
~ ~~
LEKSYON 1
UNSA MAN ANG
KAMINYOON

~



12 Kaminyoon Ug Panimalay
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Gihatag alang sa pagtudlo ug espiritu
Gihatag alang sa pagtudlo ug
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Ang Kaminyoon: Panagkadugtong

Alang sa usag sa tibuok nga kinabuhi
Gugma ug panagkauban
Ang pagkaginikanan
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Usa ka lalake - usa ka babaye
Kasugoan sa Dios mahitungod sa panaghiusa

Ang Kaminyoon: Ang pagkamahinungdanon niini
alang sa kalibutan
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KAMINYOON: USA KA MUGNA SA DIOS

Gihatag sa Dios ingon nga panalangin sa tawo

Ang kaminyoon mao lamang ang matang sa
kapunongan nga nagsugod sa wala pa makasulod ang
sala sa kalibutan. Mabasa nato kini sa Pulong sa Dios, ang
Biblia.

Genesis 2: 18, 21-2..1. Ug miingon si Jehova nga
Dios; Dili maayo nga ang tawo mag-inusara; paga-
buhatan ko siya ug katabang nga angay kaniya.
Ug gipahinanok ni Jehova nga Dios si Adam ug.
nahakatulog siya; unya mikuha siya ug usa sa
iyang mga gusok ug gitakpan niya ang unod sa
dapit niini. Ug ang gusok nga gikuha ni Jehova nga
Dios gikan sa tawo gibuhat niya nga usa ka babaye
ug iyang gidala siya ngadto sa lalake. Ug miingon
si Adam: Kini mao karon ang bukog sa akong mga
bukog, ug unod sa akong unod; siya paganganlan
nga Babaye, kay gikuha siya gikan sa Lalake.
Tungod niini, ang lalake magabiya sa iyang amahan
ug sa iyang inahan, ug moipon siya sa iyang asawa
ug sila mahimong usa ka unod.
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Buhata Kini

Pagkuha ug lapis o pluma ug isulat ang imong
tubag sa ubos niining mosunod nga mga
pangutana. Kon gamiton pa nimo pag-usab
kining Iibroha isulat ang imong tubag sa
lain nga papeI. Dili na kinahanglan nga imong
ipadala sa koreo ang imong tubag. lnigka-
human nimo niining leksyona, itandi ang
imong tubag sa makita sa katapusan sa
leksyon ug susiha kon pila ang imong hustong
tubag.

l. Unsa man nga kapunongan sa kalibutan
karon nga gimugna sa wala pa makasulod
ang sala sa kalibutan?

2. Giunsa man pagbuhat ang Babaye?

3. Kang kinsa man kining hunahuna nga ang
lalake ug ang babaye magatipon ingon
nga magtiayon?

4. Kinsa ang naghatag sa lalake ug babaye
sa usag usa sa unang kaminyo n?
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Gihatag ingon nga sumbanan nga pagasundon

Nakita nato nga ang Dios nagahimo kang Eva aron
mahimong kauban ni Adam bisan sa wala pa moabut ang
sala sa kalibutan. Busa nahibaloan nato nga ang naghatag
sa lalake ug sa babaye sa panagdugtongay sa kaminyoon
mao ang Dios ingon nga bahin sa Iyang hingpit nga plano.
Madawat nato kini ingon nga sumbanan alang sa tanang
katawhan sa tanang panahon tungod kay giapil man sa
Dios ang kaminyoon sa Iyang hingpit nga plano didto sa
tanaman sa Eden.

Mahimuot ang Dios nga ang katawhan managminyo
apan aduna Siya'y sumbanan nga pagasundon. Iyang
gipaabut nga magasunod ang katawhan niining sumbanan
nga Iyang gihatag alang sa kaminyoon.
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Apan subo palandungon nga nakasulod ang sala sa
tanaman sa Eden. Sukad niadto nagatu-is ug nagadaut
ang sala sa daghang mga panalangin nga gihatag sa
Dios sa tawo. Daghan nga katalagman ang nahatag sa
sala sa mini1yon ka mga kaminyoon. Kon gusto ka nga
ang imong kaminyoon mahimong matam-is ug malipayon
ingon nga mao kini ang tinguha sa Dios, sunda ang
sumbanan nga Iyang gihatag kanimo diha sa Iyang
Pulong, ang Biblia.

Nagahatag ang Biblia kanato ug daghan nga
pagtulun-an mahitungod sa kaminyoon ug sa panimalay.
Kaninyo nga nagatuon niining kursoha nga wala pa
maminyo, himoa nga ang Biblia maoy inyong gabayan
sa inyong mga plano sa kaminyoon. Kaninyo usab nga
minyo na, makita ninyo nga makatabang kini sa pagpa-
lambo sa usa ka malipayong kaminyoon.

Buhata Kini

5. Unsay nakahatag ug katalagman sa
mini1yon ka mga kaminyoon'?

6. Asa man .nimo makita ang maayong
sumbanan sa usa ka malipayong kamin-
yoon?
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Gihatag alang sa pagtudlo ug Espirituhanong
kamatuoran

Ang matang sa kaminyoon nga giplano sa Dios
alang kanato maoy usa ka hulagway sa gugma, pag-
manggad. panaghiusa ug panagkauban taliwala kang
Cristo ug sa Iyang Iglesia. Diha sa Daang Pakigsaad,
gitawag sa Dios ang Iyang kaugalingon ingon nga bana sa
Iyang katawhan. Sa Bag-ong Pakigsaad, gitawag ang
Iglesia ingon nga pangasaw-onon ni Cristo.

Efeso 5:31-33. Tungod niining maong hinungdan ,
pagabiyaan sa lalake ang iyang amahan ug inahan
ug makig-usa siya sa iyang asawa, ug silang duha
mahimong usa. Kini maoy usa ka dakung tinago,
ug niini nagpasabot ako mahitungod kang Cristo ug
sa iglesia; hinoon, alang sa matag-usa ka lalake
siya sa iyang asawa ingon nga iyang kaugalingon,
ug ang asawa kinahanglan magatahud sa iyang
bana.
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Buhata Kini
7. Kon ikaw adunay Biblia, basaha ang

Efeso 5:23-33.

8. Nakakita ka na ba ug mga kaminyoon nga
makatabang sa pagpasabut sa usa ka tawo
mahitungod sa relasyon nga gusto sa Dios
taliwala sa Iyang kaugalingon ug sa Iyang
katawhan?
........_- _-- _--_ .. _-- _----- _---- _-- ---- ..

9. Pag-ampo nga ang imong kaminyoon
mahimong usa ka maanindot nga hulagway
sa gugma sa Dios.
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ANG KAMINYOON: PANAGKADUGTONG

Alang sa usag usa sa tibuok nga kinabuhi

Ang kaminyoon maoy panaghiusa sa lalake ug sa
babaye nga pinasubay sa balaod sa Dios ug sa tawo ug
nagadugtong sa duha sa tibuok nilang kinabuhi. Sa
ingon niini nga paagi ang panimalay matukod. Ang bana
ug asawa nahiusa sa kaminyoon ug sila ginapahayag ingon
nga usa ra ka unod.

Buhata Kini

10. Unsa man ang kaminyoon?

II. Unsa man ang ginapahayag nato ma-
hitungod sa usa ka magtiayon?

".
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Gugma ug panagkauban
Miingon ang Dios nga dili maayo alang sa usa ka

lalake nga mag-inusara. Nagkuha Siya ug usa ka bukog
gikan sa lalake ug gihimo Niya nga babaye aron
matagbo ang iyang pagkinahanglan ug kauban.

Nag-ingon si Matthew Henry sa iyang sinulat nga si
Eva wala kuhaa sa Dios gikan sa bukog sa tiD ni Adam
aron iyang pagatumban. Wala Niya himoa ang asawa
gikan sa bukog sa ulo aron maoy magadumala kang
Adam, kondili nagkuha ang Dios ug gusok gikan sa kilid
ni Adam, haduol sa iyang kasingkasing aron nga ang
lalake magahigugma sa iyang asawa, magapanalipod
kaniya ug ibutang sa iyang kiliran.

Ang katam-is sa kaminyoon naga-agad sa gugma ug
panagkauban taliwala sa bana ug sa asawa. Si Eva usa ka
bahin ni Adam. Ang bana ug ang asawa masigkabahin sa
usa ug usa. Ang ilang kinabuhi nadugtong sa usa, ug dili
sila hingpit kon wala ang usa.

I
Efeso 5:28. Ingon usab niini, ang mga bana
kinahanglan magahigugma sa ilang masigka-asawa
ingon nga ilang kaugalingong lawas. Ang naga-
higugma sa iyang asawa nagahigugma sa iyang
kaugalingon.

Buhata Kini

12. Asa man mag-agad ang matam-is nga karnin
yoon sa usa ka magtiayon?
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Ang pagkaginikanan

Ang kaminyoon magahatag ug kaakohan sa pagka-
ginikanan ngadto sa lalake ug sa iyang asawa. Ang ilang
kaminyoon nagahulma ug usa ka panimalay diin ang mga
bata matawo ug makabaton sa pagmahal ug pag-amoma
gikan sa amahan ug inahan. Nagapahayag ang pulong sa
Dios kang Adam ug Eva nga ang pagkaginikanan maoy
usa ka bahin sa Iyang plano.

Genesis l :28. Ug gipanalanginan sila sa Dios, ug
miingon ang Dios kanila: Sumanay ug dumaghan
kamo, ug pun-on ninyo ang yuta, ug magagahum
kamo niini.

Buhata Kini

13. Sala ba S3; usa ka magtiayon nga mag-
baton ug mga anak o bahin ba kini sa
plano sa Dios alang kanila?

14. Unsa man ang mabatonan sa kabataan
diha sa ilang panimalay?
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ANG KAMINYOON: USA KA BALAAN
NGA PANAGHIUSA

Usa ka lalake - usa ka babaye

Kaniadto walay laing tawo sa kalibutan gawas
lamang ni Adam ug ni Eva. Ato tingali nga mahunahunaan
nga nagahatag unta ang Dios ug daghang mga asawa
ngadto kang Adam aron dali ra nga mapuno ang kali-
butan. Apan nasayud ang Dios sa labing maayo ug nag-
hatag Siya ug usa lamang ka asawa. Usa lamang ang
gikinahanglan sa lalaki. Mao kini ang hingpit nga plano sa
Dios sa kaminyoon. Walay lantugi o pangulipas nga maka-
limod sa kamatuoran nga ang Dios nagsangkap ug usa ka
asawa alang sa usa ka tawo.
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Mateo 19:5,6. Tungod niining maong hinungdan
kinahanglan pagabiyaan sa lalaki ang iyang amahan
ug ang iyang inahan ug maklg-ipon siya sa iyang
asawa, ug silang duha mahimong usa. Tungod niana,
dili na sila duruha kondili usa. Busa, ang sa Dios
gihiusa, sa tawo dili pagbulagon sila.

"Ang duha mahimong usa," miingon si Jesus: usa
ka lalake ug usa ka babaye. Mao kini ang pagtulon-an sa
Biblia sa bisan. unsa nga gawi o custombre. sa ubang
dapit sa kalibutan, adunay gawi nga nagatugot sa usa ka
lalake sa pagbaton ug daghang asawa. Dunay usa ka
nasud nga ang ilang gawi mao nga ang babaye mahimong
makabaton ug daghang bana. Sa lain usab nga dapit ang
tanang anak nga lalake sa usa ka pamilya mangasawa sa
usa lamang ka babaye. Aduna usab ubang mga tawo nga
magbinayloay sa ilang mga asawa. Aduna usab nga
mobulag sa ilang asawa ug mangasawa ug lain. Busa
hibaloi nga ang gawi sa tawo dili makahatag ug maayong
panig-ingnan sa husto nga kaminyoon.

Buhata Kini

15. Sumala sa Biblia, pila ka asawa ang

mabatonan sa usa ka lalake?
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Kasugoan sa Dios mahitungod sa panaghiusa
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Nagatudlo si Jesus nga walay makapabulag sa
panaghiusa sa usa ka lalake gikan sa iyang asawa. Sa
dihang gihatagan sa Dios si Moises sa kasugoan nga
gitawag nato ug Napulo ka mga Sugo, giapil Niya ang
kasugoan batok sa mga sala nga makapabungkag sa
panaghiusa sa bana ug asawa.

I Exodo 20: 14, 17. Dili ka magpanapaw. Dili ka
maibug sa asawa sa imong isigkatawo.

Bisan kinsa sa magtiayon nga makapanghilawas sa
laing lalake o babaye nakapanapaw ug nakasupak sa
kasugoan sa Dios. Dautan kini. Bisan gani ang pagtinguha
sa asawa o bana sa lain kini sala na. Sa Bag-ong Pakigsaad
nagapahimangno usab ang Dios kanato mahitungod sa
pagpanapaw.

IHebreohanon 13:4 Himoa ninyo nga ang panag-
tiayon makabaton sa pagtahud sa tanan, ug himoa
ninyo nga ang higdaanan sa panagtiayon dili
mahugawan. Kay ang Dios magasilot ra sa mga
makihilawason ug mga mananapaw.

Buhata Kini

1,6. Sag-uloha ang Hebreohanon 13:4.
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ANG KAMINYOON: ANG PAGKAHlNUNGDANON
NIINI ALANG SA KALffiUTAN

Nakita nato niining leksyona nga ang kaminyoon
usa ka bahin sa plano sa Dios alang sa katawhan. Kon
sundon nato ang pagtulonan ug sumbanan sa Dios alang
sa kaminyoon makabaton kita ug malipayon nga pani-
muyo, usa ka "gamay'ng langit" sa kalibutan. Ang
atong kasinatian sa panimuyo makatabang kanato sa
pagsabut sa daghan nga mga espirituhanong kamatuoran.

Ang katuyoan sa Dios mao nga ang bana ug asawa,
ginikanan ug mga anak,makakaplag diha sa panimalay ug
gugma, panagkauban ug pag-amoma nga gikinahanglan sa
usag usa.

Gitukod usab Niya ang panimalay ingon nga unang
pundok sa katilingban. Ang Iyang kasugoan nagahatag ug
husto nga sukdanan diin ang mga lalaki ug mga babaye
magakinabuhi sumala niini. Kon ang mga sakop sa pani-
malay magakinabuhi nga malinawon ug magbaton ug

-rnalipayong.panimuyo, masayon alang kanila ang pagpa-
kig-uban sa ubang katawhan. Ang mga maayong pani-
malay maoy makahimo ug maayong lungsod. Ang mga
maayong lungsod maoy makahimo ug maayong nasud,
ug ang mga maayong nasud makahimo ug usa ka maayong
kalibutan.

Pagkamahinungdanon gayud nga magadawat ang
panimalay sa sukdanan sa Dios ug magatuman sa Iyang
kasugoan aron magmalipayon! Pagkamahinungdanon
gayud sa pagpakig-away batok sa mga butang nga
makapabungkag sa panimalay, ug pagkamahinungdanon
gayud alang kanimo nga mahibalo sa mga pulong sa Dios
mahitungod sa imong panimalay! Magapanalangin ang
Dios kanimo sa imong pagtoon ug sa imong pagsinati
sa kada leksyon nga imong matun-an.



Unsa Man ang Kaminyoon

Buhata Kini

17. Pag-ampo alang sa imong panimalay ug
sa tanang sakop niini. Pangayoa sa Dios
nga himoon Niya ang imong panimalay
nga matuod nga impluwensya sa inyong
dapit. Pangayoa Kaniya nga ikaw taba-
ngan sa pagamit sa imong natun-an
niining kursoha.

18. Palandunga ang mga magtutuon sa
tibuok kalibutan nga nagatuon niining
maong leksyon. Iampo nga ang Dios
magapanalangin ug magatabang kani-
la aron sila makabaton ug panimalay
nga Iyang kahimut-an.

19. Itandi ang imong mga tubag sa tubag
nga makita sa katapusan niining
leksyona.

20. Pak1ia ngadto sa katapusan nunmg
basahona ug tan-awa ang Rekord sa
Estudyante. Tubaga ang mga bahin sa
Leksyon l. Kon kining basahon gami-
ton pa nimo pag-usab, kopyaha ang
maong Rekord sa Estudyante ug tubaga
ang matag pangutana sa matag leksyon.
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Mga Tubag sa Unang Leksyon
Itandi ang imong tubag sa mga tubag nga
nahimutang sa ubos. Kon ang imong tubag
dili magkapareho sa pagkapulong apan mao
ra ang kahulogan, isipa kini nga husto. Kon
ang imong hustong tubag napulog duha,
gradohi ang imong papel ug labing maayo;
kon siyam o napulo, butangi ang imong
papel ug maayo; kon pito o walo, butangi ug
kasarangan.· Apan kon ang imong hustong
tubag kubos sa pito, usba pagbasa ang leksyon
ug paniguroha nga makat-onan mo na gayud.

l. Kaminyoon
2. Gikan sa gusok ni Adam
3. Sa Dios
4. Ang Dios
5. Sala
6. Diha sa Biblia

10. Ang kaminyoon maoy panaghiusa sa
usa ka lalake ug sa usa ka babaye nga
pinasubay sa balaod sa Dios ug sa tawo
nga nagadugtong sa duha sa tibuok
kinabuhi.

11. Usa ka unod
12. Gugma ug panagkauBan
13. Bahin kini sa plano sa Dios alang kanila
14. Ang gugma ug pag-amorna sa usa ka

amahan ug sa usa ka inahan
15. usa

Pila ang imong hustong tubag _


