu Santo?
• Ang naga-unang katuyoan sa Bautismo sa

Espiritu Santo mao ang paghatag ug ga-
hum sa mga magtotoo sa ilang pagpanga-
gad sa Ginoo.
Mga Buhat 1: 8. Apan kamo magadawat
hinoon ug gahum sa diha nga kakonsa-
ran na kamo sa Espiritu Santo; ug kamo
mao unya ang akong mga saksi sa Jeru-
salem ug sa tibook Judea ug Samaria ug
hangtud sa kinatumyan sa yuta.

13. Nagahatag ba ang Espiritu Santo ug mga
pinasahi nga mga pamaagi sa atong pag-
alagad sa Dios?
• Oo. Iyang gihatag ang mga gasa sa Espi-

ritu Santo.
1. mga taga-Corinto 12:4. Adunay naga-
kalain-laing mga hiyas apan adunay mao
rang usa ka Espiritu.

14. Unsa kining mga gasaha?
• Ang mga gasa sa Espiritu mao ang pu-

long sa kaalam, ang pulong sa kahibalo,
pagtoo, pagpangayo'g mga sakit, paghi-
mo'g mga milagro, ang paghimo'g profe-
siya, ang katakus sa pag-ila sa nagaka-
lain-laing espiritu, ang nagkalain-laing
pagpanulti'g mga dila, ang paghubad sa
panulti'g mga dila.
1 Mga Corinto 12:8,11. Ngadto sa usa
gihatag ang pulong sa kaalam pina-
agi sa Espiritu, ug ngadto sa usa gihatag

Inlernallonal-Correspondence Inslltule



Ang Kinabuhing Espirituhanon 97

ang pulong sa kahibalo sumala sa mao ra
nga Espiritu ngadto sa usa gihatag ang
pagtoo pinaagi sa mao ra nga Espiritu, ug
ngadto sa usa gihatag ang hiyas sa pag-
pang-ayog mga sakit pinaagi sa mao rang
usa ka Espiritu; ngadto sa usa gihatag.
ang gahum sa paghimo'g mga milagro ug
ngadto sa usa ang paghimo'g profesiya
ug ngadto sa usa ang katakus sa pag-ila
sa mga nagkalainlaing espiritu ug ngadto
sa usa ang nagkalainlaing pagpanultig
mga dila ug ngadto sa usa ang paghubad
sa panulti'g mga dila.
Kining tanang gidasig pinaagi sa usa ug
usa rang Espiritu nga nagaapod-apod
niini ngadto sa matag-usa sumala sa iyang
kabubut-on.

15. Unsa pay laing mga gasa nga mabatonan
sa usa ka Cristohanon nga napuno sa Espi-
ritu Santo?
• Ang Espiritu Santo nagahatag sa mga

hiyas sa pagpanudlo; sa pagpangmay-
may, sa pagkamanggihatagon, sa pagdu-
mala ug ang paghimog mga buhat sa
kalooy.
Mga taga-Roma 12:6,8. Ug sanglit na-
batonan ta man ang espirituhanong mga
hiyas nga nagkalain-lain sibo sa grasya
nga gihatag kanato, kinahanglan gamiton
ta kini kon sa profesiya, kinahanglan ga-
miton ta kini sibo sa gidak-on sa atong
pagtoo. Kon sa pag-alagad sa atong pag-
pangalagad, ang nagtudlo, sa iyang pag-
panudlo; ang nagamaymay, sa iyang pag-
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pangmaymay, sa nagaamut, sa pagka-
mangihatagon, ang nagahatag ug pana-
bang sa pagkamasibuton; ang nagahimog
mga buhat sa kalooy sa kasaya.

GOG PAGABUHATON
1. B ang mg Buh t capitulo l ngad-

to sa 5.
2. Ang Dios nagapangbautismo sa Espiritu

santo sa mga Cristohanon karon sa dag-
hanag mg kasimbahanan. Iampo sa
Di ng mag pad yon pa gayud ang
Iyang pag t niini.

3. g-ampo k alang imong simbahan,
nga ang imong pastor, mga dekano, ug
mga miembre mapuno unta sa Espiritu
ug magamit niya.

4. Sag-u1oh pag-usab ang tanang mga sag-
ulobon.

5. Sublia pag ang mga lab-oton ni-
ining maong pagtulun-an. Imo ba silang
natab-o. PakigsuJtibi ang imong pas-
tor o magtutudlo o imong higala kon un-
say imong mg napupo niini nga pag-
tulon-an

6. Kon makasag-u1o na ikaw pag-ayo sa
mga sag-u1obon, tubaga ang mga pango-
tana sa Talaan sa Tinun-an alang sa ika-
napulog mmm nga leksyon.

PAHALIPAY ALANG KANIMO!
Natapus na nimo ang mga leksyon ning

atong pagtulnn-an. Karon, sunda ang mga pa-
himangno nga imong makita sa katapusang ba-
hin sa ika-napulog unom nga leksyon sa Talaan
sa Tinun-an.
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Petsa sa pagpadala .

Isulat Sa Tinagsa

Imong Ngalan .

Pinuy-anan .

Siyudad .

Lalawigan .

Nasud .

Pahinumdum: Kon gamiton pa pag-usab kining
basahona, pagbuhat ug laing Talaan sa Ti-
nun-an aron maoy imong gamiton.

UNANG LEKSYON - ANG BIBLIYA

l. Aduna ka bay Bibliya? .

2. Sa hamubo lamang, isugilon ngano nga mag-

tuon ikaw niining nga pagtulun-an? .

3. Imo bang nasag-ulo ang mga pangutana ug

tubag sa unang leksyon? .

4. Makasag-ulo ba ikaw karon sa 2 Pedro l: 21,

2 Tim. 3:16; Salmo 119:15, 11? .
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TALAAN SA T1NUNAN
Ika-duhang leksyon - Ang Dios

1. Hinganli ang tutulo ka nga personas nga na-
hiusa sa pagkaDios.

2. Paghingalan ug unom ka mga kinaiya sa Dios?

3. Imo bang nasag-ulo ang mga pangutana ug

tubag sa ika-duhang leksyon? : .

4. Nasag-ulo ba nimo karon ang Juan 4: 24, Ma-

teo 28:19; Exodos 34:6; Mateo 22:37? ....

TAlAAN SA TINUN-AN

Ika-tulong leksyon - Ang Tawo

1. Nganong gibuhat ka sa Dios?

.......................................
2.' ~O' bang nasag-ulo ang mga pangutana ug

tubag sa ika-tulong leksyonr



3. Masag-ulo ba nimo karon ang Gen. 1: 27;

Isaias 43: 7; Mga taga-Roma 5: 19? .

TALAAN SA TINUN-AN

Ika-Upat nga leksyon - Ang Sala

1. Nakalapas na ba ikaw bisan usa sa mga kasu-

go-an sa Dios? .

2. Unsay angay imong buhaton aron ka maka-
ikyas gikan sa walay katapusan nga silo.t tu-

ngod sa imong mga sala? .

3. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug

tubag sa ika-upat nga leksyon? .

4. Makasag-ulo ka ba sa I Juan 3: 4, mga taga-
Roma 3:23; mga taga-Roma 6:23; mga taga-
Roma 5:8 ug Mateo 1:21?

Susiha ang imong Talaan ug Eksamin sa
Tinun-an alang sa Leksyon I hangtud sa Leksyon

4. Seguroha nga ang mga blangko ug mga pa-
ngutana natubag gayud sa husto. Ipadala kini
ngadto sa:
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Ika-lima ng leksyon - Si Jesu-Cristo

1. Imo na bang gidawat si JesuCristo ingon nga

imong Manluluwas? .

2. Isulat ang imong kaugalingon nga ngalan sa

mga linya o blanco sa ubos.

Kay gihigugma gayud sa Dios si .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " nga iyang gihatag

ang Iyang anak nga bugtong aron si .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nga motuo kaniya

dili malaglag kondili may kinabuhing dayon.

3. Aduna kana bay gisuginlan mahitungod ni
Jesus?

4. Unsang mga bersikuloha niining leksyon ang

madali nimong magamit aron ang uban maka-

dawat usab ni Jesus ingon nga ilang Man-

luluwas? .

5. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug

tubag sa ika-limang leksyon? .

6. Makasag-ulo ba ikaw karon sa Mateo 1: 21

Mateo 16:16; Mateo 20:28; I Juan 1:7; Juan

3:16 ug Mga Buhat 1:1l? .



TALAAN SA TINUN-AN

Ika-unom nga leksyon - Ang Kaluwasan

l. Natin-awan ba ikaw ug dugang mahitungod

sa imong kaluwasan niining leksyona? .....

2. Isugilon sa hamubo lamang kon kanus-a ug

sa unsang pagkaagi nga ikaw naluwas? .....

3. Aduna ka bay mga kahigalaan o mga kaba-
nayan nga imong gitinguhang madala sa

Ginoo? .................•..............

4. Makadala ikaw ug mga kalag ngadto sa Ginoo
pinaagi sa pagpakita sa imong mga higala
sa usa ka pagtoon nga walay bayad, "Ang
Mga Dagkung Pangutana sa Kinabuhi." Su-
ginli sila mahitungod niini ug ipadala kanamo
ang ilang mga ngalan ug pinuy-anan. Pada-
dan namo sila dayon sa ilang unang leksyon.
Palihog ipadala ang usa ka walay bayad nga
pagtoon sa "Mga DagkUngPangutana sa Kina-
buhi" ngadto Kang:

5. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug
tubag sa ika-unom nga leksyon? .

6. Makasag-ulo ba ikaw karon sa Mga Buhat
16:21; l Juan 1:9; 2 Coro 5:17; MgatTaga-
Roma 5:1, Mga Roma 8:16; Mga Hebreona-
non 12:14 ug Santiago 5:14, 15 .



"ANG ATONG GITOOHAN"
(Cebuano Dialect)

INTERNATIONAL CORRESPO,NDENCE INSTIT~TE
PHILlPPINE NATlONAL OFFICE - P. O. BOX 1084 - ~ANILA

TALAAN SA TINUN-AN

Ika Pito ng leksyon - Ang Espiritu Santo

1. Paghatag ug tutulo ka mga ngalan sa ikatu-
long persona sa Santisima Trinidad.

2. Nagapuyo ba ang Espiritu Santo sa sulod
. ?nuno .

3. Unsang bcrsikuloha sa Bibliya nagasulti
... ?nnnl. . .

4. Nasag-ulo ba nimo ang mga tubag ug pangu-
tana sa ikapitong leksyon?

5. Masag-ulo ba nimo ang Mga Taga-Roma 8: 15,

16; Mga Buhat 2:38,39'( .



"ANG ATONG GITOOHAN"
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TALAAN SA TINUN-AN

Ika-Walong leksyon - Iglesia

Petsa sa pagpadala .

Isulat sa Tinagsa

Imong Ngalan .

Pinuy-anan .

1. Sa unsang tutulo ka mga ngalan ang iglesia

gitawag? .

2. Sa unsang paagi ikaw ingon nga usa ka Cris-
tohanon makatabang sa Iglesia sa pagtuman
sa dakong buluhaton dinhi sa kalibutan?

3. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug

tubag sa ika-walo ng leksyon? .
4. Masag-ulo ba nimo sa husto ang mga Taga-

Efeso 1:22,23; Pinadayag 19:7; 1 Mga taga-
Corinto 11:26; Marcos 16:15?

Susiha ang imong Talaan ug Eksamin sa Ti-
nun-an alang sa Leksyon I hangtud sa Leks-
yon 8. Seguroha nga ang mga blangko ug mga
pangutana natubag gayud sa husto. Ipadala
kini ngadto sa:

ICI·PHILIPPINE NA'fIONAL OFFICE

P. O. BOX 1084
MANILA





"ANG ATONG GITOOHAN"
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TALAAN SA TINUN-AN

Ika-siyam nga leksyon -

Ang Kalibutan sa mga Espiritu

Petsa sa pagpadala .

Isulat Sa Tinagsa

Imong Ngalan .

Pinuy-anan .

Siyudad

Lalawigan .

Nasud .

1. Unsang mga bersikuloha sa Bibliya nagapa-
matuod nga ang Dios magapadala ug mga
manulonda sa pagtabang sa Iyang mga ka-
anakan? .

2. Gitintal ba ikaw ni Satanas sa pagbuhat ug
dautan? .

3. Kon makahimo ikaw sa pagluwas sa usa ka
bata gikan sa baba sa leon, imo ba kining
buhaton? . . unsay angay nimong
buhaton ngadto sa mga Cristohanon nga gi-
tintal si Satanas?



4. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug
tubag sa ika-siyam nga leksyon? .

5. Makasagpulo ka ba sa Hebreohanon 1: 14;
Lukas 10: 18, Pedro 5: 8; Pinadayag 20: 10?

TALAAN SA TINUN-AN

Ika-napulo nga leksyon -
Ang Imong Kaugmaan

1. Paghatag ug tutulo ka mga panghitabo sa
karon, nga matud pa ni Jesus; manghitabo
gayud sa dili pa siya mobalik? .

2. Gikahimuot ba nimo ang pagtoon niining
leksyona?

3. Nakahigayon ba ikaw sa pagpakigsulti sa
imong mga kahigalaan mahitungod sa mga
profesiya niini ng leksyona? .
Unsay ilang gibat? .

4. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug
tubag sa ika-napu lu nga leksyon?

5. 1\1asag-ulo ba nimo sa husto ang l\13t(~1) 24: 36;
I Tesalonica 4:16: 17,2 Corinto 5:10; Pina-
dayag 20: 6; Finadayag 20: 15 ug Pinadayag
20:4'! .
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TALAAN SA TINUN-AN

Ika-Napulo ug usa nga leksyon -

Ang Kasugoan sa Dios

1. Uyon ba sa imong hunahuna nga sag-ulohon
sa atong mga kabataan sa escuela dominical

, ang napulo ka mga sugo? .

Ngano? .

2. Nakatabang ba ang napulo ka mga sugo ka-
nimo? Sa unsang paagi?

3. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug
tubag sa ika-ll nga leksyon?

4. Masag-ulo ba nimo sa husto ang mga Taga-

Roma 13: 10; I Juan 2; 1, 2? .
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TALAAN SA TINUN-AN

Ika-napulog duhang leksyon

Ang Imong Kalabutan sa Dios

1. Nakadawat ba ikaw ug bisan unsang pinasahi
nga panalangin gikan sa Dios, pinaagi sa
sa imong paghatag sa ikapulo? .

Isugilon kini. .

2. Nagpapasalamat ba ikaw sa Dios sa tanang
butang niining semanaha? .

Masayon ba kini? Nakahatag ba kini kani-
mog dugang pang kalipay? .

Buot ba ikaw nga mahimo kini nimong ki-
naiya? .

Unsay gipasalamatan mo sa Dios nga dili unta
ka makapasalamat kaniadto? .......•.....



"ANG ATONG GITOOHAN"
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TALAAN SA TINUN-AN

Ika-13 nga leksyon -

Ang Imong Kalabutan ngadto sa Ubang Tawo

1. Mao bay imong tinguha nga pinaagi sa imong
kinabuhi adunay managpakakaplag sa dalan
paingon sa langit?

2. Buot ka ba nga ikaw, iampo sa imong mag-
tutudlo aron nga makahimo ka sa pagkina-
buhi nga sama niini?

3. Unang bahina sa leksyon ang imong giisip nga
malisud?

4. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug
tubag sa ika-13 nga leksyon?

5. Masag-ulo ba nimo sa husto ang mga taga-
Efeso 6:12: Lukas 6:31; Mga taga-Roma 13:9;
Mateo 5: 44; I mga taga-Corinto 13: 13 ug
Juan 13:34?
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TALAAN SA TINUN-AN

Ika-14 nga leksyon -
Ang Cristohanon Ug Ang Iyang Kaugalingon

1. Aduna bay bahin niining leksyona, diin imong
gikinahanglan ang mga pag-ampo alang sa
imong kaugalingon o higala?

2. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug
tubag alang sa ika-14 nga leksyon?

3. Masag-ulo ba nimo sa husto ang Lukas 9:23;
Mateo 7:21; 1 Mga taga-Coro 6:19; I Mga
taga-Coro 3:17; ug mga taga Filipos 4:13?

3. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug
tubag sa ika-napulog duhang leksyon? .

4. Masag-ulo ba nimo sa husto ang Mateo 5: 16;
Juan 1: 12; Mga taga-Filipos 4: 19 ug Mga
Taga-Roma 12: 17?



"ANG ATONG GITOOHAN"
(Cebuano Dialect)

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILlPPINE NATIONAL OFFICE - P. O. BOX lOR4 - MANILA

TALAAN SA TINUN-AN
Ika-15 nga leksyon -

Ang Cristohanon nga Kincbuhi

1. Nakatabang ba sa imong Cristohanon nga
kinabuhi, ang imong pagtoon niining leks-
yona? sa unsang paagi?

2. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug
tubag sa ika-15 nga leksyon?

3. Masag-ulo ba nimo sa husto ang Mateo 10:25;
Salmo 55:17; Mga Proverbio 23:7; Mga Heb.
10:25; ug Malaquas 3:10?

Ika-16 mga leksyon -
Ang Kinabuhi Nga Puso sa Espiritu Santo

1. Nabautismohan na ba ikaw sa Espiritu Santo?

2. Unsang bahina sa imong pagtoon nga buot
nimong atong hiusahan sa pag-ampo?

3. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug
tubag sa ika-16 nga leksyon?

4. Nasag-ulo ba nimo sa husto ang Mga taga-
Efeso 5:18; Mga Buhat 2:4; Mga taga-Galacia

5: 22; 23 Mga Buhat l:8.

5. Imo bang nakab-ot ang imong mga kalab-
oton niining pagtulun-an?



"ANG ATONG GITOOHAN"
(Cebuano Dialect)

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE .
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Human magradohi ang imong eksamin ipa-
dala namo kanimo ang imong sertifico alang
niining kurso, "Ang Atong Gitoohan."

Ang edukasyon nga kristohanon usa ka lakbay
nga makanunayon.
Nakahimo ka ug usa ka maayong pagtubo sa
imong pagtuon sa Biblia. Giaghat ka namo sa
pagpadayon sa pagtuon niining mga kursong
espirituhanon. Pagsulat alang sa dugang pang
kaSayuran sa tanang kurso nga gitanyag sa

International Correspondence Institute





Unsa ang Imong Gitoohan .

• mahitungod sa Dios ug sa tawo?

• mahitungod sa sala ug kaluwasan?

• mahitungod sa mga manulond a ug mga
dautang espiritu

• mahitungod sa langit ug impiyerno

Makapahayag ka ba ngadto sa imong mga higala
kon unsay imong gitoohan ug ngano nga imo ki-
ning gitoohan? Mapakita ba nimo ngadto kanila
kon unsay gisulti sa Bibliya mahitungod niining
mga butanga? Buot ka ba nga motabang sa mga
bag-ong Cristohanon? o motudlo sa Eskuela Do-
minikal? o mosangyaw sa maayong balita? o
pagsulbad sa imong kaugalingon nga pagduha-
duha? "Ang Atong Gitoohan" ang imong giki-
nahanglan. Ang iyang mga pangutana, mga tu-
bag ug mga buluhaton sa pagsag-ulo maka-
tabang kanimo sa ...

• madali nga pagkahibalo diha lamang sa
panimalay

• espirituhanong pagtubo samtang ikaw
nagatuon

• pag-andam sa mas maayo pa nga pag-'
alagad sa Dios

International Correspondence Institute
Home Bible Study Series

.• (Cebuano Version) .
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