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MAGSULTIHANAY UNA KITA

Nganong Tun-an Kining Maong Kurso?

Unsa man ang imong makuha niining kursoha?
Unsay ikatabang niini kanimo'? Daghang mga estudyante
ang nagabasa niini sa pagpangandam alang sa ilang
kaminyoon. Nakaplagan sa mga batan-on nga mga minyo
na nga kini maayo alang sa pagpalambo sa malipayong
kaminyoon. Nagkasinabtanay ang mga ginikanan ug mga
anak sa dihang natun-an nila ang prinsipyo sa usa ka
malipayong panimalay. Nakita usab sa mga magtatambag
ang mga maayong tambag nga nahisulat sa mga panid
niini nga angay nga "i tambag sa uban.

Adunay usa ka butang niining kursoha nga alang sa
tanan, busa tun-i kini pag-ayo ug pangitaa ang bahin nga
makatagbo sa imong gikinahanglan.

Hinoon ang pagkahibalo sa usa ka butang dili
makatabang kon dili kini buhaton. Ang kadaku sa kaayo-
han nga imong makuha niining pagtulon-ana nagaagad sa
imong pagbuhat sa bahin nga imong gikinahanglan.
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8 Kaminyoon ug Panimalay

Unsang Panahona Nimo Matun-an
Kining Maong Libro?

Usa kini ka pinasahi nga basahon nga madala dala
nimo bisan asa ka ug rnatun-an mo sa panahon nga duna
ikaw higayon. Gibahinbahin ang mga leksyon niini sa
pagkaagi nga matun-an nimo sa ginagmay kon imong
gusto. Paninguhaa nga makahuman ikaw ug usa ka leksyon
matag semana. Buhata ang tanan nimo nga mahimo sa
panahon nga makahigayon ka bisan asa ikaw.

Unsaon Nimo Pagtuon Kining Libroha?

Sa sinugdanan sa matag leksyon, adunay dugokan
sa mga tun-anan. Basaha kini pag-ayo ug andama ang
imong hunahuna. Sunda gayud ang mga pahimangno.

Sama sa usa ka maayong magtutudlo, kining maong
libra magapahayag ug mangutana usab kanimo. Ingon
nga usa ka maayong estudyante, tubaga una ang mga
pangutana sa dili pa ikaw moadto sa ubang leksyon.
Kon wala ka makaseguro sa imong tubag, pangitaa kini
sa imo nang nabasahan. Usa kini ka "workbook" busa
masulat nimo ang tubag sa sulod niining libroha, Pero
kon hinulaman lamang kini nimo o gusto nimong maga-
mit kini pag-usab, isulat ang imong tubag sa laing
papel.

Adunay tubag sa mga pangutana nga makita sa
katapusan sa matag leksyon, busa masusi nimo kon
husto ba ang imong mga tubag. Mahimuot ikaw sa dihang
makita nimo ang resulta sa imong buhat. Ayaw pagtan-
awa ang hustong tubag sa libra samtang wala .pa nimo
masulat ang imong tubag. DiIi na kinahanglan nga imo
pang ipakoreo ang imong mga tubag.
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Usahay hangyoon ka pagpasag-ulo sa usa ka butang
o ipabuhat kanimo ang usa ka butang nga imong natun-
an. Kini makatabang kanimo, busa buhata gayud ang
tanan.

Rekord sa Estudyante

Sa luyo sa libro mao ang talaan nga imong
sulatan sa matag leksyon. Aron madawat nimo ang
sertifico sa kurso, ipadala ang imong Rekord sa opisina sa
International Correspondence Institute sa inyong dapit.
Kon wala ka masayud niini, adto ipadala sa:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFICE
P.O. Box 1084, Manila
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PAGLAKAW UBAN KANILA
Amahan, among mahinumdoman

Sa dihang Imong gibuhat ang tawo
Miingon Ikaw, Dili maayo

Alang kaniya nga mag-inusara.

Nagbuhat Ikaw alang kaniya ug katabang-
Babaye, usa ka kauban

Gihulma gikan sa iyang kaugalingong lawas
Uban sa kinaiya nga sama kaniya

Imong gihatag sila ngadto sa matag-usa
Imong gipuno sila sa Imong gugma

Ug sa matag adlaw nakig-uban Ikaw kanila
Sa Eden, ang unang puluy-anan nila.

Pakig-uban bisan karon, maoy among hangyo
Uban niining lalake ug babaye

Pun-a sila sa Imong kalipay
Sa Imong pailub, kalinaw, ug gugma.

Tabangi sila sa ilang paglakaw
Latas sa kalipay ug sa mga kagul-anan sa kinabuhi

Sapnaya sa Imong kusganong kamot
Giyahi sa Imong Pulong.

Hinaut nga ang ilang panimalay mahimong panalangin sa uban
Ug ang Imong panalangin magadagaya

Kanila ug sa ilang mga anak
Ug sa anak sa ilang mga lanak.

Hangtud sa adlaw nga Ikaw magtawag kanila
Sa pagpakig-uban sa kahangturan

sa Imong langitnong puluy-anan
Amahan. lumakaw Ka uban kanila.

- -L. Jeter lValker



~ ~~
LEKSYON 1
UNSA MAN ANG
KAMINYOON

~
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Matun-an Nimo Niining Leksyona

Ang Kaminyoon: Usa ka mugna sa Dios

Gihatag sa Dios ingon nga panalagin sa
tawo

Gihatag ingon nga sumbanan nga
pagasundon

Gihatag alang sa pagtudlo ug espiritu
Gihatag alang sa pagtudlo ug

espirituhanong kamatuoran

Ang Kaminyoon: Panagkadugtong

Alang sa usag sa tibuok nga kinabuhi
Gugma ug panagkauban
Ang pagkaginikanan

Ang Kaminyoon: Usa ka balaan nga panaghiusa

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?



Unsa Man Ang Kaminyoon

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.

17

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.
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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.

25
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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 _



~ "

LEKSYON 2
A WALA PA

ANG KAMINYOON
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Matun-an Nimo Niining Leksyona

Nagaandam ang Dios sa Tawo Alang sa
Kaminyoon

Gusto sa Dios nga Ikaw Magmaputli

Ang imong lawas templo sa Dios
Gikinahanglan ang pagkaputli alang sa

imong panimalay
Gikinahanglan ang pagkaputli alang sa

imong panglawas

Makatuman Ikaw sa Sukdanan sa Dios

Pinaagi sa pagpugong sa imong pagbati
Pinaagi sa pagpugong sa imong hunahuna
Pinaagi sa pagbuntog sa pagtintal.
Pinaagi sa matuod nga gugma
Pinaagi sa tabang sa Dios
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NAGAANDAM ANG DIOS SA TAWO
ALANG SA KAMINYOON

Sa dihang gibuhat sa Dios ang tawo, Iya kining
gihimo sumala sa Iyang kaugalingong hingpit nga plano.
Iyang gihulma ang lawas sa tawo sa pagkaagi nga mahi-
mugso ang mga bata pinaagi sa panagtipon sa lalake ug
sa babaye.

Gibuhat usab sa Dios ang lawas sa bata sa pagkaagi
nga kini motubo nga makapangandam sa hustong pana-
hon nga aduna na siya'y kaakohan ingon nga hingkod.

Sa dihang molapas na ang edad sa mga kabataan
gikan sa pagkabata ngadto sa ilang pagkabatan-on, adunay
daghang kabalhinan nga mahitabo sa ilang mga lawas.
Aduna na silay bag-ong 'interes, bag-ong pagbati ug mga
pangandoy. Ang mga lalake maantigo na nga moangay sa
mga babaye ug maingon man usab sa mga babaye. Wa-
la may dautan niini. Usa kini ka bahin sa plano sa Dios
sa pag-andam ka nila. alang sa kaminyoon.
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Hinoon, importante gayud kaayo alang sa mga
batan-on nga makasabut nga ang Dios adunay sumbanan
alang sa ilang panlihok sa dili pa sila maminyo - sumba-
nan nga ilang pagasundon kon gusto sila nga makabaton
ug malipayong panimalay.

IGenesis 1:27. Ug gibuhat sa Dios ang tawo sa
iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios
gibuhat niya sila, lalake ug babaye iyang gibuhat
sila.

Buhata Kini

l. Sayop ba sa usa ka batan-ong lalake nga
mobati ug pagkadani sa usa ka batan-ong
babaye?

Ngano? "

2. Kinsa ang naghatag kanato ug kagahum sa
pagsanay?

3. Kinsa ang adunay katungod sa pag-ingon
nga unsaon pagamit ang gahum sa pag-
sanay?
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GUSTO SA DIOS NGA IKAW MAGMAPUTLI

Ang imong lawas templo sa Dios

Gusto sa Dios nga tahuron nimo ang imong lawas
nga Iyang hinatag ug galamon kini sa paagi nga maka-
pasidungog Kaniya. Dili nimo kini paghugawan sa
lawasnon ug sa espirituhanong bahin tungod niining
tutulo ka katarungan:

• Gusto sa Dios nga mopuyo sa sulod nimo.
• Tungod ug alang sa imong panimalay
• Tungod ug alang sa imong kaugalingon nga

panglawas.

::-;:::-== --...=...-=~ --====-....:.== == -===---==--= =----- ==---:-==---

l Timoteo 5:22. Bantayi nga magmaputli
ka sa imong kaugalingon.

Ang Biblia nagapahimangno kanato sa dili pag-adto
sa dapit nga mahugaw o sa mga babayeng mubo ug lupad.
Nagadili kini kanato sa pagpakighilawas sa wala pa ang
kaminyoon.
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1 Corinto 6:15·17,19. Wala ba kamo masayud
nga ang inyong, lawas mga bahin man ni Cristo?
Nan, kuhaon ko ba ang bahin ni Cristo aron paga-
himoon nga mga bahin sa usa ka babayeng dautan?
Palayo kana! Wala ba kamo masayud nga siya nga
nahilingkit ngadto sa babayeng dautan nahimong
usa ka lawas uban kaniya? Kay, sumala sa nahisulat,
"Ang duroha mahimong usa." Apan siya nga
nahiusa ngadto sa Ginoo nahimong usa ka espiritu
uban kaniya. Wala ba kamo masayud nga ang
inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga naga-
puyo sa sulod ninyo, ug nga kini inyong nabatonan
gikan sa Dios? Kamo dili na inyo sa inyong kauga-
lingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa
himayaa ninyo ang Dios diha sa inyong lawas.

Buhata Kini

4. Isulat ang tulo ka katarungan ngano nga
ang Dios gusto nga ikaw magmaputli.

5. Sag-uloha ang 1 Timoteo 5:22.

6.. Unsa man ang gisulti sa l Corinto 6:15
mahitungod sa lawas sa usa ka Kristo-
hanon?

................... __ - _ _ _ .._ ..--._ _ -..
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Gikinahanglan ang pagkaputli alang sa
imong panimalay

Matngoni ang imong kaugalingon nga maputli
tungod sa usa nga mahimo nimo nga kapikas sa tibuok
mo nga kinabuhi. Ayaw pagpasagad nga ikaw matakdan
sa sakit sa dautang babaye nga maoy makapadaut . sa
imong panglawas, sa imong kapikas ug sa imong mga
anak.

Alang sa imong mga anak nga wala pa. matawo,
kinahanglan nga magmaputli ka sa imong kaugalingon.
Ang sakit sa dautang babaye nga anaa sa ginikanan maka-
pahimo sa bata nga matawo nga buta, walay kabuot, ug
uban pang mga depikto.

Hunahunaa usab ang mga bata nga natawo gawas
sa kaminyoon. Ang tanan untang mga bata matawo sa
panimalay diin sila makabaton ug pagmahal ug pag-
amoma sa amahan ug inahan .

._ .._ -..__ _ _ _ _ _ .._ _._ ...
s

8. Unsa man ang maantus sa mga bata tungod
sa pagkamahuga\y sa ilang ginikanan?
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Gikinahanglan ang pagkaputli alang sa imong
panglawas

Ayaw ug hunahunaa nga ang kakulang sa pagpang
hilawas sa wala pa ang kaminyoon makadaut kaninyo.
Ang pagsunod sa sumbanan sa Dios mas makapaayo
kanimo kay sa pagpasagad. Ang basahon sa Proverbio
nga makita sa Biblia nagahatag kanato ug maayong
tambag. ..

Proverbio 7:2-27. Bantayi ang akong mga sugo ug
ikaw mabuhi .... Aron sila magabantay kanimo
gikan sa dumuloong babaye .... Ug ako nakatan-
aw sa usa ka batan-ong walay salabutan .... ug
siya mipadulong sa iyang balay .... Busa iyang
hidakpan siya ug gihagkan siya, ug . . . miingon
kaniya, ... Umari ka, maghubog kita sa gugma ....
Pinaagi sa ulo-ulo sa iyang mga ngabil napugos
siya sa pagnunot kaniya, ingon sa usa ka vaca nga
nagapadulong ngadto sa ihawan ....

Ayaw pagpakilinga ang imong kasingkasing
ngadto sa iyang mga dalan; kay siya nagapabutalid
sa daghang mga samaran: Oo ang tanan sa iyang
gipamatay usa na ka dakung panon. Ang iyang
balay maoy dalan ngadto sa impierno nga naga-
lugsong ngadto sa mga lawak sa kamatayon.

l Corinto 6: 18. Likayi ang pakighilawas. Ang
tanang ubang sala nga pagabuhaton sa tawo anaa
ra sa gawas sa iyang lawas; apan ang tawong makihi-
lawason nagapakasala batok sa iyang kaugalingon
nga lawas.
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Bisan ang usa ka tawo wala matakdi sa sakit nga

mananakod, aduna pay daghang kakuyaw sa panglawas
sa pakighilawas sa wala pa ang kaminyoon. Alang sa
babaye, adunay pagkahadlok nga momabdos sa wala pa
sa panahon. Ug sa duha, dunay kadaut nga mahimo
ngadto sa lawas tungod sa kahadlok ug sa pagkahibalo
nga sila nakasala. Ang pagkahadlok mahimong magagikan
sa pagkamabdos, o mahibaloan ang ilang nabuhat, o
bunga sa ilang pagbuhat o tungod kay nakalapas sa kasu-
goan sa Dios.

Atong nahibaloan nga ang pagsupak sa Dios maga-
dala ug espirituhanong sakit ug espirituhanong kama-
tayon, Busa, alang sa imong kaugalingong panglawas,
panghunahuna, ug espirituhanong kinabuhi, himoang
maputli ang iniong kaugalingon.

Buhata Kini

9. Sag-uloha ang l Corin o 6:18.

10. sa pagpakighilawas sa wala pa ang kamin-
yoon, unsa pa mang mga butanga ga as
sa sakit nga mananakod, nga makahatag ug
kakuyaw sa panglawas?



36 Kaminyoon UgPanimalay

MAKATUMAN IKAW SA SUKDANAN SA DIOS

Pinaagi sa pagpugong sa imong pagbati

Ang pagtuon sa pagpugong sa kaugalingon usa sa
labing importanteng bahin sa pagkahingkod. Ang usa ka
bata mosuki ug mosinggit kon dili mapatumanan sa iyang
gusto apan ikaw nakatuon na nga dili mobuhat niana.
Ang pagpugong sa kaugalingon kinahanglanon gayud sa
usa ka malipayong panimalay, busa gihatag sa Dios
kanimo ang panahon aron sa pag-ugmad niini karon.

l Timoteo 3:2. Kinahanglang ... mapugnganon
sa kaugalingon, mabuot, maugdang.

Kasagaran si Satanas motintal sa mga batan-on sa
unodnong kalipay. Bation nila ang makusog nga pagbati,
apan kining pagbatia natural kini sa lawas nga nagtubo,
apan kinahanglan ang pagpugong sa kaugalingon.
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Ayaw pag-ingon nga dili ikaw makapugong sa imong
pagbati. Ang Dios nagahatag kanimo sa espiritu nga ikaw
mahilahi sa mga mananap. Dili kinahanglan nga ikaw
magpaulipon sa imong pagbati. Nagahatag ang Dios kani-
mo niining mga butanga aron ikaw makapugong sa imong
kaugalingon:

* Panabut aron ikaw makasabut sa imong pagabu-
haton.

* Iyang Pulong aron maoy magagiya kanimo.
* Konsiyensia, nga pinaagi niini makasulti Siya ka-

nimo.
* Kabubut-on o ang kagahum sa pagpili kon unsay

imong buhaton.

Ug labaw sa tanan, Ang Dios sa iyang kaugalingon
motabang kanimo sa pagpugong sa imong kaugalingon,
kon imong Siyang hangyoon.

2 Timoteo 2:22. Likayi ang mga pangibog nga
iya sa kabatan-on.

Buhata Kini

11. Nganli ang upat ka mga butang nga
gihatag sa Dios kanimo nga makatabang
sa imong pagpugong sa kaugalingon.
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Pinaagi sa pagpugong sa imong hunahuna

Ang pagbati sa pagbuhat ug dautan miabut kanato
pinaagi sa atong kaugalingong hunahuna. Kon mopalabi
ka paghunahuna sa mga tentasyon, magkadaku usab ang
imong pagbati niini. Mao nga gikinahanglan nimo ang
pagpugong sa imong mg" hunahuna.

Santiago l: 14, 15. Hinonoa ang matag-usa ka
tawo matintal sa diha nga madaldal ug mahaylo
siya sa iyang kaugalingong pangibog. Ug ang pagpa-
ngibog, sa makapanamkon na, magapahimugsog
sala; ug ang sala, inigkagulang na, manganak ug
kamatayon.

Kasagaran sa imong hunahuna nagagikan sa imong
nadungog. Busa ayaw pagpaminaw sa mga mahugaw nga
sugilanon o makighisgot sa mga butang nga maoy maka-
pahatud kanimo sa pagkinabuhing dautan.

IEfeso 5:3. Apan ang pakighilawas ug ang tanang
kahugaw o kadalo, ayaw gayud ninyo kini paghis-
guti sanglit dili kini angay sa mga nahimong
balaan.

Ang pagtintal moabut usab kanimo gikan sa imong
pagtan-aw niini. Gipaagi sa Yawa nga si Eva makatan-aw
sa bunga sa kahoy nga gidili, ug sa nagahunahuna si
Eva nga kini maayo, mikaon siya ug iya usab nga giha-
tagan si Adam. Unya sila gikastigo tungod sa ilang pag-
supak sa Dios.

Ang paagi sa pagtintal ni Satanas karon sa katawhan
mao ang pagpatan-aw kanila sa mga butang nga maka-
pukaw sa ilang pangibog. Mogamit siyag mga hulagway
ug basahon nga malaw-ay, sine, sayaw ug binistihan
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nga makatintal sa katawhan. Ayaw siyag tugoti nga
madaldal ikaw sa pagtan-aw niining gidili nga bunga.

Bantayi ang imong hunahuna ug ayaw palatagawa.
Kon makita nimo ang imong kaugalingon nga naghuna-
huna na ug sayop nga hunahuna papasa kini pinaagi sa
paghunahuna ug lain. Pagbuhat ug mga butang nga
makapapuliki sa imong hunahuna.

IFilipos 4:8. Pun-a ang imong hunahuna niadtong
mga butang nga maayo ug dungganan: mga butang
nga matarung, halangdon, putli, hiligugmaon ug
dalaygon.

Buhata Kini

12. Ngano nga importante man alang kanimo
ang pagpugong sa imong mga huna-
huna?

13. Nganli ang ubang mga butang nga gigamit
ni Satanas karon sa pagpukaw sa pangibog
ug pagtintal sa ka tawhan sa pagpakasala .

..... _ -_ _----_ .._-_._ _ _ :.~-..--------_ - --

.......~ ..
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Pinaagi sa pagbuntog sa pagtintal

Aron sa pagbuntog sa mga pagtintal buhaton nimo
ang duha ka butang: Likayi kini kutob sa imong mahimo
ug ayaw padala kon moduol kini kanimo.

Ayaw pagduol sa mga dapit nga makadaldal kanimo
sa pagbuhat ug dautan. Tungod niining mga katarungan"
sa pagbuhat ug dautan. Tungod niining mga katarungan
ang mga Kristohanon magpahilayo sa mga sayawan
kahugaw.

Ang panagsandurotay sa babaye ug lalake magadala
usab ngadto sa pagtintal. Busa pagpakighigala man apan
himoa nga ang mga tawo imong hatagan ug pagtahud ug
paabuta usab nga sila motahud kanimo.

Paglakaw sumala sa sumbanan sa Dios-dili didto
sa sinehan-ang imong paghalad. Likayi ang mga higayon
diin ikaw pagatintalon.

Adunay mga babaye nga nagasulay pagtintal sa
mga lalake sa pagpakasala. Ang Biblia nagahisgut mahi-
tungod kang Jose, usa ka batan-on nga nahigugma sa
Dios. Tungod sa iyang pagdagan pahilayo sa tentasyon,
siya nahimong usa ka maayong sundoganan sa mga batan-
on/Usa siya ka ulipon ni Potipar. Ang asawa ni Potipar
naninguha nga mahigugma kaniya si Jose apan siya
midumili. Usa ka adlaw niana, samtang si Jose nag-
inusara, iyang gitintal si Jose. Si Jose miingon, "Unsaon
nako pagbuhat kining dakung pagkadautan ug pagpa-
kasala batok sa Dios? " Sa dihang nagpadayon ang asawa
ni Potipar, si Jose midagan pahilayo sa balay aron maka-
likay sa tentasyon.
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Hilabihan ang kasuko sa asawa ni Potipar ug iyang
gipasanginIan ug bakak si Jose ug iyang gipabilanggo.
Apan naluoy ang Dios kang Jose ug siya Iyang gikuha
gikan sa bilanggoan sa gihimong gobernador sa Egipto.
Magapanalangin ang Dios kanila nga mosunod sa Iyang
sumbanan.

1 Pedro 4:4, 5. Sila naghitingala nga kamo dili na
man makighogoyhogoy uban kanila sa samang pag-
patuyang, ug kamo ilang nang pagapasipad-an;
apan kini sila magahatag ra unyag husay ngadto
kaniya nga andam sa paghukon sa mga buhi ug sa
mga patay.

Basaha ang· 1 Pedr g-usab.
l\duna 'ka bay mg a WiUa
maluwas ug mga paryente nga naga-

, hunahuna nga ikaw katingad-an tungod
kay ikaw dili na mobuhat sa ilang
ginabuhat?

·Ko~ikaw buot molikay sapagtint'al,
unsaon man nimo pagtagad ang usa ka
babaye"o lalake - makig rotska
'ba kaniya o hatagan m siyag
pagtahud?
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Pinaagi sa matuod nga gugma

Nagalakip ang matuod nga gugma sa pagtahud ug
pasidungog. Ang tawo nga tinuod nga nahigugma sa usa
ka babaye magahunahuna sa iyang kaayohan ug sa iyang
ngalan labaw pa sa iyang kaugalingon nga pangibog. Dili
gusto sa matuod nga gugma nga mabulingan ang ngalan
sa babaye o magapahimo kaniya nga manamkon nga
wala pa ang kaminyoon. Ang matuod nga gugma maka-
pugong sa kaugalingon.

Ayaw pagsalig ug daku sa imong gahum sa pag-
pugong sa kaugalingon. Ang labing maayong butang nga
imong pagahimoon mao ang paglikay sa mga pagtintal.
Busa hulata nga kamo managkarninyo una, dayon diha
pa buhata ang inyong katungod ingon nga bana ug asawa.
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Ang ubang mga lalake mosulay pagkuha sa babaye
aron iyang mapamatud-an nga gihigugma ba gayud siya
sa babaye, apan hinumdumi babaye, nga ang tawo nga
nagabuhat niini wala magbuhat tungod kay siya nahi-
gugma kondili aron pagtagbaw sa iyang pangibog.

Ang imong gugma sa usa ka tawo nga imong
minyoan makatabang usab kanimo sa paglikay sa mga
pagtintal sa pakighilambigit sa ubang mga lalake o mga
babaye. Ikaw nasayud nga ikaw makabaton ug mas
malipayon nga kaminyoon kon ikaw ug ang imong
paris magahulat ug magmaputli sa inyong kaugalingon sa
dili pa kamo maminyo. Busa bisan ang mga plano sa usa
ka malipayong kaminyoon makatabang usab kaninyo
paglikay sa mga pagtintal.

1 Tesalonica 4:3-5. Kay ang pagbuot sa Dios mao
xuu, ang myong pagkabinalaan; nga kamo manag-
likay sa pakighilawas, nga ang matag-usa kaninyo
mahibalo unta unsaon niya sa pagpangasawa diha
sa kabalaan ug kadungganan, dili sa balatian sa
kaulag ingon sa mga Gentil nga wala makaila sa
Dios.

Buhata Kini

11. Unsa may nagalakip sa matuod nga gug-
ma?

18. Basaha ang 1 Tesalonica 4:3-5 maka-
tulo.
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Pinaagi sa tabang sa Dios

Nagkinahanglan ikaw ug gahum gikan sa Dios aron
makapalig-on kanimo sa pagbuntog sa mga pagtintal sa
tanang higayon. Nagkinahanglan ikaw ug tabang sa Dios
sa pagpugong sa imong mga hunahuna ug sa imong mga
buhat. Hangtud nga ikaw walay tabang gikan Kaniya sa
madugay kon sa madali, makasala ikaw sa imong kasing-
kasing ug unya sa imong hunahuna nga magadala kanimo
ngadto sa sayop nga binuhatan. Busa nagkinahanglan ikaw
ug tabang gikan sa Dios sa imong kinabuhi. Pangayo Ka-
niya ug pasaylo sa tanan mong sala ug pangayoa usab nga
siya motabang kanimo sa pagkinabuhi nga matarung.

Mateo 15: 19. Kay gikan sa kasingkasing nagagula
ang mga dautang hunahuna, pagbuno,. panapaw,
pakighilawas, pangawat, pagsaksig bakak.

Daghan ang mga batan-on nga nawad-an na ug paglaum
nga makakinabuhi nga maputli, nakakaplag ug kabag-
'ohan pinaagi sa gahum sa Dios ug karon sila nagkinabuhi
na nga maputli ug malipayon.

1 Corinto 6:9·11. Ang mga katawhan nga dili
matarung ... o mananapaw, o mga bayot ... dili
gayud makapanunod sa gingharian sa Dios. Ang
uban kaninyo susama kanila apan gihinlpan na
kamo gikan sa sala; gihalad na kamo ngadto sa
Dios; kamo gimatarung sa Dios pinaagi sa ngalan
sa, Ginoong lesuKristo ug diha sa Espiritu sa a-
tong Dios.
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Motintal gihapon ka nimo si Satanas bisan kon
ikaw luwas na, apan pinaagi sa Pulong sa Dios ug sa
Iyang tabang mabuntog nimo ang mga pagtintal.

1 Pedro 4:2. Sukad karon, kinabuhion na nimo
ang nahabilin mo nga kinabuhi pinaagi sa pagmand o
sa kabubut-on sa Dios, ug dili pinaagi sa mga
tawhanon pangibog.

Buhata Kini

19. Makakinabuhi ba ikaw sa Diosnong
sumbanan bisan walay tabang gikan sa
Dios?

20. Unsa man ang imong ihatag ngadto sa
Dios aron Siya magal uwas kanimo gikan
sa sala ug matabangart ikaw sa pag-
kinabuhi nga matarung?

21. Basaha ang I Corinto 6:9-11 ug ang I
Pedro 4:2 makatulo.

22. Pag-ampo nga ang Dios magpasaylp
kanimo sa tanan mong mga sala ug
magtabang kanimo sa pagkinabuhi nga
matarung.

23. Itandi ang imong mga tubag sa mga
tubag sa katapusan niining leksyona.

24. Sulati ang imong rekord sa estudyante
nga makita sa luyo sa basahon alang sa
leksyon 2.

45
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Mga Tubag sa Leksyon 2

Kon ang imong mga hustong tubag moabot gikan
sa 15 ngadto sa 16, gradohiang imong papel ug
labing maayo; gikan sa 12 ngadto sa 14, gradohi
ug maayo; gikan sa 9 ngadto sa 11, butangi ng
kasarangan. Kon mokubos sa 9 ang imong hustong
tubag, basaha pagusab ang leksyon.

l Dili. Usa kini ka bahin sa plano sa Dios sa
pag-andam kanila sa kaminyoon.

2. Ang Dios.
3. Ang Dios
4. Alang sa Dios nga mopuyo sulod kanimo,

.alang sa imong panimalay, alang sa imong
panglawas.

6. Ang lawas ni Kristo
7. Ang mga bata nagkinahanglan ug panimalay

diin didto sila makabaton ug pag-arnorna sa
ilang ginikanan.

8. Ang uban natawo nga buta, walay kabuot ug
.uban pang mga depekto.

10. Pagmabdos nga wala sa panahon, makadaut
sa panglawas tungod sa kahadlok nga mahi-
baloan, makadaut sa panglawas tungod kay
nakalapas sa kasugoan sa Dios.

11. Imong panabut, Iyang Pulong, konsiyensia,
ug kabubut-on.

12. Ang pagtintal gikan sa hunahuna.
13. Mahugaw nga hulagway, sine, sayaw ug mga

binistihan
14. Jose 17. pagtahud ug pasidungog
16. Pagtahud 19. Dili
20. Imong kinabuhi.
Pila ang imong hustong tubag? .

Grado .



" /
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LEKSYON 3
PAGPILI UG
KAPIKAS /

/
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Matun-an Nimo Niining Leksyona

Ang Pagkaimportante sa Pagpili Ug Kapikas

Ang Pag iya sa Dios

Ang tinguha sa Dios nga ikaw pagiyakan
Unsaon sa Dios pagiya kanimo

Ang Sumbanan sa Biblia

Pakigminyo sa usa ka Kristohanon
Paneguraha nga kamo nagakauyon gayud

Kalidad sa Imong Pagapilion

Ang pagkaimportante sa kalidad
Kinaiya
Batasan
Panagkasamag interes ug personalidad
Maayong panglawas

Kahigayonan

Paghigugmaay ug Pag-uyonay

Kasegurohan sa Kabubut-on sa Dios



Pagpili ug Kapikas 49
ANG PAGKAIMPORTANTE SA PAGPILI UG KAPIKAS

Importante gayud kaayo ang pagpili ug kapikas sa
tibuok mo nga kinabuhi. Ngano? Tungod sa daghanan
nga mga katarungan.

Una, importante kini tungod sa inpluwensa nga
mahatag sa imong kapikas sa imong kinabuhi. Ang tawo
nga imong pagaminyoon makatabang sa pag-umol sa
imong kinabuhi. Siya makapaliko sa dagan sa imong
kinabuhi ngadto sa pagkamatarung ug langit o ngadto sa
sala ug impiemo. Ang adlaw-adlaw ninyong panag-uban
makatabang kanimo pagkab-ut sa walay kinutubang ka-
lipay o magadaldal kanimo pahilayo sa Dios nga mao
lamang ang tuburan sa matuod nga kalipay. Ang pagpili
ug imong kauban sa kinabuhi makapasayon o maka-
palisud kanimo sa paghigugma, pag-alagad ug pagsugot sa
Dios.

Ikaduha, importante ang pagpili tungod kay kini
hangtud sa tibuok mo nga kinabuhi. Ang Kristohanon
dili magrninyo nga naghunahuna nga kon dili sila rnagka-
uyon magbulag lang dayon. Kon ikaw adunay biseklita
nga dili na nimo hiayonan, imo kining ibaligya ug
mopalit ug lain,. apan kini dili mahimo sa asawa ug bana.
Ang Biblia nagtudlo nga ang kaminyoon hangtud sa
tibuok mo nga kinabuhi.

I
Roma 7:2. Tungod niini, ang babayeng minyo
gipasakup sa kasugoan ngadto sa iyang bana
samtang magapabiling buhi ang bana. Apan kon
mamatay ang iyang bana, siya mahigawas na gikan
sa kasugoan mahitungod sa bana.
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Marcos 10:9. Busa ang sa Dios ginahiusa, sa tawo
ayaw ipabulag sila.

Wala gayuy butang nga gitawag nga sulay-sulay sa
kaminyoon sa mga Kristohanon, ang buot ipasabut nga-
managtipon una kon magkauyon ba unya mao pa mag-
minyo. Sumala sa sumbanan sa Dios kini dautan.

Tungod kay ang imong pagpili ug kauban sa kina-
buhi importante, dili gayud kini dalidalion. Salamat, nga
ang Pulong sa Dios nagahatag kanato ug mga prinsipyo
nga pagasundon sa atong paghimo ug pagpili aron ang
atong kaminyoon magmalipayon.

Buhata- Kini

1. Isulat ang duha ka katarungan ngano nga
importante ang pagpili ug kapikas. sa
kinabuhi.

2. Asa man nimo makita ang mga prinsipyo
nga pagasundon sa pagpili ug kauban sa
kinabuhi?
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ANG PAGIYA SA DIOS

Ang Tinguha sa Dios nga ikaw pagiyahan

Kon ikaw anak sa Dios, maseguro nimo nga ang
imong langitnong Amahan gusto nga ikaw makabaton
ug kauban nga labing maayo alang kanimo.

Gibuhat sa Dios si Eva ingon nga hingpit nga
kauban nga makatagbo sa gikinahanglan ni Adam.
Nasayud usab ang Dios kanimo ug sa imong gikinahang-
lan. Nasayud Siya kanimo labaw pa gani sa imong
pagkasayud sa imong kaugalingon ug nasayud usab Siya
kon kinsa ang tawo nga labing angay kanimo. Nahigugma
Siya kanimo ug nagtinguha Siya nga motabang kanimo.

Busa sa dili pa ikaw mopili, seguroha sa pagpa-
ngayo sa Dios nga ikaw Iyang giyahan sa imong pagpili
ug kapikas. Pagampo mahitungod niini ug pagmatinu-
manon sa pagsunod Kaniya.

ISantiago l :5. Ug kon aduna man kaninyoy naku-
langan ug kaalam papangayoa siya sa Dios ... ug
kini igahatag kaniya.

Buhata Kini

3. Unsa may imong buhaton sa dili ka
pa mopili ug kapikas sa kinabuhi?
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Unsaon sa Dios pagiya kanimo

Unsaon sa Dios pagpahibalo sa usa ka tawo kon
kinsa ang iyang minyoan? Kasagaran ang Dios magagiya
sa iyang mga anak pinaagi sa panagkauyon niining lima
ka nagkalain-laing paagi:

* Pinaagi sa Biblia
* Pinaagi sa hustong paggamit sa kaugalingong pa-

ngisip.
* Pinaagi sa kahigayonan
* Pinaagi sa matuod nga paghigugmaay ug pag- u -

yonay
* Pinaagi sa kasegurohan sa kabubut-on sa Dios.

Ang usa ka Kristohanon kinahanglan nga maga-
pangita sa pagiya sa Dios niining mga paagiha. Kinsa
kadtong magahimo ug pagpili sa ilang ikauban sa kina-
buhi kinahanglang magseguro nga kini sumala -!a sum-
banan nga makita sa Biblia. Ang personalidad sa babaye,
ug lalake kinahanglang magkatakdo o magkauyon gayud
alang sa usag usa. Ang kahigayonan kinahanglan nga
rnoduyog usab kanila sa pagtabang aron mamahimo ang
kaminyoon. Aduna usab matuod nga pagdawat sa usag
usa ug kasegurohan sa kabubut-on sa Dios.

Buhata Kini

4. Sag-uloha ang lima ka paagi diin ang Dios
makapahibalo sa tawo kinsa ang iyang
minyoan,
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ANGSUMBANANSABmL~
Ang una ug ang labing importante sa mga paagi diin

ang Dios magagiya kanimo mao ang Iyang Pulong. Diha
sa BibIia ang Dios nagahatag kanimo ug. mga sumbanan
nga pagasundon..Imong maseguro nga ang Iyang pagiya
dili gayud magkasumpaki sa mga sumbanan nga Iyang
gihatag kanimo. Ang duha niining mga sumbanan alang
sa mga Kristohanon mao kini:
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* Pagminyo ug usa ka Kristohanon
* Paneguroha nga kamo nagkauyon gayud

Pagminyo ug usa ka kristohanon
Sila nga nakabaton na ug panimalay sa ilang

kaugalingon adnnay kaakohan sa 'sulod sa ilang panimalay
bisan ang ilang kapikas dili mga Kristohanon. Apan kon
ikaw usa ka Kristohanon ug wala pa maminyo, angay
nimong mahibaloan nga ang Dios dili buot nga ikaw
magminyo sa usa ka dili magtotoo.

2 Corinto 6: 14. Ayaw kamo pagpahiangay sa
inyong kaugalingon kauban sa mga dili magtotoo
diha sa mao rang usa ka yugo. Kay unsa may
kigkomboyahan sa pagkamatarung ug sa pagka-
dautan? O unsa may pakig-ambitan sa kahayag ug
sa kangitngit?

Mabasa nato sa Biblia ang mahitungod sa duha ka
batan-on nga nangasayop tungod sa ilang pagpangasawa
ug dili magtotoo sa Dios. Sila mao si Samson ug si
Salomon. Si Samson nabihag sa usa ka batan-ong babaye
nga dili pareho niya ug tinoohan. Ang iyang ginikanan
nagapanghimangno kaniya sa pagpangasawa ug babaye
nga gikan sa ilang katawhan, apan midumili siya, Ang
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iyang unang kaminyoon maoy usa ka dakung kapakyasan
bisan gikan pa sa sinugdanan. Apan wala gihapon siya
mosunod sa sumbanan sa Dios. Sunod, ang ikaduha
niyang asawa mibaligya kaniya ngadto sa iyang kaaway.
Si Hari Solomon nga gitawag ug manggialamon nadala
pahilayo sa Dios tungod sa dili magtotoo nga mga asawa.

Busa, pagbantay sa imong pagpakighigala. Madugay
nimong pakigkuyog sa imong higala makakat-on ikaw sa
pag-angay kaniya, busa ayaw kini himoa nga makadala
kanimo sa paghigugma sa usa ka dili Kristohanon. Pilia
ang imong mga suod nga mga higala diha sa mga Kristo-
hanon. Ayaw tugoti si Satanas nga ikaw masimang gikan
sa kabubut-on sa Dios ug madaut ang imong kinabuhi
pinaagi sa imong pakigminyo sa usa ka dili magtotoo.

Buhata Kini

5. Nganli ang duha ka batan-on sa Biblianga
nadaut ang ilang kinabuhi tungod sa ilang
pakigminyo sa mga babaye nga dili
magtotoo.

6. Sag-uloha ang 2 Corinto 6: 14.

7. Unsa may imong hunahuna mahitungod sa
mga Kristohanon nga nakigminyo ug mga
dili magtotoo?

..................................................................

.................................................................
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Paneguroha nga kamo nagakauyon gayud
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Ang pagka Kristohanon sa usa dili igo nga kata-
rungan nga siya imong minyoan. Ang Biblia nagatudlo
nga dili ikaw makabaton ug malipayong panimalay gawas
kon kamo magkauyon sa mga butang.

I Amos 3:3. Magakakuyog ba ang duruha gawas
kon sila magkauyon?
Ang dili panagkauyon sa relihiyon dili makahimo

ug usa ka malipayong panimalay. Ikaw ug ang imong
kauban kinahanglan nga magkauyon sa dapit nga inyong
pagapuy-an, unsaon ninyo pag-alagad Kaniya, unsang
iglesiaha ang inyong tambongan ug unsang relihiyon a
nga bansayon sa inyong mga anak. Kasagaran ang panag-
kalahi sa relihiyosong pagtudlo makapabungkag sa pani-
malay. Usa ka ilhanan nga dili maayo sa pagsugod ug
bag-ong panimalay mao ang panagbulag sa pagsimba.

Walay duha ka tawo nga hingpit ang ilang panag-
kauyon sa tanang butang; ug kana imo gayung mapaabut.
Apan ang bana ug ang asawa kinahanglang magkauyon
gayud sa mga butang nga importante.

Ikaw ug siya nga imong gilauman nga minyoan
nagkauyon ba bahin sa Diosnong sumbanan alang sa
inyong panimalay? unsaon pagtudlo sa mga anak? sa res-
ponsibilidad sa bana ug sa asawa? unsaon pagkupot sa
inyong salapi? Kon kamo wala magkauyon, pagbantay,
kay ikaw nagpaingon sa kagubot.

Kining mga leksyona makatabang kanimo sa pag-
baton ug usa ka malipayong panimalay, sa dihang kamong
duha magatuon sa pahimangno sa Dios ug magkauyon sa
mga sumbanan nga Iyang gihatag kaninyo diha sa
Iyang Pulong.
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Buhata Kini

8. Sag-uloha ang Amos 3:3.

9. Pag-ampo mahitungod niini ug isulat
ang imong kaugalingong tubag. Unsaon
man nimo pagkahibalo nga ang usa
miuyon ba o wala sa mga butang nga
gihisgutan niining bahina?

Imo bang ipasulabi nga ang imo rang
hunahuna husto o imo bang timbang-
timbangon ang imong hunahuna ug sa
hunahuna sa uban aron kamo magka-
uyon?
-- _._---_ ~._-___ ..-_ _-_ _ ...

10. Unsa may imong ilhanan nga kining
imong pagtuon niining mga leksyona
nakatabang nimo ug sa imong umaabut
nga kauban sa kinabuhi nga kamo
magakauyon gayud sa inyong pani-
malay?
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KALIDAD SA IMONG PAGAPILION

Ang pagkaimportante sa kalidad

Unsa may mga kalidad sa tawo nga gustoan nimong
minyoan? Ang ubang mga batan-ong lalaki moingon:
"Kinahanglan siya nga guapa, utokan ug educado. Kina-
hanglan gikan siya sa inila ug adunahan nga pamilya."

Naay uban niining mga butanga nga kaha angayng
panganduyon apan walay usa niini nga makagarantiya sa
usa ka malampusong kaminyoon. Sa pagkatinuod, ang
usa ka maanyag nga babaye mahimong mapagarbohon sa
iyang kaanyag. Mahimong gamiton gani niya ang iyang
kaanyag sa pagdani sa ubang mga lalaki bisan minyo na
siya.

Ang usa ka babaye nga gikan sa adunahan nga
pamilya magdahum nga ang iyang bana nga mao pay
pagsugod sa trabaho, maghatag kaniya sa tanan niyang
gikinahanglan bisan dili makaabot.

Ang kaanyag, edukasyon ug ang pagkainila mahi-
mong makatabang apan adunay mga kalidad sama sa
kinaiya, maayong parnantasan, maayog panglawas ug
pagsinabtanay nga mas hinungdanon.

Buhata Kini
II. Pagngalan ug duha ka kalidad nga dili

kaayo kinahanglanon nga ang kamin-
yoon magmalipayon.
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Kinaiya

Unsang klaseha sa tawo ang gusto mong ikauban sa
tibuok mong kinabuhi? Maayo ba o bagulbolan? mahi-
galaon ba o palaaway? mapailubon ba o dali rang masuko?
Maayo ba o mang-"under"? matinabangon ba o pala-
sugo? manggihatagon ba o dalo? kasaligan ba o seloso?

Nangita ba ikaw ug usa nga maayog dungog o usa
nga kwestionable? matinud-anon o kanunay kang baka-
kan? kugihan o tapulan?

Ang kinaiya natukod ug nahulma gikan pa sa
pagkabata. Ang panimalay sa tawo nga imong higustoan
magahatag kanimog mga panghunahuna mahitungod
kaniya. Dunay inila na mga pinulongan nga nagingon:
"Kon unsay amahan-mao sab ang anak." "Kon unsa ang
inahan mao 'sab ang anak babaye." Kasarangan sa anak
mosunod gayud sa panig-ingnan sa iyang ginikanan.

Apan ang grasya sa Dios magatabang sa usa ka
Kristohanon nga mausab ang iyang kinaiya bisan pa ang
iyang panimalay dili makatabang kaayo sa paghatag
kaniya ug maayong pagtudlo. Ug duna usay tawo nga
bisan maayo ang ilang panimalay apan dili mosunod
sa panig-ingnan nga gihatag kaniya sa iyang ginikanan.
Busa, ang panimalay makatabang kanimo sa pagpangita
ug maayong kalidad sa usa ka tawo, apan dili nimo isalig
ang imong paghukom sa kinaiya sa usa ka tawo diha sa
panimalay diin siya gikan.
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Buhata Kini

12. Pagbuhat ug talaar. sa mga kinaiya nga
imong higustohan sa imong mahimong
bana o asawa.

13. Karon susiha ang imong kaugalingon
pinaagi sa lista nga imong nasulat.
Markahi sila alang sa imong kaugali-
ngon. Butangi ug "maayo" sa mga
pulong nga naghulagway kanimo;
"luya" sa mga kinaiya nga kinahang-
lan pang ugmaron.

14. Pag-ampo nga ang Dios magahimo
nga maayong kapikas sa makabana o
makaasawa kanimo. Unya pag-ampo
usab nga ang imong umaabut nga
kapikas makabaton sa mga kalidad nga
mahisibo kanimo.
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Batasan

Ang batasan sa usa ka tawo lisud mausab. Kon
dunay batasan ang usa ka tawo nga makasamok nimo,
ayaw pagdahum nga ang iyang batasan mausab sa human
kamo maminyo. Hinumdumi ang usa ka pinulongan nga
"Ayaw minyoi ang usa ka tawo aron sa pag-usab kaniya."
Ayaw gayud pagdahum nga makahimo ikaw pag-usab sa
kinaiya ug batasan sa imong bana o asawa ngadto sa
imong nagustohan.

Ang matuod nga gugma makapahimo sa bana ug
asawa sa pagpaningkamot nga maghiuyonay sa usag usa
ug kalimtan kadtong mga butang nga dili kaayo impor-
tantc. Ug sa mga butang importante magtinabangay
gayud sila. Apan ayaw pagpakabuta nga rnagminyo ka
lang dayon nga dili maghunahuna kon unsay mga batasan
sa imo unyang mahimong kapikas.

Mahigugmaon ba siya sa kalinis o hugawan ba
siya? matinahuron o tigpanulti ug sakit? mabinantayon
sa iyang pamayhon o tigpasagad? Kanunay ba lamang
iyang sulti o maminaw ba siya kon unsay isulti usab sa
uban? Modawat ba siyag kaakohan ngadto sa Dios ug sa
simbahan nga magmatinud-anon? Giunsa man niya pag-
tagad ang iyang mga igsoon ug ginikanan?
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Buhata Kini

15. Pagbuhat ug talaan sa mga maayong
batasan nga gusto nimong makita sa
imong mahimong kauban sa kinabuhi.

16. Ilista ang mga batasan nga sa imong
hunahuna dili makahatag ug kalipay sa
imong kaminyoon.

17. Susiha ang imong kaugalingon sa mga
nahisulat sa itaas nga imong gilista ug
pag-ampo alang sa imong kaugalingon
ug sa imong umaabut nga kapikas.
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Panagkasamag interes ug personalidad

Gusto ka bang magpuyo sa tibuok nimong kinabuhi
kauban sa usa nga dili interesado o dili mouyon sa mga
butang nga labing importante alang kanimo? Ang mga
bana ug mga asawa nga interesado sa mao ra nga mga
butang may dakung kahigayonan nga ang ilang pani-
malay magmalipayon.

Usahay ang dili magkasama nga kinaiya maayo kay
makatabang man sa usag usa. Pananglitan, ang usa ka
tawo nga kanunay lang iya ang sulti malipay kon
makakauban ug usa nga hilomon apan maayo maminaw.
Ang tawo nga hataas ug panghanduraw nagkinahanglan
ug kapikas nga mobuhat sa kinahanglang buhaton.

Apan ang bana ug ang asawa nga adunay kinaiya
ug personalidad nga dili gayud magkauyon, malisud gayud
alang kanila nga magkakuyog. Kon ang usa ka batan-ong
bana taas ug panlantaw ug kugihan, may dakung
posibilidad nga dali ra siyang mosuko sa iyang asawa nga
hinayan, dugay'kasabut ug tapulan.

Si Eva gibuhat ingon nga husto nga katabang ni
Adam. Buot usab sa Dios nga magkauyon usab kamo sa
imo unyang kauban. Adunay inyong pagkasama aron
kamo magkauyon, ug aduna usahay panagkalahi aron
kamong duha may ikaamot alang sa pagmugna ug usa ka
maayong panimalay.
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Buhata Kini

18. Pagbuhat ug lista sa mga buluhaton
nga imong higustohan. Ang imong
kapikas dili tingali mahiuyon sa uban
niini, ug kon siya mosupak gayud
niini, makahimo kini kaninyo ug
kagubot.

19. Ilista ang mga butang nagustohan
nimong pakigsultihan. Gusto' ba ang
imong umaabot nga kapikas mohisgot

. niining mga butanga?
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Maayong panglawas

Kaminyoon ug Panimalay

Ang maayong panglawas importante kaayo alang
sa kalipay sa panimalay ug sa mga anak. Buot gayud
nimo nga ang imong mga anak mahimsog ug kusganon
dili mga luyahon. Dili ikaw gusto nga sila dunay mga
depekto sa lawas ug sa panghunahuna nga madawat nila
gikan kanimo. Daghang mga nasud nga sa dili pa ka
maminyo ila una ikawng usisahon kon maayo ba ikaw ug
lawas o dili ba. Gihimo nila kini aron sa pagpanalipod sa
imong mga anak.

Wala kini magkahulogan nga ikaw adunay hingpit
nga kahimsog. Adunay mga tawo nga dunay mga depekto
nga nakakat-on sa pagbuntog niini ug nahimong maayong
mga bana, mga asawa ug mga ginikanan. Ang mahirnsog
ug panglawas dili kaayo labing importante apan kina-
hanglan nga hatagan kini ug pagtagad. Pangutan-a ang
imong kaugalingon, mahimo ba siyang maayong inahan
sa akong mga anak? Mahimo ba siyang maayong amahan
sa akong mga anak? Hinoon, ang usa ka tawo dili
gayud mamili ug usa ka babaye o lalaki nga iyang
rninyoan nga wala pa moabut sa hustong edad ug ang
lawas dili pa andam sa kaminyoon.

Buhata Kini

20. Nganong importante man ang kahim-
sog sa lawas ug sa hunahuna sa imong
umaabut nga kapikas sa Kinabuhi?
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KAHIGAYONAN

Atong gihisgutan nga ang Dios maggiya kanato
pinaagi sa mga kahigayonan. Ato kining makita sa mga
matahum nga mga sugilanon sa gugma diha sa Biblia.

Gibiyaan ni Ruth ang iyang panimalay ug puluy-
anan aron sa pag-alagad sa matuod nga Dios. Miadto
siya sa uma aron manghagdaw ug "nahitabo" nga didto
siya makaadto sa umahan ni Boaz. Ang Dios nagagiya
kaniya. Sa dihang nagkita sila ni Boaz, nakita ni Boaz
diha kaniya ang kalidad sa babaye nga gusto niyang
pangasaw-on. Dihay daghang mga babag sa ilang kamin-
yoon, apan ang Dios nagapahiluna kanila. Ang tanan
mitabang ug sila nagkadayon.

Usa sa mga kahigayonan nga gigamit sa Dios sa
pagiya ni Ruth mao ang tambag sa mga tawong gulang
nga may dakung kasinatian. Iyang gitahud ang tambag
ni Naomi ug gibuhat kini. Kasagaran ang Dios magagamit
sa mga tambag sa mga ginikanan, mga pastor ug mga
Kristohanon nga gulang-gulang na sa pagtabang sa mga
batan-on sa pagpahibalo sa kabubut-on sa Dios.

Ang sugilanon ni Isaac ug ni Rebeca lahi kaayo
kay sa kang Boaz ug ni Ruth. Wala sila magkakita hangtud
nga si Rebeca miabut sa ilang adlaw sa kasal. Si Abraham
nagasugo sa iyang sulogoon sa pagpangita ug asawa alang
sa iyang anak nga si Isaac. Ang sulogoon nag-ampo
ngadto-sa Dios nga siya pagagiyahan ug ato usab nga
maseguro nga si Abraham ug si Isaac nag-ampo usab.



66 Kaminyoon ug Panimalay

Ang Dios mitubag sa ilang pag-ampo ug nagdala
kang Rebeca sa dapit diin ang sulogoon nagaampo. Sa
dihang giilaila na sa sulogoon si Rebeca ug ang iyang
panimalay, nakita niya nga ang babaye nagbaton sa mga
kalidad nga makapahimo] .kaniyang maayong asawa ni
Isaac. Ang tibuok banay nasayud nga ang Dios maoy
nagapahiluna niini, busa sila misugot nga mahimo siyang
asawa ni Isaac. na siyang gipangutana kon mouban ba
siya sa sulogoon aron mahimong asawa ni Isaac. ug siya
misugot. Human sa hataas nga panaw, nagkakita sila.
Nagkahinigugmaay sila ug nakabaton sila ug usa ka
malipayong panimalay.

Niadtong mga panimalay diin ang ginikanan maoy
mam ili ug mga pangasaw-onon sa ilang mga anak kina-
hanglang mag-ampo ug mangamuyo gayud sila sa Dios
sa pagiya kanila. Ang maong Dios nga nagadala kanila sa
kahigayonan ug nagadala ni Isaac ug ni Rebeca aron
magkatipon, mao ra gihapon nga Dios nga motubag sa
pag-ampo karon.

Buhata Kjni

21. NganH ang duha ka magtiayon sa
Biblia nga gidala sa Dios nga magka-
dayon pinaagi sa mga kahigayonan .

._-_._-- ..._ ......__ ._---------_ ..
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PAGHIGUGMAAY UG PAG.UYONAY
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Walay kaminyoon nga magmalipayon kon walay
matuod nga gugma sa bana ug sa asawa. Ang matuod nga
gugma nagahatag ug pagbati nga ang duha ka binuhat
masigkapikas sa usag usa. Makapahimo kini kanila sa
pagbuhat sa pagpahimuot sa usag usa, ug makatabang
kanila nga maghiuyonay sa mga butang. Ang gugma
maoy nagabugkos kanila labaw pa sa ubang butang.

Ang gugma labaw pa sa kaibug tungod kay kini
nagalakip sa pagtahud, kadungganan, ug sa kinasing-
kasing nga pagdawat ug pagkamanggihunahunaon ngadto
sa uban. Ayawg saypa nga ang kaibug mao ang gugma .

. Kon wala ikaw makaseguro sa imong gibati, iampo kini.
Pakigsulti sa imong ginikanan o sa ubang hamtong nga
Kristohanon mahitungod niini.

Unsa kaha kon- ang kaminyoon gipahiluna nang
daan sa mga ginikanan sama sa kang Rebeca ug ni Isaac?
Wala gayuy halalum ug matuod nga gugma sa wala pa
ang higayon nga sila magkainilhanay. Ang gugma
maugmad, ug kinahanglang ugmaron. Ang Dios nga
mao ang tuburan sa tanang matuod nga gugma, maga-
hatag kanimo ug gugma alang sa tawo nga iyang ihatag
kanimo, ug ihatag gayud niya kining tawhana kanimo.

Hinoon, kita nagahisgot sa kaminyoon sumala sa
sumbanan sa Dios. Kon ikaw usa ka Kristohanon, ayaw
gayud pagdawat sa usa nga dili Kristohanon bisan pag
naibog ikaw kaniya.
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Genesis 24:58,67. Ug ilang gitawag si Rebeca, ug
miingon kaniya, Mouban ba ikaw niining tawhana?
Ug siya mitubag, Mouban ako. Ug si Isaac mikuha
kang Rebeca ug siya nahimo niyang asawa ug iya
siyang gihigugma.

Buhata Kini

22. Unsay mga kalidad sa gugma nga maoy
patukoranan sa kaminyoon?

Kon ikaw naghunahuna sa pagminyo
sa usa ka tawo, susiha ang irM>ngpag,-
bati sa imong nasulat sa itaas. Mao ba
kini ang imong pagbati? Mao ba kaha
usab kini ang pagbati sa imong paga-
minyoan?

2. Pag-ampo nga dili ikaw malimbongan
sa kaibug nga dili gugmang matuod.
Pangayoa sa Dios nga ikaw pagahatagan
ug tawo nga imong pagahigugmaon ug
minyoan.

24. Pag-ampo alang sa imong mga higala
nga nagkinahanglan ug dugang pang
gugmg sa ilang pan imalay.
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KASEGUROHAN SA KABUBUT-ON SA DIOS

Ang pagiya sa Dios dili kanunay magagikan sa usa
ka tinuyong pinadayag, kondili sa panag-uban sa mga
paagi nga gihisgutan na: Ang sumbanan sa Biblia, ang
hustong kaIidad, kahigayonan, paghigugmaay, ug ang
kasegurohan sa kabubut-on sa Dios.

Kining kasegurohan moabut ingon sa usa ka
pagbati sa kalinaw mahitungod sa butang nga imong
ginaampo, usa ka halalum nga pagtuo nga kini kabubut-
on sa Dios. Dili kay ang usa nay makabaton niini,
kondili ang lalake ug ang babaye kinahanglan gayud nga
mag-ampo, aron sila gayung duha ang, maka baton
niining kasegurohan.

Tingali ang pagmando sa Dios mokabat ug hataas
nga panahon. Ang kasegurohan tingali moabut sa wala
pa o humana ba hinoon Siya magdala kanato sa laing
dalan. Kaha mas dali kining moabut kanimo kay sa
uban. Ayaw lamang pag-apura. Sulayi ang imong pagbati
pinaagi sa mga paagi nga gigamit sa Dios sa pagiya
kanimo.
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Ayaw kabalaka kon dili ikaw makakita sa tawo nga
duna sa tanan nga kalidad nga imong gipangita. Aduna
usab tingali ikaw mga punto nga wala sa listahan sa
uban. Kinsa kadtong magahimo ug pagpili, kinahanglan
mangita siya sa mga kalidad nga labing importante sa usa
ka malipayong panimalay. Sa pagkakaron, imo nang
kalingawan ug ugmad usab ang imong kinaiya ug kalidad.

Hinaut nga ang Dios magpanalangin kanimo ug
magamando kanimo sa dalan nga nakita niyang labing
maayo sa tawo nga iyang gipili alang kanimo.

Buhata Kini

25. Hulagwaya ang kasegurohan sa
kabubut-on sa Dios.

26. Susiha ug itandi ang imong mga tubag
sa tubag nga makita sa sunod pahina.

27. Sulati ang imong rekord sa estudyante
nga makita sa luyo sa basahon alang sa
leksyon 3.



Pagpili ug Kapikas

Mga Tubag sa Leksyon 3
Kon ikaw adunay 8 ngadto sa 9 ka hustong
tubag butangi ang imong papel ug labing
maayo; 7, maayo; 6, kasarangan. Kon ang
imong hustong tubag mokubos sa 6, basaha
pag-usab ang leksyon.

1. Tungod sa inpluwensia sa imong kauban
nga imong mabatonan sa imong kina-

. buhi.' Tungod kay ang" pagpili nagka-
hulogan sa tibuok nga kinabuhi.

2. Pinaagi sa Pulong sa Dios.

3. Pag-ampo ug hangyoa ang Dios sa pa-
giya kanimo"

5. Samson ug Solomon.

11. Kaanyag, ug edukasyon.

20. Alang sa kalipay sa panimalay ug
tungod sa mga anak.

21. Boaz ug si Ruth, Isaac .ug si Rebeca.

22. Pagtahud, kadungganan, kinasing-
kasing nga pagdawat, ug pagkamanggi-
hunahunaon sa uban,

25. Pagbati sa kalinaw ug pagtuo nga kini
kabubut-on sa Dios.

Pila ang imong hustong tubag? _
Grad o? . _
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LEKSYON 4
PANAGSABOT SA
KAMINYOON UG PAGKASAI



Panagsabut sa Kaminyoon ug Pagkasa l

Matun-an Nimo Niining Leksyona

Panagkasabut sa Kaminyoon

Pinaagi sa sumbanan sa Dios
Mga salapianong suliran
Ang gawi human sa panagkasabut

Ang Kasal

Ang pangkinahanglan sa gobyernong
sibil

Kasal sulod sa simbahan

Pangandam Alang sa Kasal

PANAGKASABUT SA KAMINYOON

Pinaagi sa sumbanan sa Dios

Kasagaran, adunay panagkasabut sa wala pa ang
kaminyoon. Nagkalainlain lamang ang kinaiya sa panag-
kasabut sa lainlaing nasud. Aduna tingali pagsaulog sa
dihang ang duha ka managhigugrnaay magpadayag na nga
sila magminyo. Tingali, ang uban magbayloay ug singsing
ingon nga handumanan sa usag usa. Ang tanang kinaiya
sa panagkasabut madawat sa mga Kristohanon basta
dili lamang mosupak sa kabubut-on sa Dios. Ang mga
Kristohanon dili gayud mosunod sa mga batasan nga dili
makapahimuot sa Dios.
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Ang tuyo sa usa ka Kristohanon mao ang pagpasi-
dungog sa Dios ug magpahimuot Kaniya sa tanang
butang sa iyang kinabuhi. Nagkinahanglan ang mga
Kristohanon sa panalangin sa Dios sa ilang kaminyoon,
busa pasidunggan nila Siya bisan sa paagi sa pagsaulog
nila sa ilang panagkasabut. Dili nila himoon ang higayon
sa ilang panagkasabut alang sa paghuboghubog bisan pa
kon kini maoy kinaiya sa ilang panimalay.

I Corinto 10:31. Bisan unsay imong buhaton,
bisan unsay imong kan-on o imnon, himoa kini
alang sa himaya sa Dios.

Buhata Kini

l. Unsa mang batasana sa panagkasabut
sa kaminyoon nga pagasundon sa mga
Kristohanon?

2.· Unsa man ang dakung katuyoan sa
Kristohanon?

3. Ngano man ang gikinahanglan man sa
mga Kristohanon nga pasidunggan nila
ang Dios sa paagi sa ilang pagsaulog sa
ilang panagkasabut?
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Mga Salapianong Suliran
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Kadaghanan sa dapit sa kalibutan, ang usa ka lalake
mohatag ug bugay ngadto sa mga ginikanan sa babaye
nga iyang pagaminyoan. Adunay dapit usab nga ang
ginikanan sa babaye maoy mohatag ug bugay ngadto sa
lalake o sa iyang ginikanan.

Daghang mga dapit usab nga dili na sila mohatag
ug bugay, apan ang lalake mangutang alang sa usa ka
mahalon nga singsing. O ang pangasaw-onon ug ang iyang
ginikanan mogasto ug salapi nga labaw pa hinoon sa
ilang pagasto sa ilang panagsabut ug sa kasal.

Aduna niining mga kinaiyaha nga malisud alang sa
mga batan-on sa pagkaminyo kon dili sila mga adunahan.
Ang uban· magtuman na lang ug magpuyo nga dili
maminyo. Hinoon, ang mga Kristohanon gustong mahi-
muot ang Dios kanila, ug dili sila buot nga maulawan
ang Dios ug ang maayong balita pinaagi sa pagpuyo sa
sala.

Kinahanglang mahimatngong ang mga Kristohanong
ginikanan nga dili kaayo importante ang bugay kondili
ang kristohanong kinaiya sa tawo nga pakaslan sa
iyang anak. Dili sila mamugos sa usa ka hataas nga bugay
o mahalong regalo o kasal.

Ang kaslonon usab dili mogasto labaw pa sa ilang
maabut. Usa ka dili maayong sinugdanan sa kaminyoon
ang pagpangutang alang sa kasal.
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Buhata Kini

4. Nganli ang tulo ka butang nga usahay
mahitabo kon ang duha ka managhi-
gugmaay dili makaabut sa galastohon
sa kasal o walay ikahatag nga bugay.

5. Unsay hunahunaon sa mga kristo-
hanong ginikanan nga labing importan-
teng butang mahitungod sa tawo nga
pagaminyoan sa ilang anak?

6. Unsay buhaton sa mga kaslonon mahi-
tungod sa mga galastohon.
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Ang gawi human sa panagkasabut
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Kasagaran, maayo alang sa managhigugmaay nga
magkasuod panahon sa panagkasabut sa ilang mga gi-
nikanan. Makaplano sila sa ilang panimalay ug sa ilang
kinabuhi. Makahimo sila sa pagkuha sa mga butang nga
ilang kinahanglanon sa ilang panimalay.

Ang uban mosamot ang ilang panagkasuod tungod
kay sila nagplano na man nga magminyo sa dili
madugay, apan magalikay gayud ang mga kristohanon sa
mga pagtintal. Hinumdumi ang sumbanan sa Dios. Ang
panagkasabut dili kaminyoon. Dili kini katiawtiawan
tungod kay adunay posibilidad nga kini dili matuman.

Kinahanglan kang magpailub human sa inyong
panagkasabut. Ayaw pagbuhat ug butang nga
makapahimo sa mga tawo sa pagsaway kanimo, sa
imong hinigugma, o sa ebanghelyo. Hinumdumi si
Jacob, nga nagabuhat sulod sa pito ka tuig ingon nga
bugay alang kang Raquel.

IGenesis 29:20. Ug si Jacob mialagad ug pito ka
tuig alang kang Raquel; ug ingon sa pipila lamang
ka adlaw alang kaniya tungod sa iyang gugma
alang kaniya.

II Buhata Kini

7. Giunsa man pagpamatuod ni Jacob ang iyang
gugina kang Raquel?
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ANG KASAL
Ang pangkinahanglan sa gobyernong sibil

Ang mga Kristohanon magkuha gayud sa kina-
hanglanong mga papeles aron ang kasal dili mahisupak sa
balaod sa nasud. Nagalakip kini sa sertifico sa pagkatawo,
sertifico sa panglawas, ug unya ang Iisensiya sa kasal.

Dunay mga tawo nga nanag-ipon nga wala makasal.
Aron mapahimuot ang Dios ug mabatonan ang maayong
pagpamatuod, kinahanglang tagboon nila ang giki-
nahanglan sa gobyerno aron ang ilang kaminyoon
mahimong pinasubay sa balaod. Sa ingon niining paagi,
ang amahan maghatag ug kadungganan sa iyang asawa ug
mga anak ug makabaton ug panalipod gikan sa gobyerno.

Buhata Kini

'.8. Unsa mang mga papelesa ang pagaan-
damon sa mga kaslonon sa dili pa sila
makasal nga pinasubay sa balaod?

9. Nganli ang duha ka katarungan ngano
nga ang usa ka Kristohanong kaslonon
kinahanglan man nga magpakasal pi-
nasubay sa balaod?
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Kasal sulod sa simbahan
Ang tanang gikinahanglan sa gobyerno kinahanglan

nga maandam na sa wala pa ang kasal sulod sa' simbahan.
Sa ubang nasud, duna unay kasal sa sibil sa dili pa ang
kasal sa simbahan.

Sa usa ka kasal nga kristohanon ang babaye ug
ang lalake magahimo ug dayag nga pakigsaad sa usag usa
atubangan sa Dios. Magasaad sila nga mahigugma, magpa-
sidungog, magpanalipod ug magmatinumanon sa usag
usa hangtud nga ang kamatayon maoy magabulag
kanila. Ang ministro magasulti kanila sa ilang responsi-
bilidad, magpaminaw sa ilang mga saad, ug magpahibalo
sa kadaghanan nga sila asawa na ug bana, ug maga-
pangayo sa panalangin sa Dios alang sa ilang panimalay.

Ang seremonyas sa sulod sa simbahan nagaila nga
ang kaminyoon usa ka mugna sa Dios. Nagapakita usab
kini nga ang magtiayon nagalantaw sa Dios sa Iyang
tabang ug pagmando sa dihang sugdan na nila ang
kinabuhing minyo ug magtukod sa panimalay.

Adunay mga tawo nga mogasto ug daku alang sa
kasal. Tingali, alang sa biste sa kasal, sa dayandayan o
ang pag-abiabi ba sa mga kahigalaan ug mga paryente.
Hinoon, buot gayud nimo nga mahimong matahum
ang inyong kasal, apan mas labing maayo nga sa yano
lamang kini himoon kay sa mosulod sa daghang utang.
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Buhata Kini

10. Unsa man ang imong pagabuhaton sa
wala pa ang kasal sa sulod a simbahan?

11. Unsa may pakigsaad sa lalake ug sa
babaye sa usag usa sa usa ka kristo-
hanong kasal'!

/' _ .._- _--_. __ _--- __ ._-_ _-.---- ..- _ .

12. Ang usa ka kasal sulod sa simbahan
nagapakita nga ang magtiayon naga-
lantaw ngadto sa Dios sa usa ka
butang. Unsa man kini'!
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PANGANDAM ALANG SA KASAL

Kanus-a man ang managhigugmaay magplano sa
pagminyo? Nagaagad kini sa kahigayonan. Kinahanglan
nga ang duha hingkod na gayud sa pagsagop sa kaakohan
sa kaminyoon. Kinahanglan hingkod na sila nga magka-
sabut sa usag usa inay maghunahuna lamang sa ilang
kaugalingong kagustohan. ' -

Ang kaminyoon dili usa ka tiawtiaw. Ang lalake
kinahanglang mahibalo motrabaho. Kinahanglang aduna
siyay buhat o mga paagi nga masustentohan niya ang
iyang asawa ug ang pamilya. Ang babaye usab kinahang-
lang mahibalo mangluto ug sa mga buluhaton sa pani-
malay. Kinahanglan nga ang duha makasabut kon unsa
ang ilang kaakohan sa kaminyoon ug magmasinugtanon
nga motuman niini.

Labing maayo alang sa bag-ong magtiayon nga
adunay ilang kaugalingong puluy-anan sa pagsugod sa
ilang pamuyo. Tingali, usa kini ka gamay nga balay nga
ilang plitehan o usa lamang ka yano nga dapit, sa paagi
nga matawag kini nga ilang kaugalingon ug dili sa ilang
ginikanan. Dili maayo alang sa bag-ong minyo nga
moipon ug puyo sa ilang mga ginikanan ug kon mangipon
man galing labing maayo nga sa hamubo lamang nga
higayon.

Ang panahon sa panagsabut ug ang kasal mahimong
usa ka labing malipayon- higayon alang sa duha kon
ilang sundon ang plano sa ios sa tanan nilang mga lihok.
Ang pagsugod ug bag-oi panimalay nga gitukod sa
Kristohanong patukorana .naoy usa sa labing maayong
mga paagi nga makagarantiya ug usa ka malampusong
kaminyoon ug usa ka malipayong panimalay.



82 Kaminyoon ug Panimalay

Buhata Kini

13. Kon ikaw wala pa maminyo, basaha
pag-usab ang dapit "Pangandam alang
sa kasal" ug susiha ang imong kaugali- .
ngon sa kada punto. Pangayoa sa
Ginoo nga ikaw tabangan Niya sa
dapit nga ikaw maluya, aron mabuhat
nimo ang imong kaakohan nga magma-
lipayon ug mahimong usa ka maayong
kauban sa kaminyoon.

14. Pag-ampo alang sa mga batan-on sa
imong simbahan nga ang Dios maga-
panalangin Kanila sa ilang kaminyoon
ug maghatag kanila ug panimalay nga
nagapasidungog kang Kristo.

15. Susiha ang imong mga tubag sa sunod
pahina.

16. Sulati ang imong rekord sa estudyante
nga makita sa luyo sa basahon alang
sa leksyon 4.

PAHALIPAY!

Natapos mo ang unang upat ka leksyon ning
maong kurso. Karon sunda ang pahimangno sa katapusan
sa mga pangutana alang sa leksyon 4. Anaa kini sa
Rekord sa estudyante.



Mga Tubag sa Leksyon 4

83

KOh ikaw adunay II ngadto sa 12 ka mga hustong
tubag sulati ug labing maayo; gikan sa 9 ngadto sa
10, maayo; gikan sa ngadto sa 8 kasarangan. Kon
ubus sa 7 ang imong hustong mga tubag basaha
pag-usab ang leksyon.

Mga gawi nga nahiangay ug nahisibo sa suk-
danan sa Dios.
Pagpasidungog ug pagpahimuot sa Dios.
Mga Kristohanon buot sa panalangin sa Dios
sa ilang kaminyoon.
Ang uban nanag-ipon nga wala nagpakasal,
nagkinabuhi sa dautan nga kinabuhi, o mi-
sulod sa pagpangutang.
Kristohanong pamatasan.

li. Dili magagasto sa labaw sa maarangan.
7. Siya nagahago sulod sa pito ka tuig ingon

nga bugay kang Raquel.
S. Sirtipiko sa pagkatawo, pagpahiling sa lawas

ug Iisinsya sa pagminyo.
Pagpahimuot sa Dios ug pagkinabuhi nga
matarung.
Mga kinahanglanong sivil andamon.
Sa paghigugma, pagpasidungog, pagamoma
ug ang pagkamatinumanon sa matag-usa
hangtud sa kamatayon.
Sa pagtabang, paggiya sa ilang pagsugod sa
kinabuhing minyong pag mugna .sa ilang
panimalay. .

Numero sa hustong mga tubag .

Grado
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Pagtukod sa Imong Panimalay

Matun-an Nimo Niining Leksyona

Unsa Man ang Panimalay

~ng Importancia sa Panimalay

Importancia ngadto sa nasud
Importancia ngadto sa katilingban
Importancia ngadto sa usa ka bata
Importancia ngadto sa bana ug asawa

~ng Kristohanong Panimalay

Sala makapabungkag sa panimalay
Unsa man ang Kristohanong panimalay
Pag-ampo sa panimalay

UNSA MAN ANG PANIMALAY

Unsa man ang panimalay? Ang panimalay mao ang
dapit diin ang usa ka pamilya nagpuyo. Dili usa ka
panimalay ang usa ka balay nga walay nagpuyo. Naga-
sugod ang panimalay sa bana ug asawa. Madungagan kini
sa ilang pagpanganak o duna bay motipon kanila nga mga
paryente, ingon pananglit sa mga ginikanan nga mga
tigulang na.

Sa dihang gibuhat sa Dios ang panimalay nga
sumbanan, gihatagan Niya si Adam ug Eva sa usa ka
pinasahe nga dapit aron ilang pagapuy-an. Usa kini ka
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matahum nga tanaman nga pagaatimanon ni Adam.
Gusto usab sa Dios nga ang kada panimalay karon
adunay dapit nga diin sila magkahiusa ingon nga usa ka
pamilya. Ug Siya nagpaabut nga atimanon gayud nila
ang ilang panimalay. Bisag unsa kaubos sa atong pani-
malay, gusto sa Dios nga mahimo kining madanihon ug
hayahay aron ang pamilya magkalipay nga magpuyo
niini.

Adunay daghang k1ase sa panimalay sa kalibutan.
Ang klase sa butang nga gigamit sa pagtukod sa panimalay
dili kaayo ang labing importante. Ang labing importan-
teng butang mao ang pagtinagdanay sa mga sakop sa
sulod niini. Mao kiniy makapahimo sa usa ka panimalay
nga maayo o dautan. Ang panaghigugmaay sa tanang
sakop sa panimalay mao ang labing importante.

Ang panaghiusa sa panimalay hinungdanon kaayo
sa pagtukod sa hustong pagtinagdanay sulod sa balay.
Ang panimalay dili lamang usa ka dapit diin ikaw
mokaon ug matulog. Ang pamilya kinahanglan nga
magahin ug panahon diin sila managhiusa sa usa ka
buhat nga makapahimo kanila nga magkasuod. Sa
pagkatinuod, ang pagtinagdanay sa pamilya usa ka
labing importanteng bahin sa panimalay, busa kanunay
natong magamit ang pulong panimalay inay sa pulong
pamilya.

Buhata Kini a

l. Unsa man ang panimalay?



Pagtukod sa Imong Panimalay 87

ANG IMPORTANCIA SA PANIMALAY

Importancia ngadto sa nasud

Ang mga maayong panimalay maoy patukoranan
sa mga maayong nasud. Ang panimalay maoy unang
kapunongan sa katilingban sa kalibutan. Gisugdan kini
sa Dios. Unya misunod ang ubang mga kapunongan sa
katilingban-escuelahan, kasimbahanan, tribo, balangay,
'lungsod ug mga nasud.

Si Annie Cressman misulat: "Ang panimalay sama
sa usa ka gamayng kagamhanan. Ang amahan mao ang
presidente, ang inahan mao ang bisepresidente. Nagtina-
bangay sila sa usag usa sa pagdumala sa panimalay. Naga-
himo silag mga maayong kasugoan aron ang ilang mga
anak adunay malinawong dapit nga kapuy-an. Ang ilang
mga kasugoan magatudlo sa mga kabataan sa mahusayng
kinabuhi ug pagkamasinugtanon. Kon ang kabataan
makakat-on sa pagsunod sa mga sugo sa ilang ginikanan
sa ilang panimalay, masayon na lang unya nila ang pagsu-
got sa ilang magtutudlo sa tunghaan, sa ilang pastor, ug
sa ilang nasud."

Buhata Kini
..

2. Sa unsa man nimo ipakasama ang usa
ka panimalay? -
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Irnportancia ngadto sa katilingban

Ang katilingban nagadepende sa pamilya aron kini
mahimo.ltng pamilya mao ang nagIangkob sa katilingban
ug nagapatunhay niini gikan sa kaliwatan ngadto sa
kaliwatan. Ang usa ka maayong pamilya 'nagahatag sa
iyang mga anak sa mga maayong pagtudlo nga ilang
gikinahanglan aron mahimong mga maayong sakop sa
katilingban.

Ang bata nahimugso diha sa panimalay. Ang una
niyang mga kauban mao ang mga sakop sa iyang
panimalay. Diha sa iyang panimalay mahulma ang iyang
kinaiya ug batasan. Diha siya makakat-on sa pagtagad sa
ubang mga tawo. Kon unsay iyang nakat-onan sa gamay
nga hugpong, mao usab ang iyang buhaton diha sa mga
dagkung hugpong sa katilingban ug sa kalibutan.

Busa, ang klase sa pagtudlo nga gihatag sa pani-
malay ngadto sa iyang anak, mao usab ang klase sa mga
tawo ang anaa sa atong katilingban. Ang usa ka maayong
panimalay magatabang sa ilang anak sa pag-umol sa ilang
batasan, sa pagbati sa kaakohan, gugma, pagkamatinu-
manon, ug pagtahud sa katungod sa uban.

Buhata Kini

3. Unsa may nagapahibalo kanato kon
unsang klaseha sa mga tawo nga maga-
buhat sa atong katilingban?
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Importancia ngadto sa usa ka bata
Ang panimalay importante kaayo alang sa usa ka

bata. Nagaumol kini sa iyang batasan ug kinaiya ug naga-
tabang sa paghulma sa iyang panlantaw sa kinabuhi. Kon
unsay kakuyaw, suliran ug mga kahigawad nga iyang
maat ubang sa gawas nga kalibutan, kinahanglang masayud
siya nga siya makapauli sa iyang panimalay aron mahi-
gawas gikan niini. Didto siya pagaabiabihon. Ang iyang
mga ginikanan nakasabut kaniya, nahigugma kaniya ug
magaamoma kaniya. Ang usa ka malipayong panimalay,
bisan unsa kini kakabus, magahatag sa usa ka bata ug
pagbati sa kasegurohan. Makatabang kini kaniya sa pag-
ugmad sa iyang kinabuhi hangtud siya mahingkod.
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Ang usa ka bata nagakinahanglan sa gugma, pag·
amoma, kalipay ug pagpanalipod sa usa ka maayong
kristohanong panimalay. Kon unsa ang iyang gikaon,
importante kini alang sa panglawas ug sa iyang pagtubo.
Ang gugma sa iyang mga ginikanan ug mga igsoon sama
kini kahinungdanon o labaw pa gani, alang sa iyang
panglawas ug kalipay sa iyang tibuok nga kinabuhi.

Atong ipakasama ang usa ka panimalay sa usa ka
escuelahan. Ang mga ginikanan mao ang magtutudlo.
Ang mga bata mao ang magtutungha. Ang ginikanan
nagtudlo sa mga bata sa ilang mga leksyon pinaagi sa
ilang mga pulong ug sa mga Iinihokan. Sa kanunay ang
Biblia magapabasa kanato niini:

I
I

I Mga Hari 15:3. Ug siya naglakat sa tanang sala
'sa iyang amahan.

I Mga Hari I·S :26. Ug siya naghimo sa dautan sa
mga mata ni Jehova, ug naglakaw sa dalan sa iyang
amahan.
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Ang panimalay mao ang dapit diin ang kinaiya sa
tawo mahulma. Usa ka dakung kamatuoran nga nahiba-
loan na nga ang nakat-onan ug ang batasan sa usa ka
bata nga iyang nakuha sa wala pa moabut ug unom ang
iyang panuigon, magpabilin kini kaniya sa tibuok niya
nga kinabuhi. Busa, kon ang panimalay dili maayo, daku
kaayo ug posibilidad nga ang mga bata usab niini dili
usab maayo. Kon ang panimalay maayo pagkadumala
pinaagi sa gugma, ato gayud nga mapaabut nga ang mga
bata usab niini mahinadlokon sa Dios, matarung ug
kasaligan. Sila mahimong panalangin ngadto sa kalibutan.

Buhata Kini

4. Unsang butanga ang imp rtante alang sa
kaayohan sa usa ka bata nga sama ka-
importante sa pagkaon nga iyang gikaon?

l:lI 5. Unsaon man nimo pagpakasama ang pani-
malay sa escuelahan?

6. Unsay kalabutan sa panimalay sa batasan
ug kinaiya sa bata?
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Irnportancia sa ngadto sa bana ug asawa
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Usa sa mga hatag sa Dios alang sa kalipay sa tawo
mao ang panimalay. Diha, magbahinay ang bana ug

"asawa sa ilang kalipay, ug kasakit, buluhaton ug pagli-
ngawlingaw, suliran ug kadaugan.

Ang panimalay mao ang escuelahan alang sa mga
ginikanan ingon man sa mga anak. Ang ilang kasinatian
nagatudlo kanila sa pailub, pagsabut ug panghunahuna
alang sa uban,

Ang panimalay mao ang dalangpanan gikan sa
kagubot ug mga suliran nga maat ubang sa tawo sa iyang
buluhaton. Ang gugma, kalinaw, ug ang presencia sa Dios
sa usa ka Kristohanong panimalay maghatag kahapsay ug
kalig-on sa bana ug asawa pagtagbo sa ilang kaakohan
gawas sa ilang panimalay.

Usa sa mga dagkung katuyoan sa panimalay mao
ang pagpahimugso ug pagpatubo sa mga bata. Ang pagti-
nabangay sa kaakuhan ingon nga ginikanan makapasuod
sa bana ug asawa. Ang mga bata sa panimalay maoy
nagahingpit sa kalipay ug katagbawan sa kaminyoon.

I Salmo 127:3. Ang mga kabataan mao ang panu-
london ni Jehova.

"Wala kini magkahulogan nga ang usa ka magtiayon
nga walay anak tinunglo sa Dios. Subo nga palandungon
nga ang ubang magtiayon walay anak. Ang Biblia wala
magatugot nga biyaan niya ang iyang asawa tungod kay
dili siya manganak o mangasawa siyag lain sa mao
gihapon nga katarungan. Ang Biblia wala magtugot sa
usa ka asawa sa pagbiya sa iyang bana tungod kay kini
dili makahatag kaniya ug anak. Bisan tuod nga usa sa mga
~atuyoan sa kaminyoon mao ang pagbaton ug mga anak!
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ang defecto sa usag usa kanila wala magahatag ug ka-
tungod nga mapala ang ilang kaminyoon.

Ang Biblia naghatag kanatog mga sanglitanan sa
mga magtiayon nga walay anak. Ug kini silang tanan
nanag-ampo ug nagpangita sa Dios. Si Abraham ug si
Sara nag-ampo nga makabaton silag anak ug gidungog sa
Dios ang ilang pag-ampo. Si Ana nag-ampo ug usa ka
anak nga lalake ug gihatagan siya sa Dios ug bata nga
iyang ginganlan ug Samuel nga nahimong usa sa mga
gamhanang punoan sa Israel. Daghang mga magtiayon
nga walay anak nga nagsagop ug mga anak. Nagapana-
langin ang Dios kanila sa dihang gihatagan nilag
panimalay kining mga bataana. Ug ang mga bata ug ang
nagsagop kanila nagkalipay sa ilang pagminahalay.

Salmo 113:5, 9. Kinsa ba ang sama kang Jehova
nga atong Dios. Ang babaye nga apuli ginapa-
bantay niya sa balay ug mahimo siya nga inahan
nga malipayon sa mga anak.
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Buhata Kini

7. Usa ba ka malinawong dalangpanan gikan
sa kagubot sa gawas ang imong pani-
malay? Pag-ampo nga magpanalangin ang
Dios niini sa Iyang kalinaw.

8. Unsa man. ang usa sa mga daghang katu-
yoan sa panimalay?

>t.................................................................

. Gitugotan ba sa Dios nga magkabulag ang
usa ka magtiayon tungod kay sila walay
anak?

Nganli ang duha ka butang nga angay
nilang buhaton.
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ANG KRISTOHANONG PANIMALAY
Sala makapabungkag sa panimalay

Daghang mga panimalay nga halayo kaayo sa
katuyoan sa Dios alang kanila. Ang sala nagabungkag sa
unang panimalay. Wala sunda ni Adam ug Eva ang Dios,
ug kini nagadala kanila sa daghang kagubot ngadto sa
ilang panimalay. Inay kalipay ug gugma, miabut ang
pangabugho, panagkaaway ug pagpatay diha sa ilang
pamilya.

Nagapangbungkag gihapon ang sala. karon sa dag-
hang mga panimalay. Busa usa sa mga unang butang nga
buhaton sa bag-ong magtiayon aron makabaton ug
malipayong panimalay mao ang pagseguro nga sila
naluwas gikan sa sala. Walay edukasyon, bahandi o
hataas nga katungdanan nga makapahimo sa usa ka
panimalay nga malipayon kon anaa ang sala. Nagkina-
hanglan silag usa ka kristohanongpanima1ay.

Buhata Kini

10. Unsa ang nakapabungkag sa unang a
panimalay?

11. Unsa may unang buhaton sa usa ka
bag-ong magtiayon aron makabator:.
silag malipayong panimalay?
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Unsa man ang Kristohanong panimalay

Unsa man ang Kristohanong panimalay? Usa kini ka
panimalay nga nagaila ni Cristo ingon nga Ulo sa balay.
Kinahanglan nga Kristohanon gayud ang bana ug ang
asawa ug dili lamang sakop sa usa ka simbahan nga
mosimba matag Dominggo ug dili maghunahuna sa Dios
sa ubang mga adlaw. Si Cristo kinahanglang anaa sa
panimalay ingon man usab sa simbahan. Kinahanglan
siyang pasidunggan ug sundon sa adlawadlawng pag-
kinabuhi. Unsa ang gisulti ni Pablo ug Silas ngadto sa
magbalantay sa bilangguan nagapadayag kanato nga ang
kaluwasan alang sa tibuok nga pamilya.

IMga Buhat 16:31. "Tumoo ka sa Ginoong Jesus,"
miingon sila, "ug mamaluwas ka - ikaw ug ang
imong panimalay."

IIJosue 24:15. Alang kanako ug sa akong balay,
kami magaalagad kang Jehova.

Buhata Kini

Unsa man ang Kristohanong Pani-
malay?

13. Unsang mga bersiculoha sa Biblia nga
nagatudlo nga ang kaluwasan alang sa
tibuok nga pamilya?
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Pag-ampo sa panimalay

Sa wala pa matukod ang mga kasimbahanan
nagtudlo ang Dios sa tawo nga ang amahan maoy
mangulo sa panimalay sa pag-ampo. Siya maoy usa ka
sacerdote o pari sa iyang kaugalingong pamilya.

,Karon, ang pastor sa atong mga simbahan maoy
atong espirituhanong pangulo. Ang pamilya kinahanglang
moadto sa simbahan ug maghiusa sa pag-alagad sa Ginoo.
Apan ang amahan gayud maoy ang espirituhanong
pangulo sa panimalay. Tukoron niya ang hiniusang pag-
ampo uban sa tanan niyang sakop sa panimalay ug
magabasa sila sa Biblia. Kini gitawag nga "farnily altai
o "family devotions.'

Kinahanglan nga sugdan sa bana ug asawa ang una
nilang adlaw sa kaminyoon pinaagi sa hiniusang pag-ampo
ug himoon nila kini nga kanunay sa tibuok nilang
kinabuhi. Magahin silag, panahon adlaw-adlaw sa pagbasa
sa Pulong sa Dios ug sa pag-ampo. Himoon kini sa buntag
sa dili pa ang bana motrabaho, o sa gabii human sa
trabaho, o sa panahon diin .ang ubang buluhaton dili
kaayo makasamok.

Ang laing bahin sa pag-ampo diha sa sulod sa pani-
malay mao ang pagpasalamat sa Dios sa panahon sa
tingkaon.

II Timoteo 4:3. Apan gibuhat sa Dios kining mga
pagkaon aron nga uban sa pagpasalamat, paga-
dawaton nila nga nanagtoo.
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Buhata Kini

14. Unsay kaakohan nga gihatag sa Dios
ngadto sa mga amahan sa wala pa ang
mga kasimbahanan?

15. Unsa man ang hiniusang pag-ampo?

16. Pasalamati ang Dios tungod sa imong
panimalay. Pangayoa Kaniya nga Siya
maoy mapasidunggan sa tanang bu-
luha ton sa inyong panimalay.

17. Pag-ampo alang sa mga panimalay sa
imong mga higala. ~

18. Susiha ang imong mga tubag sa kata-
pusan niining leksyona.

19. Sulati ang imong rekord sa estudyante
nga makita sa luyo sa basahon alang
sa leksyon 5.
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Mga ,Tubag sa Leksyon 5

Kon ang imong hustong tubag gikan sa 13 ngadto sa
14 markahi ug labing maayo ang imong papel. Gikan
sa II ngadto sa 12, maayo; gikan sa 8 ngadto sa
10, kasarangan. Kon ang imong hustong. tubag
mokubos sa 8, basaha pag-usab ang leksyon.

l. Ang dapit diin magpuyo ang pamilya.
2. Usa ka gamayng kagamhanan. .
3. Ang klase sa pagtudlo nga gihatag sa pani-

malay.
4. Ang gugma sa iyang panimalay.
5. Ang mga ginikanan mao ang mga magtutudlo'

ug ang mga estudyante mao ang mga anak.
6. Ang kinaiya ug batasan nahulma diha sa

panimalay diin siya nagpuyo sa tibuok
niyang kinabuhi.

8. Ang pagpahimugso ug pagpatubo sa mga
bata.

9. Dili. Pag-ampo nga makabaton ug anak, ug
pagsagop ug mga bata.

10. Sala
II. Seguroha nga sila naluwas gikan sa sala.
12. Usa diin si Kristo mao ang Pangulo sa

panimalay.
13. Josue 24:15; Mga Buhat 16:31
14. Pagpangulo sa iyang panimalay sa pag-ampo.
15. Mao ang pagbasa sa Biblia ug mag-hiusa sa

pag-ampo uban sa tanang sakop sa pamilya.

Pila ang imong hustong tubag .

Grai:lo .
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Matun-an Nimo Niining Leksyona

Ang Pagsinabtanay

Mga Butang nga Salapianon

Relasyon ngadto sa Ginikanan

Ang Kristohanon ug dili Kristohanon nga
Panimalay
I Ang K.ristohanong panimalay

Ang dili K.ristohanong panimalay

ANG PAGSINABTANA Y

Ang pagpalambo sa iisa ka malipayong panimalay
nagakinahanglan ug mga pagsinabtanay sa bana ug sa
asawa. Batonan nila ang pag-uyonay sa tanang paagi sa
pagkinabuhi ug magbaton sa panghunahuna kon unsa
ang .Iabing maayo alang sa ilang panimalay. Usa ka
maayong bersiculo nga ibutang sa hunahuna sa dihang
tukuron nila ang panimalay mao kini:

I
Filipos 2:3. Ayaw na kamo pagbuhat ug bisan

unsa sa tuyo sa pagbahin bahin o sa kawang
pagpagarbo sa kaugalingon, hinonoa uban sa pag-
paubos isipa ang uban ingon nga labi pang maayo
kay sa inyong kaugalingon.
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Nag-ingon ang Biblia, "Kinsa kadtong nakakaplag
ug usa ka asawa nakakaplag ug usa ka maayong butang
ug nakabaton ug kalooy ni Jehova" (Proverbio 18:22) .
Apan kon adunay duha ka tawo nga gikan sa nagkalain-
laing paagi sa pagkinabuhi sa kalit lamang magkahiusa,
sa kanunay daghan gayung problema nga moabut. Ang
uban makaingon tingali, "Dili maayo nga magka-
minyoay kining duha."

Ang unang bahin alang sa pagsinabtanay ning
duha mao ang paghunahuna nga sila duha na ug dili usa
ra. sa wala pa ang kaminyoon nagahunahuna ang tawo
sa iyang kaugalingon lamang. Human sa kaminyoon dili
na "Unsa may maayo alang kanako" kondili "Unsa may
maayo alang kanamo?" Hangtud nga silang duha ma-
kasabut na nga sila magkinabuhi alang sa usag usa,
aduna gayuy mga panagkabingkil ug uban pang mga
kagubot. Dinhi makita nato ang kaayohan sa usa ka
Kristohanon tungod kay makaampo man sila sa Dios sa
pagpangayo ug panabang.

Dili mahimo sa pipila lamang ka mga minutos ang
pagtukod sa usa ka malamposong kaminyoon. Usa kini
ka buluhaton alang sa tibook nga kinabuhi. Kon ikaw
makasabut nga duna kay mga katungdanan ug mga
kaakohan ngadto sa imong kapikas, makaandam ikaw
aron mahimong masinabuton ngadto kaniya. Pangayoa
sa Dios ang Iyang paggiya kanimo adlaw-adlaw samtang
nagapamuhat ikaw sa inadlawng pagkinabuhi.

Kon ang bana buot mobuhat sa usa ka butang sa
usa ka paagi ug ang asawa buot sa laing paagi, kinahanglan
usa kanila mosugot nga dili na lang matuman ang iyang
gusto aron walay kagubot. Kinahanglan silang duha mag-
tinguha sa pagsinabtanay ug dili magtuman sa ilang
kaugalingong mga kagustohan. Kinahanglan walay usa
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kanila nga maghunahuna nga siya lang kanunay ang
matuman.

Malisud tingali nimo isakripisyo ang imong mga
plano ug kagustohan, apan ang gugma makatabang
kanimo sa paghimo niini. Usa kini ka importanteng
bahin sa kaminyoon nga gikinahanglan alang sa usa ka
malipayong panimalay.

Buhata Kini

l. Unsang bersiculoha nga maayo ibutang sa
hunahuna sa mga bana ug mga asawa?

2. Unsay kalainan sa panghunahuna sa usa ka
tawo nga wala pa maminyo ug siya nga minyo
na?

3, Si kiasa man kanila ang magtinguha sa pag-
paubos sa ilang kagustohan kon dunay ka-
sumpakian sa bana ug asawa?

••• ~ o, •••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••• , ••••••••• , •••••••••
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MGA BUTANG NGA SALAPIANON

Usa sa mga butang nga J" pahimo ug bingkil sa
panimalay mao ang salapi. Maayo alang sa bana ug
asawa nga magsultihanay mahitungod sa salapianong
butang. Kinahanglan nga ang asawa magdaginot kutob
sa iyang mahimo labi na kon gamay ra ug pangita ang
iyang bana. Dili tungod kay sila magtiayon na nga bisan
unsa na lang ang iyang pangayoon ug paliton. Kinahang-
lang motabang siya pinaagi sa pagtigum. Ang asawa dili
magbagolbol kon ang iyang bana dili makasugakod sa pag-
palit ug mga bag-ong biste nga iyang higustohan. Kon
sila magpuyo nga ubos pa kay sa ilang mga higala o sili-
ngan,' dili kini niya ikaguol. Himoon hinoon niya kini
ngahagit sa paghimo sa iyang panimalay nga madanihon
ug malipayon taman sa iyang mahimo.
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.Sa laing bahin, kinahanglan ang bana dili maghuna-
huna nga ang iyang asawa magadumala sa panimalay
nga walay salapi nga magamit, o maoy magapangita alang
sa kinahanglanon sa panimalay. Ang babaye makatabang
sa mga galastohon, apan ang bana, isip maoy pangulo,
mao gayud ang magapangita alang sa mga kinahanglanon
sa panimalay.

I
I Timoteo 5:8. Kon adunay tawo nga wala maga-
tagana alang sa mga iya, ilabina alang sa mga sakop
sa iyang kaugalingong banay, kini siya nagalimod
sa iyang pagtoo ug labi pa siyang dautan kay sa
dili magtotoo.

Buhata Kini

4. Nganli ang tulo ka paagi kon unsa-
on sa asawa pagtabang sa bana aron
dili sila magkabingkil mahitungod sa
salapi.

5. Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa
tawo nga wala magtagana alang sa
iyang kaugalingong panimalay?'
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RELASYON NGADTO SA GINIKANAN
Maoy kasagarang suliran nga mahitabo mao ang

relasyon sa anak ngadto sa ginikanan. Ang kaminyoon
wala magkahulugan sa dili na pagtahud sa ginikanan.
Wala kini magpasabut nga talikdan na sa bana ug asawa
ang ilang suod nga pakigdugtong sa ilang mga ginikanan.
Kinahanglan nga ang ginikanan makasabut nga ang ilang
mga anak nga naminyo aduna nay bag-ong panimalay ug
kaugalingong mga kaakohan.

IMarcos 10:7. Tungod niining maong hinungdan
ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug inahan ug
ug makigtipon sa iyang asawa.

Usahay makalimot ang ginikanan nga ang ilang mga
anak minyo ug hamtong na ug aduna nay kagawasan sa
pagdumala sa ilang kaugalingong panimalay. Makahatag
ang ginikanan ug mga mahinungdanong tambag kon ang
mga bag-ong magtiayon magapangayo niini, apan kina-
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hanglan nga dili sila magadwnala sa panimalay sa ilang
mga anak o tudloan sila unsaon sa pagdumala niini. Bi-
san sa pagdawat ug tambag, ang bana ug asawa magahuna-
huna nga ang ilang kalabutan sa matag-usa magauna kay
sa ilang katungdanan ngadto sa ginikanan.

Ang asawa kinahanglang dili mopauli sa iyang.
ginikanan matag panahon nga sila magkabingkil sa iyang
bana. Mahimo nga mobisita siya matag karon ug unya.
apan iyang hinumdwnan nga ang iyang panimalay dili na
uban sa iyang mga ginikanan, kondili uban na sa iyang
bana. Kinahanglang dili siya magpahalayo kaniya sulod
sa dugay nga panahon. Ikaw iyang gikinahanglan ug
imo usab siyang gikinahanglan. Ang dugay nga panag-
kalagyo magapaluya sa kaminyoon ug magahatag ug mga
kahigayonan sa pagtintal sa bana o asawa.

6. Unsay kanunay malimtan sa mga gini-
kanan kon arig ilang mga anak manga-
minyo na?

...............................•.................................
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ANG KRISTOHAN UG DILI
KRISTOHANON NGA PANIMALA Y

Ang Kristohanong panimalay

Ang kristohanong panimalay usa ka malipayon
nga dapit tungod sa presencia sa Dios ug sa Iyang tabang.
Tungod kay kini pinasikad sa Pulong sa Dios ug naga-
tudlo sa maayong panginabuhi, kini adunay kalinaw ug
ang tanan niyang sakop nagahiusa sa mga buluhaton.
Labaw sa tanan, si Kristo maoy Pangulo sa Panimalay
ug nagapuno niini sa Iyang gugma. Kon wala ang iyang
pagmando, kini dili matawag nga usa ka kristohanong
panimalay bisan pa kon sila sakop sa usa ka iglesya nga
matawag nga kristohanon.

Ang matuod nga kristohanong panimalay dili
mahitabo sa kalit lamang. Dili kini mahimo tungod kay
ang mga tawong nagpuyo niini mga kristohanon. Ugmaron
gayud kini nila. Samtang magatuman sila sa Pulong sa
Dios matag adlaw sa ilang mga suliran sa kinabuhi,
naugmad nila ang usa ka halalum ug makatagbawng
gugma nga nagagikan sa Dios - ang gugma nga makahimo
sa ilang panimalay nga daw "langit dinhi sa yuta."

11 Corinto 13:4-7. Ang gugma mapailubon ug
mapuangoron. Ang gugma dili tigpaburot, dili bas-
tos, dili maakop-akopon, .dili masuk-anon o mali-
gotgoton; ang gugma wala magakalipay sa mga
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buhat nga dili matarung, hinonoa nagakalipay kini
sa mga butang nga maminatud-on. Ang gugma
mopailub sa tanang butang, motoo sa tanang mga
butang, molaum sa tanang mga butang, moantus
sa tanang mga butang.

Usa ka kinaugalingong hubad sa mao gihapong
mga bersiculoha nag-ingon:

Ang gugma mapailubon ug maaghop, dili manga-
bugho o masina, dili hambugiro, dili mapahitas-on,
dili dalo o bastos. Ang gugma dili madalidalion ug
dili dali masuko. Dili kini magdumot ug dili dayon
makakita ug sala. Dili kini malipay sa dili mata-
rung ug malipay kini kon modaug ang kamatuoran.
Kon ikaw nahigugma, magmatinumanon ikaw kani-
ya bisan unsa kadaku sa bili. Mopatuo ikaw kaniya
ug maghunahuna sa labing maayo alang kaniya ug
sa kanunay motindog sa pagpanalipod kaniya.

Buhata Kini

7. Unsa ang pasikaranan sa usa ka kristo-
han ong panimalay?

.................................................................

8. Unsa ang labing importanteng kinaiya sa
usa ka Kristohanong panimalay?

..................................................................
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Ang dili Kristohanong panimalay
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Dili gayud hingpit ang kalipay sa usa ka dili
kristohanong panimalay tungod kay nakulangan man kini
sa panalangin sa presencia sa Dios ug magaantus man
kini sa resulta sa mga sala.

Makita nato sa ubang mga panimalay ang mga
lalake ug mga babaye nagausik sa ilang salapi sa sugalan,
mga tambal, tabako ug sa makahubog nga ilimon. Ang
uban nahimong ulipon sa alak nga magasto nila ang
tanan nilang kinitaan sa usa lamang ka gabii. Wala nay
mahibilin aron ipakaon sa ilang asawa ug sa mga anak.

Daghan sa mga panimalay nga adunay panag-away
gumikan sa pangabugho, kapungot ug imoralidad. Ang
bana nangitag babaye o laing asawa ug mao man usab
ang.buhat sa asawa.

Mga dautan nga mga basahon ug mga law-ay nga
mga pinulongan kasagarang makita sa dili kristohanong
panimalay. Ang mga bata namatuto sa kadautan sa
pagtan-aw sa telebisyon o sa ilang mga palibut.

Ang mga tuotuo ug mga pangdiwata nakadugang
usab sa ilang kalisud, kaguol, kahadlok ug kagubot.

Salamat sa Dios nga sila mausab ngadto sa pagka-
kristohanong panimalay kon ang ilang ginikanan mobiya
sa ilang daan nga paagi ug mosunod na sa Ginoong
Jesukristo.
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Buhata Kini

9. Unsa may nagkahitabo sa kasagarang mga
dili kristohanong panimalay?

10.. Unsaon man sa mga ginikanan pag-usab sa
ilang kahimtang?

II. Balika pagbasa ang tibuok leksyon ug
sukda ang imong kaugalingon ug ang
imong panimalay. Pag-ampo sa Ginoo
nga ikaw ug ang imong pamilya tabangan.
Niya sa mga punto nga imong gikina-
hanglan. Kon ikaw wala pa maminyo,
karon mao ang panahon sa paghulma sa
imong kinaiya nga makatabang kanimo sa
pagbaton ug malipayong panimalay ugma
damlag.

12. Susiha ang imong mga tubag sa mosunod
nga pahina.

13. Sulati ang imong rekord sa estudyante
nga makita sa luyo sa basahon alang sa
leksyon 6. .
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Mga Tubag sa Leksyon 6

Kon ang imong hustong tubag gikan sa 9 ngadto sa
10, gradohi ang imong pape] ug labing maayo; 7
ngadto sa 8, butangi ug maayo; 6 kasarangan.
Kon mokubos sa 6, balika agbasa ang leksyon.

l. Filipos 2:3.
2. Sa wala pa maminyo, maghunahuna lamang

siya sa iyang kaugalingon, human sa kamin-
yoon duha na.

3. Ang bana ug asawa.
4. Pinaagi sa pagdaginot, dili magbagolbol ug

himoon ang panimalay nga malipayon
madanihon.

5. Gilimod niya ang pagtoo ug labaw pa siya
kadautan sa dili magtotoo.

6. Nga ang ilang mga minyong anak hamtong
na ug aduna nay katungod sa pagdumala sa
ilang kaugalingon.

7. Ang Pulong sa Dios
8. Si Kristo ang Pangulo sa panimalay ug

nagapuno niini sa Iyang gugma.
9. Pag-usik sa salapi, panagkabingkil, imoralidad,

dautang mga basahon, malaw-ay ng sinultihan,
pangdiwata.

10. Pinaagi sa pagtalikod sa ilang daan nga
paagi ug mosunod sa Ginoong Jesukristo.

Pila ang imong hustong tubag .

Grado .
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LEKSVON 7
MGA KATUNGDANAN
SA USA KA BANA

"Dawaton ba nimo kining lalake ingon nga
imong bana, aron sa pagpuyo uban kaniya
diha sa kasugoan sa Dios sa balaan nga dapit
sa kaminyoon? Magamasinugtanon ba ikaw
kaniya, ug maga-alagad kaniya, higugmaon,
pasidunggan, ug unongan siya diha sa bala-
tian ug sa maayong panglawas; nga magabiya
sa uban, magaamping sa imong kaugalingon
alang kaniya, samtang ang matag-usa kaninyo
may kinabuhi pa? ..
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Matun-an Nimo Niining Leksyona ang
Mga Katungdanan sa Mga Bana

Ingon nga Ulo sa Balay

Kahulugan ug "bana"
Katungganan nga hinatag sa Dios

Paghigugma sa Iyang Asawa

Pagbaton ug usa ka kinabuhing
malipayon uban sa asawa

Paghigugma kaniya sa bug-os nga gugma
Pagtahud ug pagpasidungog kaniya
Pagpanalipod ug pag-amoma kaniya
Pagmaminatud-on ngadto kaniya

Pag-among Alang sa Pamilya

Paghatag sa kinahanglanon sa lawas
Paghatag sa' espirituhanong pangkina-

hanglan

INGON NGA ULO SA BALAY

Kah ulugan ug "bana"

Ang pulong "bana" nagkahulugan nga usa ka
higut nga puthaw o pisi nga nagabugkos sa tanang sakop
sa panimalay. Siya mao ang nagkupot sa panimalay
ngadto sa panaghiusa. Siya ang nagatukod ug nagadumala



114 Kaminyoon Ug Panimalay

niini. Siya mao ang haligi ug kon wala siya magabuhat sa
iyang katungdanan ang panimalay madaling matun-as.

Karon ingon sa gipakasayon lamang sa kadaghanan
ang kahulugan sa pulong "bana". Apan sa tininuod nga
pag-usisa, didto kaniya ang tibuok nga panimalay naga-
sandig tungod kay siya mao man ang ulo sa panimalay.

Buhata Kini

l. Ngano man nga ang bana maoy gitawag
nga ulo sa panimalay?
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Katungdanan nga hinatag sa Dios
115

Sukad gibuhat sa Dios si Eva aron mahimong
katabang ni Adam, ang tawo, ingon nga ulo sa panimalay,
aduna nay kaakohan ngadto sa Dios. Mag-amoma na siya
sa iyang pamilya ug motubag siya sa Dios kon unsay
mahitabo sa iyang panimalay.

IEfeso 5:23. Kay ang bana mao ang ulo sa asawa,
maingon nga si Cristo ulo sa iglesia nga mao ang
iyang lawas.

Wala kini magkahulugan nga ikaw magmando sa
imong asawa ingon nga imong ulipon. Kinahanglan nga
motindog ikaw kon unsa ang matarung. Ayaw buhata ang
gihimo ni Adam, nga sa dihang gihatagan siya sa bunga
nga gidili iya kining gikaon. Gipangutana sa Dios si
Adam mahitungod niini tungod kay siya man ang ulo sa
panimalay. Gibasul ni Adam ang iyang asawa, apan silang
duha gisilotan sa Dios. Ingon nga ulo sa balay, kinahang-
lan nga imong tabangan ang imong pamilya sa pagbuntog
sa mga pagtintal - dili motugyan ngadto kanila ug unya
basulon ang uban.

Buhata Kini

2. Kinsa may unang gipangutana sa Dios sa
dihang nakasala si Adam ug si Eva?
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PAGHIGUGMA SA IYANG ASAWA
Pagbaton ug usa ka kinabuhing malipayon uban
sa asawa

Ang Biblia nag-ingon nga siya nga nakakaplag ug
usa ka asawa nakakaplag ug usa ka maayong butang.
Kinahanglang maghunahuna siya nga ang iyang asawa
usa ka panalangin gikan sa Dios ug magpasalamat siya
sa Dios tungod kaniya ug magmalipayon uban kaniya.
Kon ikaw dunay asawa, kinahanglang makig-uban ikaw
kaniya kanunay kay sa pagpalabay sa imong mga panahon
sa ubang mga butang.

Ecclesiastes 9:9. Pagpuyo nga malipayon uban sa
imong asawa nga imong gihigugma sa tanang mga
adlaw sa imong kinabuhi.

Proverbio 5; 18. Pagmalipayon diha sa asawa sa
imong kabatan-on.
Ayaw kanunay paghunahuna ug sayop sa imong

asawa kon buot ikaw magpuyo nga malipayon uban sa
imong asawa. Paghunahuna mahitungod sa iyang mga
maayong mga punto ug gawi ug pahibaloon nimo siya
nga ikaw nahimuot niini. Daygon mo usab siya. Sultihan
mo siya nga ikaw nakagusto sa iyang mga linutuan.
Makatabang ang imong mga pagdasig kaniya sa pagbuntog
sa iyang mga kaluyahon, ug mga sayop. Pahibaloa siya
ma tag adlaw nga ikaw nahigugma kaniya.

Buhata Kini
3. Unsay hunahunaon sa bana mahitungod

sa iyang asawa?
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Paghigugma kaniya sa bug-os nga gugma

Daghan ang gisulti sa Biblia kanato mahitungod sa
gugma-gugma mahitungod sa Dios, gugma sa Dios alang
kanato, ug ang atong gugma alang sa katawhan. Naga-
tudlo kini kanato nga ang gugma sa tawo alang sa iyang
asawa usa ka pinasahe ug lahi kay sa ubang gugma. Ang
asawa mao lamang ang babaye sa tibuok kalibutan alang
sa tibuok kinabuhi sa bana. Iya gayud siyang higugmaon
ingon nga bahin sa iyang kaugalingon.

Ang labing maayong sumbanan sa bug-os nga
paghigugma mao ang gugma ni Jesus alang kanato, ang
Iyang iglesia. Gihatag Niya ang iyang kinabuhi alang
kanato. Ang Dios nagasulti kanato sa paghigugma sa atong
asawa ingon niini.

IEfeso 5:25. Kamong mga bana, higugmaa ninyo
ang inyong masigkaasawa maingon usab nga si

.
Cristo nahigugma sa iglesia ug mitugyan sa iyang
kaugalingon alang kaniya.
Sa-ubang dapit, gipakasama sa mga lalake ang

ilang mga asawa sa mga butang nga ilang napalit.
Gi-amoma nila ang ilang mga asawa tungod sa salapi nga
ilang gibayad alang kanila. Apan ang Biblia nagatudlo
kanato nga mag-amoma kita sa atong asawa tungod kay
gihigugma nato sila.
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Efeso 5:28, 29. Ang mga bana kinahanglan maga-
higugma sa ilang masigkaasawa ingon nga ilang
kaugalingong lawas. Ang nagahigugma sa iyang'
asawa nagahigugma sa iyang kaugalingon. Kay
wala gayuy tawo nga nagdumot sa iyang kaugali-
ngong lawas, kondili magapakaon hinoon siya
niini ug magaalima niini maingon sa ginabuhat ni
Cristo alang sa iglesia.
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Kon ang usa ka tawo nahigugma sa iyang asawa
sama sa paghigugma sa iyang kaugalingon, bisan unsang
makapasakit sa iyang asawa makapasakit usab kaniya.
Kinahanglang maningkamot siyang maka panalipod kaniya
gikan sa kadaut ug mga pag-antus ug maghunahuna alang
sa iyang kaayohan sama sa iyang panghunahuna sa iyang
kaugalingon.

Mapakita nimo kining matanga sa paghigugma
kaniya sa daghang paagi. Pagrnatinahuron, pagminaayo
ug pagpakig-angay kay sa mosingka kaniya. Hatagi usab
siya sa iyang kinahanglanon. Hunahunaa usab ang iyang
kagustohan ug dili kagustohan. Paninguhaa nga siya
magmalipayon. Nagagasto ba ikaw ug salapi alang sa
pagpahimuot sa imong kaugalingon? Buhata usab kana
ngadto sa imong asawa. Dad-i siyag mga gasa panagsa,
aron siya mahibalo nga ikaw nahigugma gihapon kaniya.

I Colosas 3: 19. Mga bana, higugmaa ninyo ang
inyong asawa ug ayaw ninyo sila pagpahimungti.

Ang bana ug asawa mag-ugmad gayud ug bug-os
nga paghigugma sa usag usa kon buot nilang magkauban
nga makatindog sa mga pagsulay sa panahon ug magatubo
nga malig-on sa katuigan nga manglabay.

Ang matuod nga gugma sa bana ug asawa maka-
tabang sa pagluwas sa ilang panimalay gikan sa katalag-
man. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa dili buot
makigbulag sa iyang asawa. Dili siya mangita ug laing
mga babaye.

Kining matanga sa gugma dili dayon makita sa mga
kaminyoon nga gihikay sa mga ginikanan lamang, apan
kini maugmad. Ang Dios makahatag kanato niining
gugmaha.
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Ug kon ang mga suliran ug ang mga inad1awng
kabalaka makapaluya sa imong gugma, dad-a kini sa
Dios pinaagi sa pag-ampo. Itugyan ang imong tibuok
kinabuhi ngadto Kaniya. Pangayoa nga lig-onon Niya ang
imong gugma sa imong asawa ug sa iyang gugma kanimo.'
Hibaloi nga ang Dios maoy tuburan sa tanang matuod
nga gugma. Kon unsa kadaku ang imong pagtugyan
ngadto sa Dios, mao usab ang gidak-on sa gugma nga
Iyang ihatag ngadto sa imong pamilya, ug mosamot
kamalipayon ang imong panimalay.

Buhata Kini

4. Sagruloha ang Efeso 5:25. ug ang Colosas
3: 19\

5. Pag~galan ug du~a ka paagi diin ang bana
makapakita sa asawa sa iyang paghigugma
sama sa paghigugmagjiya sa iyang kaJ..!ga-
Iingon .

..................................................................

.................................................................
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Pagtahud ug pagpasidungog kaniya
Ang gugma magabunga ug pagtahud ug pagpasi-

dungog. Ayaw sawaya ug kasab-i ang imong asawa
atubangan sa uban. Tahura siya sama sa imong pagtahud
sa wala pa kamo maminyo.

I Pedro 3:7. Mga bana, kinahanglang ipahiuyon
ninyo sa kaalam ang inyong pagpuyo uban sa
inyong mga asawa; nga magahatag ug pasidungog
sa babaye ingon nga maoy galamiton nga labaw
pang mahuyang ... aron dili mabalda ang inyong
mga pag-ampo.
Kining bersiculoha nagtudlo nga ang pag-ampo sa

usa ka tawo dili makadawat ug tubag tungod sa iyang
dili maayong pagtagad sa iyang asawa.

Ang bana mao ang ulo sa panimalay, apan matawag
usab nato nga ang asawa mao ang kasingkasing niini.
Walay ulo kon kasingkasing nga mabuhi kon wala ang
usa. Busa ang bana ug ang asawa nagkinahanglan sa usag
usa. Ang ilang mahigugmaong pakig-angay maoy usa ka
butang nga nagkahulugan ug kinabuhi o kamatayon sa
panimalay.

Buhata Kini
6. Unsa may bunga sa gugma?

7. Unsay buhaton sa tawo aron dili matubag
sa Dios ang iyang pag-ampo?
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Pagpanalipod ug pag-amoma kaniya

Ang I Pedro 3:7 nagaingon nga ang babaye usa ka
mahuyang nga binuhat. Ang Dios nagpaabut nga pana-
lipdan ug amomahon gayud sa bana ang iyang asawa.
Dunay panahon nga siya nagkinahanglan ug pinasahe
nga pag-amoma alang sa iyang kalipay ug panglawas.
Ang babaye usab kinahanglan nga magbuhat sa iyang
bahin sa panimalay, apan ang Biblia wala magatudlo
nga siya gayud ang mobuhat sa tanang buluhaton samtang
ang iyang bana nagausik-usik sa iyang panahon. Usa kini
ka katungdanan sa tawo nga iya gayung amomahon ang
iyang asawa.

Buhata Kini

8. "Atong giuyonan nga ang babaye usa ka
sakop sa mga mahuyang mga binuhat.,
unsa may pagabuhaton sa bana alang
kaniya?
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Pagmaminatud-on ngadto kaniya
Ang Biblia tin-aw nga nagatudlo nga ang bana

makigtipon gayud sa iyang asawa ug dili moadto sa laing
mga babaye.

IMalaquias 2: 15. Ayaw itugot nga adunay usa nga
magbuhat sa pagkamaluibon batok sa asawa sa
inyong pagkabatan-on.

Unsa man kon ang asawa dili makahatag kaniya ug
anak? Aduna kitay mga sumbanan sama ni Elkana ug
Ana. 1mbis basulon niya si Ana ug pakagiwon, si Elkana
miingon:

II Samuel l :8. Ana, nganong naghilak ikaw?
... dili ba maayo pa man ako kay sa napulo ka
anak?
Tungod sa pagkamatinumanon ni Elkana ngadto sa

Dios ug sa iyang asawa, ug tungod sa mga pag-ampo ni
Ana, gihatagan sila sa Dios ug anak nga nahimong usa ka
dakung tawo.

Buhata Kini

9. Unsay gitudlo sa BibIia mahitungod sa
pagkamatinumanon ngadto sa asawa?

10. Kinsang tawhana nga maayong sumba-
nan sa usa ka maayong bana kansang
asawa dili makahatag kaniya ug anak?



Mga Katungdanan sa Usa ka Bana 123

PAG-AMOMA ALANG SA PAMIL Y A
Paghatag sa kinahanglanon sa lawas

Gipaabut sa Dios nga ang tawo motrabaho ug
magasustento alang sa iyang pamilya. Iya kining katung-
danan sa paghatag kanila sa pagkaon, puluy-anan, mga
biste ug edukasyon. Kinahanglang makita usab niya nga
ang iyang mga anak nga magatuon usab sa pagbuhat aron
makahimo usab silag ilang kaugalingong kabuhian.

I
I Timoteo 5:8. Ug kon adunay tawo nga wala
magtagana alang sa mga iya, ilabina alang sa mga
sakop sa iyang kaugalingong banay, kini siya naga-
limod sa iyang pagtoo ug labi pa siyang dautan
kay sa dili magtotoo.

Buhata Kini
11_ Sag-uloha ang I Timoteo 1:8.
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Paghatag sa espirituhanong pangkinahanglan

Ang mga bana adunay kaakohan sa pagtudlo sa
ilang mga anak. Ang moral ug espirituhanong pagtubo sa
mga bata nagaagad sa mga pagpasunod ug pagtudlo nga
gihatag sa ilang mga ginikanan. Ato na nga nakita nga
ang amahan magapangulo gayud sa iyang pamilya sa
pagtuon sa Biblia ug sa mga pag-ampo.

Deuteronomio 4:9. Magmatngon ka lamang, ug
bantayan mo ang imong kalag sa masingkamoton,
kay tingali lamang unya mahakalimot ka sa mga
butang nga hingkit-an sa imong mga mata ... apan
igatudlo mo sila sa imong mga anak ug sa mga anak
sa imong mga anak.
Katungdanan kini sa amahan sa pagtudlo sa iyang

pamilya mahitungod sa Dios. Giingon kini ni Pablo sa
iyang sulat ngadto sa iglesia sa Corinto. Ang mga babaye
didto dili kaayo edukado kay sa mga lalake. Usahay, kon
dili sila makasabut kon unsay gisulti sa magwawali,
tawgon nila ang ilang mga bana ug mangutana kon unsay
buot ipasabut sa magwawali. Si Pablo nagsulat nga sila
maghilum aron dili masamok ang pagsimba, unya na sila
mangutana kon atua na sila sa ilang masigkabalay.

Sa Proverbio, mabasa nato nga ang usa ka anak nga
buang maoy kaalaut sa iyang amahan (proverbio 19: 13)
apan ang usa ka anak nga manggialamon maoy kalipay sa
amahan (proverbio 15:20). Ang kalainan sa usa ka anak
nga buang-buang ug ang anak nga manggialamon anaa sa
tinudloan nga gihatag sa ilang amahan ngadto kanila.
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Buhata Kini

12. Unsay kaakohan nga batonan sa mga
bana sa pagtudlo sa ilang mga anak?

13. Sag-uloha ang katungdanan sa mga
bana nga makita sa.pahina 113.

14. Basaha pag-usab ang leksyon ug susiha
ang imong kaugalingon. Ingon 1;>aniini
ang imong pagkabana? o kon ikaw usa
ka asawa, Ingon ba niini ang imong
bana? Pag-ampo alang sa imong pani-
malay nga ang Dios magatabang sa
imong bana sa pagtuman sa iyang
katungdanan:

15. Pag-ampo alang sa mga bana nga imong
nailhan nga nagkinahanglan ug pag-
ampo alang sa ilang panimalay.

16. Itandi ang imong mga tubag sa mga
tubag nga makita sa sunod nga pahina.

17. Sulati ang imong rekord sa estudyante
nga makita sa luyo sa basahon alang sa
leksyon 7.
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Mga Tubag sa Leksyon 7

Kon ang imong hustong tubag nagagikan sa
9 ngadto sa 10 gradohi ang imong papel ug
labing maayo; gikan sa 7 ngadto sa 8 maayo;
6, kasarangan. Kon mokubos sa 6 ang imong
hustong tubag basaha pag-usab ang leksyon.

1. Tungod kay diha kaniya' ang tibuok
panimalay nagasandig

Adam2.
3. Ingon nga panalangin gikan sa Dios

5. Pinaagi sa paghunahuna alang sa iyang
kaayohan sama sa imong kaugalingon;
paghatag sa iyang gikinahanglan sama
sa paghatag nimo sa imong kaugalingon

6. Pagtahud ug pagpasidungog

7. Pagdagmal sa iyang asawa

8. Magpanalipod ug mag-amoma kaniya

9. Nga ang lalake makig-uban gayud sa
iyang asawa ug magabiya sa ubang
babaye.

Elkana
Tudloan niya mahitungod sa Dios

10.
12.

Pila ang imong hustong tubag .

Grado .
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LEKSYON 8
MGA KATUNGDANAN
SA USA KA ASAWA

"Dawaton ba nimo kining babaye ingon nga
imong asawa, aron sa pagpuyo uban kaniya
diha sa kasugoan sa Dios sa balaan nga dapit
sa kaminyoon? Higugmaon ba nimo siya,
pisdunggan ug unongan siya diha sa balatian
ug sa maayong panglawas; ug magabiya sa
uban, magaamping sa imong kaugalingon
alang kaniya, samtang ang matag-usa kaninyo
may kinabuhi pa"
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Matun-an Nimo Niining Leksyona Ang Mga
Mosunod Nga Mga Katungdanan sa Mga Asawa:

Paghigugma Ngadto sa Iyang Bana

Paghigugma ug pagtahud kaniya
Pagmasinugtanon ngadto kaniya
Pagmatinud-anon ngadto kaniya

Paghimo sa Panimalay Nga Malipayon

Pag-atiman sa panimalay
Maayong mangluto
Pagkatagbaw ug pagmaya

Maayong Panig-ingnan

Sa sinultihan
Sa mga binuhatan

Paghigugma Ug Pagtudlo sa Mga Anak
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PAGHIGUGMA NGADTO SA IYANG BANA

Paghigugma ug pagtahud kaniya

Kon ang inga lalake pangutan-on, "Unsa ang labaw
nga katungdanan sa usa ka asawa? " daghang mga lalake
motubag, "Magmasinugtanon sa iyang bana." Tinuod
nga ang Biblia nagatudlo nga ang asawa kinahanglang
magmasinugtanon apan malisud niya ang pagsugot sa
iyang bana gawas kon gusto gayud siya. Kini naga-agad
kon unsa ang kadaku sa iyang paghigugma kaniya.

Ato nang natun-an ang gitudlo sa Biblia nga ang
labawng katungdanan sa bana ngadto sa iyang asawa
mao ang paghigugma kaniya sama sa paghigugma niya sa
iyang kaugalingon. Ingon man usab ang unang katung-
danan sa asawa ngadto sa iyang bana ug mga anak.

ITito 2:4. Aron ilang katudloan ang mga batan-
ong babaye sa paghigugma sa ilang mga bana ug
mga anak.

Kadaghanan sa imong natun-an sa gugma sa usa ka
bana sa iyang asawa mahimong gamiton sa usa ka
asawa sa paghigugma niya sa iyang bana. .

Kon katungdanan sa usa ka bana ang mohigugma
ug mopasidungog sa asawa ingon nga siya maluya, bahin
usab sa asawa ang mohigugma ug motahud sa bana
ingon nga mas makusog, ang manuglipod, ug ulo sa
pamilya. Tinuod, ang bana kinahanglang mogawisa kaagi
nga siya tahuron sa iyang asawa. Apan, bisan daghan ang
iyang sayop, ang asawa kinahanglang motahud kaniya
ingon nga bana.
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Efeso 5:33. Ang asawa kinahanglan magatahud
sa iyang bana.

Ang asawa magapakita nga iyang gitahud ang iyang
bana pinaagi sa iyang mga sinultihan ug mga binuhatan.
Ang mga masakit nga mga pinulongan sa bana ug asawa
walay dapit sa usa ka kristohanong kinabuhi. Bisan ang
pagsinudyaay sa usag-usa mahitungod sa ilang kapak-
yasan. Ang asawa kinahanglan dili magabiaybiay o
himoong kataw-anan ang iyang bana. Ipasigarbo niya
ang iyang bana sa uban ug dili magbagolbol sa iyang mga
sayop. Dili niya tamayon o korehian siya sa atubangan
sa kadaghanan.
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Pagmasinugtanon ngadto kaniya
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Kon ang asawa nahigugma '.lg nagatahud sa iyang
bana ingon nga pangulo sa panimalay, magmasinugtanon
usab siya kaniya.

IColosas 3: 18. Mga asawa, pasakop kamo nga
masinugtanon sa inyong masigkabana, ingon nga
maoy angay diha sa Ginoo.

Ugusab,dihasanahisulat sa Tito 2:4,5 makita nato
kini: ..... ug masinugtanon sa ilang masigkabana."

I Corinto 11 :3. Ang ulo sa matag-usa ka lalake
mao si .Cristo, ug ang ulo sa babaye mao ang
iyang bana.

I
I

I Pedro 3: l. Ingon man usab kamong mga asawa,
magpasakop kamo nga mga masinugtanon sa inyong
kaugalingong mga bana.

Efeso 5:22. Kamong mga asawa, kinahanglan
magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong
masigkabana ingon nga sa Ginoo.

Buhata Kini

4. Sag-uloha ang Colosas 3: 18.
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Pagmatinud-anon ngadto kaniya

Ang asawa, ingon man usab ang bana, nagasaad sa
"pagbiya sa uban" sa diha nga gihiusa siya sa iyang
bana diha sa kaminyoon. Kinahanglang iyang tumanon
ang iyang saad ug magmatinud-anon sa iyang bana. Ang
Dios magasilot sa asawa nga magapanapaw ingon man
usab sa bana.

Ang bana ug ang asawa nagadawat sa usag-usa "sa
kadatu ug kakabus, sa kaayohan ug sa kalisdanan, sa
kasakit ug. sa kabaskog hangtud sa kamatayon." Kina-
hanglan magakauban sila sa panahon sa kalisdanan ug
dili mosibog. Ang pailub, pagkamasinabuton ug pagdasig
sa usa ka asawa, makatabang sa bana sa panahon sa
kalisdanan nga siya lamang unta ang magapas-an.
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Ang Proverbio 31: 10-31 dunay daghang mga
butang nga gisulti mahitungod sa usa ka maayong asawa.
Ang asawa kinahanglan adunay katakus. Sa laing pagka-
sulti, magakinabuhi siya sa usa ka sulondon nga kinabuhi.
Magbinuotan siya, magmatinumanon, ug kasaligan.
Magmatinud-anon siya sa iyang bana sa hunahuna ug sa
iyang pagbuhat. Dili siya magadani sa pagtagad sa ubang
lalake. Maayo gayud sa usa ka bana nga makabaton siya
ug bug-os nga pagsalig sa iyang asawa ug masayud nga
"siya magabuhat gayud kaniya sa maayo ug diii sa
dautan sa tibuok nga mga adlaw sa iyang kinabuhi."

Proverbio 31: 10-12. Kinsay makakaplag sa usa ka
babaye nga takus? Kay ang iyang bili labaw pa kay
sa mahal nga mga bato. Ang kasingkasing sa iyang
bana nagasalig kaniya .... Siya nagabuhat kaniya
sa maayo ug dili sa dautan sa tibuok nga mga
adlaw sa iyang kinabuhi.

5. Sa panahon ·sa kasal, giunsa mm:rpagdawat
sa bana ug asawa!ll1gusag-usa'l~
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PAGHIMO SA PANIMALAY
NGA MALIPAYON

Pag-atiman sa panimalay

Usa ka dapit sa babaye ang pag-atiman sa panimalay
ug paghimo niini nga malipayon.

II Timoteo 5:14. Buot ko nga managpamana ang
mga babayeng balo nga mga batan-on pa, manag-
panganak sila, managdumala sa ilang panimalay.

Ang pagdumala sa panimalay usa ka dakung bulu-
haton alang sa usa ka babaye, ug kon iya kining mahimo
nga malampuson ang iyang bana mopauli nga malipayon
sa ilang balay. Kon sa pagpauli sa iyang bana ug iyang
makita nga ang ilang balay hugaw ug walay pagkaon nga
giandam, tingali matintal siya sa pag-adto sa laing dapit
diin mahusay ang iyang panghunahuna. Ang asawa
adunay mga laing butang nga buot niyang pagabuhaton
apan ang pagdumala sa iyang panimalay maoy usa sa
iyang unang kinahanglan nga buhaton. Walay bisan
unsang buluhaton sa gawas nga labaw pa kamahinung-
danon kay sa panimalay.

Buhata Kini

6. Unsay usa ka mahinungdanon nga buluhaton
sa usa ka asawa?



Mga Katungdanan sa Usa ka Asawa

Maayong mangluto
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Adunay panultihon nga nag-ingon: "Ang dalan
paingon sa kasingkasing sa tawo mao ang iyang tiyan."
Ang bana magadayeg sa usa ka asawa nga magaandam
kaniya ng lamian nga pagkaon. Ang asawa nga tapulan
mag-andam ug lain-laing pagkaon nga mogasto ug pana-
hon, mahibulong tingali nga ang iyang bana walay
kalipay sa ilang panimalay. Pakan-a ang inyong bana
pag-ayo. Pagtuon sa pagluto ug nagkalain-laing pagkaon.

IProverbio 31 :14, 15. Siya nagadala sa iyang
tinapay gikan sa halayo. Siya mobangon usab
samtang gabii pa, ug nagahatag sa kalan-on sulod
sa iyang panimalay.

Ang kabaskog sa pamilya naga-agad kon giunsa
nimo sila pagpakaon. Busa, pagtuon ug unsay angay sa
ilang gikinahanglan ug unsaon nimo sila paghatag ug
maayong pagkaon nga igo ang imong salapi alang niini.
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Pagkatagbaw ug pagmaya

Matuod nga limitado usahay ang salapi sa asawa
alang sa igasto sa pagkaon. Dili gayud siya mogasto ug
salapi nga labaw pa sa kinitaan sa iyang bana. Ug dili
siya moreklamo kanunay kon ang ubang asawa daghan
ug ikagasto. Ang pagkatagbaw sa dapit diin gihatag sa
Dios kanimo usa ka daku ug maayong hiyas.

Hinumdumi nga gibuhat sa Dios ang babaye ingon
nga katabang sa lalake. Hinungdanon ang dapit sa usa ka
magtatabang. Makatabang ikaw sa imong bana pinaagi
sa imong pagmaya ug pagabiabi kaniya. Kon siya
kanunay makadungog ug mga reklamo ug mga yawyaw;
dili siya malipay.

Proverbio: 21 :9. Maayo pa ang pagpuyo diha sa
pamagangan sa atop sa balay, kay sa pakig-uban sa
usa ka makigaway ong babaye sa usa ka halapad
nga balay.

Buhata Kini

8. Unsaon sa asawa sa pagkahimong magta-
tabang?

..................................................................
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MAA YONG PANIG·INGNAN

Sa sinultihan

Ang paagi sa sinultihan sa asawa mahimong maka-
hatag ug kalipay sa iyang bana ug usa ka maayong
panig-ingnan sa tanan nga nakaila kaniya. Apan duna
usay mga asawa nga ang ilang sinultihan makasamok sa
tanang makadungog kaniya. Ang yawyawan, reklamador ,
inggit nga tingog makapalibog sa tanang sakop sa
panimalay ug makapasubo sa matag-usa. Ang mga anak
nga midaku nga kanunay makadungog niining klaseha sa
sinultihan mogamit usab niini sa ila usab nga mga anak.

Ang BibIia nagapahimangno sa mga babaye mahi-
tungod sa mga pagtabi ug pagpangwitwit, nga magahisgut
mahitungod sa ubang tawo ug pagpanghilabut sa ilang
mga buhat. Sa laing bahin, ang maayo, malomong mga
pulong ug maayong panghunahuna sa asawa adunay
gamhanang impluwensya sa tibuok pamilya. Ug ang
pag-ampo sa inahan alang. sa iyang panimalay dili gayud
mahikawan ug tubag.

Proverbio 31 :26. Siya nagabuka sa iyang baba
uban ang pagkamanggialamon; ug ang balaod sa
pagkamaloloy-on maoy anaa sa tumoy sa iyang
dila.

Buhata Kini

9. Sag-uloha ang Proverbio 31 :26.
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Dinhi sa mga bersiculo sa Proverbio makita nato
nga ang maayong asawa dili tapulan. Iyang giatiman ang
balay ug nagahatag ug pagkaon alang sa tanan. Nagabuhat
siya pinaagi sa iyang kamot sa pagpanahi. Kinahanglan
nga ang babaye mahibalo gayung manahi ug igo, nga
makapahimo sa biste sa iyang panimalay nga maayong
pagkabutang. Kon maayo siyang motahi, makahimo siyag
mga bag-ong biste nga mas barato pa kay sa paliton.

Probervio 31:13,21,22,27. Siya nagapangita ug
balhibo sa carnero ug lanot sa lino, ug sa kina-
bubut-on nagabuhat uban sa iyang kamot. Siya
dili mahadlok sa nieve alang sa iyang panimalay;
kay ang iyang sulod-balay gibistihan sa mapula.
Siya nagabuhat alang sa iyang kaugalingon ug mga
alfombra; Ang iyang saput lino nga manipis ug
purpura. Siya nagasud-ong ug maayo sa mga paagi
sa iyang sulod-balay, ug dili mokaon sa tinapay sa
pagka tapulan.

Ang babaye nga nabasa nato sa Proverbio naga-
buhat diha sa uma ug may abot nga ikabaligya. Dili kini
ang una niyang katungdanan apan- usa kini ka dakung
panalangin kon ang asawa makahimo sa iyang buluhaton
sulod sa balay ug makahimo pa gayud sa mga buluhaton
sa gawas sa balay!

Siya maayo, maalamon ug manggihatagon. Naga-
tabang Siya sa mga kabus. Nagahatag ang Dios kaniya
sa kusog ug dungog tungod kay nahadlok siya sa Ginoo
ug nagtuman Kaniya. Kining katahum sa kinaiya labaw
pa kamaayo kay sa matahum nga dagway ug madanihong
pamarug.



Mga Katungdanan Sa Usa ka Asawa

Proverbio 31: 20, 24, 25. Ginatuv-od niya ang
iyang kamot ngadto sa mga kabus.siya nagabuhat
ug mga saput nga lino ug nagabaligya kanila.
Kusog ug kahalangdon mao ang iyang sapot ug siya
malipay sa panahon nga moabut.
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Proverbio 31 :30. Ang katahum malimbongon ug
ang kaanyag kakawangan lamang apan ang usa ka
babaye nga mahadlok kang Jehova, siya pagada-
yegon.

BUhata Kini

10,. Sag-uloha ang Proverbio 31 :30.

11. Unsa man ang ubang mga butang nga
gitu 10 sa Proverbio 31 mahitungod sa
usa ka maayong asaw ?
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PAGHIGUGMA UG PAGTUDLO
SA MGA ANAK

Ang asawa adunay pinasahe nga kaakohan sa
paghigugma, pagtudlo ug pagiya sa mga anak, tungod
kay kanunay siyang nakig-uban kanila kay sa iyang
bana. Miingon si Pablo nga ang pagtoo ni Timoteo maoy
bunga sa pagtudlo sa iyang inahan ug apohang babaye
(11 Timoteo l :5). Ang gugma ni Ana sa Dios maoy naga-
hatud kaniya sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa
buluhaton sa Dios. Ang maayong pagtudlo sa inahan ni
Moises maoy nakahatag kaniyag maayong hukom sa
pag-alagad sa Dios sa dihang daku na siya.

Ang babayeng makatuman niini mapasidunggan
gayud.

Proverbio 31 :28. Ang iyang mga anak mobangon,
ug magatawag kaniya nga bulahan. Ang iyang
bana usab, ug siya nagadayeg kaniya.
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12. Sag-uloha ang Proverbio 31 :28.

13. Pag-ampo alang sa mga babaye ug
asawa sulod sa imong panimalay nga
ang Dios magatabang sa usag-usa kanila
nga mahimong asawa sumala sa gihulag-
way sa Biblia sa Proverbio 31;

14. Kon ikaw usa ka asawa, susiha ang
imong kaugalingon sa kada punto
niining leksyona. Pangayo sa Ginoo
aron sa pagtabang kanimo sa mga
punto diin ikaw mahuyang.

15. Itanding ang imong mga tubag sa
makita sa sunod nga pahina.

16. Sulati ang imong rekord sa estudyante
alang sa Leksyon 8.

PAHALIPAY!

Natapus na nimo ang duha sa tulo ka bahin niining
kursoha. Karon, sunda ang pahimangno sa katapusan sa
mga pangutana sa leksyon 8 alang sa imong rekord sa
estudyante.
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Mga Tubag sa Leksyon 8
Kon ang imong hustong tubag gikan sa 6
ngadto sa 7, markahi ang imong grado ug
labing maayo; 5, maayo; 4, kasarangan. Kon
mokubos sa 4 ang imong hustong tubag,
basaha pag-usab ang leksyon.

l . Paghigugma sa iyang bana.

3. Pinaagi sa iyang sinultihan ug sa iyang
binuhatan .

5. Sa kadatu ug kakabus, sa kaayohan ug
sa kalisdanan, sa kasakit ug sa kabas-
kog, angtud sa kamatayon.

O. Pag-atiman ug pagdumala sa panimalay

7. Ang bana malipay sa asawa nga mag-
andam ug maayong pagkaon alang
kaniya.

8.

11. Siya maayog gawi ug kugihan. Maga-
sulti siya sa kaalam ug nagakahadlok
sa Ginoo.

Pila ang imong hustong tubag

Grado



~I

LEKSYON 9
MGA KATUNGDANAN
SA MGA GINIKANAN

"Ang Dios adunay tuyo alang niining kina-
buhi sa bata. Ang pagkakaplag niining
katuyu-an ug ang pagkinabuhi niini maga-
kahulugan ug kalampusan; ang pagsalikway
ug pagbalibad niini magakahulugan ug kapak-
yasan bisan pa kon unsa ka daku ang kalibu-
tanongpagdayeg nga magaabot. Kahigayunan
ug katungdanan nimo ang paggiya sa imong
anak aron ang kabubut-on sa Dios maoy
mahimo niyang dakung pangandoy sa kina-
buhi. Alang niini nga buluhaton ikaw gitawag
sa pagtugyan sa imong kaugalingon karon;
alang niini nga sangputanan gihalad nimo
ang imong anak sa Dios."
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Matun-an Nimo Niining Leksyona ang mga
Mosunod nga mga Kaakohan sa mga Ginikanan:

Paghigugma sa mga Anak

Pagtagbo sa Gikinahanglan sa Ilang Panglawas

Usa ka panimalay
Pagpabiste ug pagpakaon

Pag-edukar sa mga Anak

Pagpatungha
Pagtudlo sa panimalay
Pagtul-id kanila

Pagtagbo sa Dang Espirituhanong Pangkinahanglan

Paghalad sa mga anak ngadto sa Dios
Pagtudlo sa Pulong sa Dios
Pagsimba
Hiniusang pag-ampo sa panimalay
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PAGHIGUGMA SA MGA ANAK
Nagahatag ang Dios ug mga anak ngadto sa mga

ginikanan ingon nga balaan nga bahandi ug dili dina ng-
hagon sa pagdawat. Iyang gipaabut nga higugmaon sa
mga ginikanan ang ilang mga anak ug hatagan sa pag-
amo ma sa tanang mahimo nila.

Ang gugma nagasugod sa panghunahuna sa gini-
kanan bisan ang bata wala pa matawo. Kinahanglan nga
makagusto ang ginikanan sa anak ug dawaton niya kini
ingon nga panalangin gikan sa Dios, babaye siya kon
lalake.

Salmo 127:3. Ang kabataan mao ang panulondon
ni Jehova.

Ang mga gagmayng bata nagakinahanglan ug paghi-
gugma aron magatubo sila nga mahimsog. Busa hatagi
ang imong anak ug maayong pagsugod sa kinabuhi
pinaagi sa paghadla, pagpakigdula ug pagpaila kaniya nga
siya imong gihigugma.

Kon imong gihigugma ang imong mga anak,
malipayon ikaw nga modawat sa imong katungdanan
sa pagdumala kanila. Ang ginikanan kinahanglan maga-
hatag kanilag pagkaon, pagbiste, puluy-anan, pagtudlo,
pag-edukar, ug pagpangulo sa mga espirituhanong butang.
Ang imong gugma kanila kasagaran makapugong sa
imong kaugalingong kagustohan aron lang matagbo ang
ilang gikinahanglan. Makatabang kini kanimo sa pag-
ugmad ug pailub ug pagkamasinabuton. Makapaaghat
kini kanimo sa pagdala kanila sa pag-ampo. Makatabang
kini kanimo sa pag-ila ug pagdawat sa gugma ug pailub sa
imong langitnong Amahan alang kanimo. Makapausab
kini sa imong kinaiya aron ikaw mahimong mahisama
Kaniya.
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Efeso 5: l ,I. Busa magmaawaton kamo sa Dios,
ingon nga mga anak nga pinalangga. Ug pagawi
kamo nga mahigugmaon ingon nga si Cristo
nahigugma kanato.

Ang ginikanan kinahanglang magmatngon nga dili
magpakita nga siya may pinalabi sa iyang mga anak. Kini
magahatud ngadto sa pagpangabugho ug mga suliran sa
mga anak. Atong mabasa sa Biblia nga ang mga igsoong
lalake ni Jose nagabaligya kaniya sama sa ulipon tungod
kay ang iyang amahan nga si Jacob, nagahatag kaniya ug
labawng pagtagad kay sa uban niyang mga anak. Mag-
matngon ka labi pa kon adunay bag-ong ianak nga
bata. Pasabta ang dagku nga mga bata nga imo silang
gihigugma sama sa paghigugma sa gamayng bata.

Buhata Kini

l. Unsa ang labing mahinungdanon nga
katungdanan sa usa ka ginikanan ngadto
sa iyang mga anak?

2. Sag-uloha ang Salmo 127:3 ug ang Efeso
5:1,2.

3. Unsa ang sayop nga nabuhat ni Jacob?
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PAGTAGBO SA GIKINAHANGLAN SA
ILANG PANGLAWAS

Usa ka panimalay

Ang mga maayong ginikanan gustong maghatag ug
maayong panimalay sa ilang mga anak. Bisan ang balay
tingali kabus apan kinahanglan nga kini malinis ug
hayahay.

Adunay kinaiya sa ubang ginikanan nga ilang
ipadala ang ilang mga anak ngadto sa ilang apohan aron
didto mopuyo o adto ba sa ubang paryente. Apan ang
paghatag ug puluy-anan alang sa mga anak katungdanan
sa mga ginikanan. Ang mga paryente dili tingali maka-
hatag ug Kristohanong pagtulun-an nga gikinahanglan sa
bata o samang gugma nga mahatag sa mga ginikanan
ngadto kaniya.

Usahay ang mga anak moadto sa halayo gikan sa
panimalay aron sa pagtungha, apan kinahanglan nga
dili sila magpahimulag gikan sa mga ginikanan sa
hataas nga panahon. Nagkinahanglan ang mga bata nga
mopuyo sa ilang panimalay uban sa ilang ginikanan aron
sa pagtagamtam sa ilang gugma ug pag-amoma.

Buhata Kini
4. Nganong dili maayo alang sa mga ginika-

nan nga adto nila papuy-a ang ilang mga
anak sa ubang tawo?



148 Kaminyoon Ug Panimalay

Pagpabiste ug pagpakaon

Ang maayong ginikanan maningkamot sa pagpa-
biste sa ilang mga anak sa mga maayong biste ug sa
paghatag kanila sa maayong pagkaon. Ang inahan
maninguha sa paghimo kanilang malinis, ug haruhay.

Ang pagpakaon sa mga anak sa hustong pagkaon
maoy usa ka hinungdanong bahin sa buluhaton sa usa ka
inahan. Nagkinahanglan silag gatas, lab-as nga prutas
utanon ug ubang pagkaon nga makahatag ug kalig-on sa
lawas sama sa batong, karne, isda ug itlog. Ang lanahong
pagkaon nga walay lab-as nga prutas ug utanon dili
makaayo alang sa ilang panglawas.

Buhata Kini

5. Unsang klaseha sa pagkaon nga gikina-
hanglan sa mga bata?

6. Pagngalan ug duha ka pagkaon nga maka-
hatag ug kalig-on sa lawas?
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PAG·EDUKAR SA MGA ANAK

Pagpatungha

Karong panahona, ang mga kabataan nga walay
edukasyon may gamay lamang nga paglaum nga maka-
kaplagug maayong trabaho kon mangadagku na sila.
Hinoon, daku gayud ang galastohon sa pagpatungha sa
mga anak, apan usa kini ka katungdanan sa mga gini-
kanan. Kinahanglan nga' hatagan gayud sila sa pagtudlo
nga ilang gikinahanglan sa pagpangabuhi.



150

Pagtudlo sa panimalay

Kaminyoon Ug Panimalay

Ang tunghaan ug ang simbahan makatabang sa
pagtudlo sa mga bata apan wala pa gayuy labaw kamahi-
nungdanon sa pagtudlo sa mga bata nga gikan sa ilang
mga ginikanan sa panimalay.

Proverbio 22:6. Bansaya ang bata diha sa dalan
nga iyang pagalaktan, Ug bisan kon siya matigu-
lang na siyadili mobiya gikan niana.

Kining pagtudlo ug pagbansay kinahanglang maga-
sugod sa sayong pagkabata. Ang bata nga nagpanuigon
na ug unom ka tuig aduna nay huIma sa kinaiya nga
makatandog sa iyang tibuok kinabuhi.

Kinahanglan nga ang ginikanan magtudlo sa ilang
mga anak sa pagalam sa ilang lawas. Tudloan sila batok
sa mga bisyo nga makadaot sa ilang panglawas, sama sa
pagpanabako, pag-inom sa makahubog ug sa "drugs."
Tudloan sila sa kalinis ug kahinlo: sa pagkaligo kanunay,
pagpanghunaw sa dili pa mokaon, sa pagpanudlay, pag-
sipilyo sa ilang ngipon, ug sa kanunayng paghinlo sa
ilang mga biste. Sa tanan niining mga butanga tudloan
sila pinaagi sa mga panig-ingnan ug sa pagsulti kanila
kon unsay pagabuhaton.

Buhata Kini

8. Kanus-a man magsugod ang pagtudlo?

9. Sag-uloha ang Proverbio 22:6.
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Pagtul-id kanila

Ang mga ginikanan kinahanglang gayud nga maga-
badlong sa ilang mga anak kon sila masayop. Usa kini ka
hinungdanong bahin sa pagtudlo. Kinahanglan ang pag-
badlong ng pagtudlo alang sa kinabuhi karon ug sa
walay katapusan.

Ang tanang mga kabataan nakasupak gayud sa
ilang mga ginikanan sa usa ka higayon o makadaghan ug
kinahanglang matul-id. Usahay ang ginikanan magkastigo
sa bata aron siya makaila sa kadaku sa iyang sayop. Sa
dihang ang mga bata makakat-on na sa pagtahud ug
pagsugot sa ilang ginikanan, masayon na alang kanila
ang pagtahud ug pagsugot sa balaod sa nasud ug kasugoan
sa Dios.

Proverbio 22: 15. Ang kabuangan nagaputos sa
kasingkasing sa usa ka bata, apan ang bunal sa
pagtudlo magapahilayo kaniya gikan niini.

Kon imong badlongon ang usa ka bata, himoa
kini pinaagi sa gugma. Pahibaloa siya nganong imo
siyang gikastigo. Pag-ampo uban kaniya nga ang Dios
magatabang kaniya sa pagkamasinugtanon ug sa pagbuhat
ug maayo. Ayaw siyag kastigoha samtang ikaw nasuko.
Ug, kon ikaw mokastigo kaniya, pagbantay nga dili siya
madaot. Human sa pagkastigo, pahibaloa siya nga imo
gihapon siyang gihigugma ug nagpasaylo kaniya. Nagki-
nahanglan siya niining pagdasig.

Efeso 6:4. Mga ginikanan, ayaw ninyo pagpaka-
suk-a ang inyong mga anak, kondili dumalaha sila
sa Cristohanong pagdisiplina ug pahimangno.
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Ang ubang mga ginikanan miingon nga tungod kay
gihigugma nila pag-ayo ang ilang mga anak, dili na lang
nila kastigohon. Busa, sila ilang gipadaku nga wala
katudloi sa pagmatinumanon ug pagtahud sa kagamhanan.
Ang gitawag nga "gugma" ug pagkapatinuyangan naga-
dasig sa mga bata sa pagsupak sa balaod ug
pagkamasinupakon ngadto sa Dios. Kining dalana naga-
hatud ngadto sa mga krimen, pagkabinilanggo ug human,
kamatayon ug walay katapusang silot tungod sa ilang
mga sala. Ang matuod nga gugma magabadlong sa usa ka
bata kon iyang gikinahanglan diha sa ilang panimalay.

IProverbio 13:24. Kadtong nagahawid sa iyang
bunal nagadumot sa iyang anak; apan kadtong
nahagugma kaniya nagakastigo kaniya sa matag
panahon.

IProverbio 29:15. Ang bunal ug ang pagbadlong
nagahatag ug kaalam; apan ang usa ka bata nga
pasagdan lamang sa iyang kaugalingon nagapa-
kaulaw sa iyang inahan.
Ang Biblia nagasulti kanato mahitungod sa duha

ka maayong tawo nga wala magpanton sa ilangrmga
anak. Si Eli ug si David nagaantus sa kaulaw ug mangil-ad
nga hitabo sa ilang panimalay tungod kay wala nila
ka tudloi ang ilang mga anak sa husto. Busa, imong
makita nga dili igo ang pagkamaayo sa kaugalingon
lamang; kinahanglan nga tudloan usab ang imong mga
anak sa pagkamaayo usab.

Si Eli usa ka matuod nga tawo sa Dios, apan ang
iyang mga. anak dautan ug naghatag ug pagpakaulaw sa
balay sa Dios. Nagasulti ang Dios kang Eli nga nakabuhat
siyag sayop ~a wala makabadlong sa iyang mga anak.
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I Samuel 3:13. Ang iyang mga anak nga lalake
nanagdala ug tunglo sa ilang kaugalingon, ug siya
wala magbadlong kanila.

Si Adonias, ang anak ni hari David, naningkamot
sa pagkuha sa gingharian gikan sa iyang amahan. Ang
iyang pagkamatinumanon sa iyang kaugalingong paagi
nagahatud kaniya ngadto sa mangi1ngig nga kamatayon.
Sa pagkatinuod si David maoy mabasul niini tungod
kay wala niya matudloi ang iyang anak sa husto sa nag-
tubo pa kini.

I Mga Hari 1:6. Ang iyang amahan wala magpahi-
gawad kaniya sa bisan unsang panahon sa pagsulti
nga nag-ingon: Nganong gibuhat mo ang ingon
niana?

Buhata Kini

10. Unsa ang gikinahanglan sa pagpasabut
sa bata nga siya nasayop?

11. Pagngalan ug duha ka tawo diha sa
Bib1ia kansang mga anak nagabuhat sa
sayop tungod kay wala nila katudloi?

•
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PAGTAGBO SA ILANG
ESPIRITUHANONG PANGKINAHANGLAN

Paghalad sa mga anak ngadto sa Dios

Ang mga Kristohanong ginikanan adunay katungod
sa paghalad sa ilang mga bata ngadto sa Dios. Dalhon
nila ang bata sa balay sa Dios. nang ilhon nga ang bata
hatag sa Dios ug nga sila magasaad sa pagtabang sa bata
sa pagkinabuhi alang sa Dios. Ang pastor magaampo
alang sa bata ug ihatag kini pagbalik ngadto sa Dios ug
mangayo Kaniya sa panalipod, pag-amorna ug panalangin
sa bata sa tibuok kinabuhi. Ang mga ginikanan maga-
sulod sa usa ka pinasahe nga pakigsaad uban sa Dios.
Ilang tudloan ang bata sumala sa pulong sa Dios. Maga.
tabang ang Dios sa mga ginikanan ug panalanginan usab
Niya ang bata ug pagabantayan kini.

I Samuel 1:27,28. Alang niining bataa ako nag-
ampo; ug si Jehova mihatag kanako sa akong
gihangyo kaniya; Busa gihatag ko siya usab kang
Jehova; ingon sa kadugayon nga siya buhi, siya
gihatag kang Jehova.

Lukas 2: 22. Ang bata ilang gidala ngadto sa
Jerusalem aron ihalad siya ngadto sa Ginoo .

•
Buhata Kini

12. Unsay buhaton sa Dios sa bata nga
gihalad ngadto Kaniya?
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Pagtudlo sa Pulong Sa Dios
Kon hinungdanon man ugaling sa pag-andam sa

mga bata sa pagbaton ug maayong kinabuhi dinhi sa
kalibutan karon, unsa pa kaha ka hinungdanon sa pag-
andam kanila alang sa umaabut nga kalibutan. Ang
kinabuhi dinhi sa kalibutan adunay kinutuban apan ang
kinabuhi human sa kamatayon, sa langit o sa impiyerno
walay kinutoban.

Ingon nga ginikanan, matutoon nimo ang imong
anak aron siya makabaton ug kinabuhing malipayon sa
kalibutan. Tudloan usab nimo siya sa dalan sa langit.
Tudloi siya sa Pulong sa Dios ug sa pagkinabuhi alang
Kaniya. Sa dihang madawat niya si Cristo nga iyang Man-
luluwas ug makat-on sa paghigugma ug pagsugot sa
Dios, naandam na siya sa mahimayaong kinabuhi nga
dili matapus.

Maghunahuna tingali ka nga ang mga gagmayng
bata dili pa makasabut, apan sa dili madugay, makakat-
on sila sa pagsabut sa dautan ug sala. Busa nagkinahanglan
silang katudloan sa Pulong sa Dios.

Isaias 38: 19. Ang amahan mopaila sa iyang mga
anak sa imong kamatuoran.
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IDeuteronomio 31: 13. Ug nga ang ilang mga anak,
nga wala mahibalo, magpatalinghug, ug managtoon
sa pagkahadlok kang Jehova nga inyong Dios.

Ang ginikanan magadumala sa ilang mga anak
pinaagi sa ilang panig-ingnan labaw pa kay sa ilang
pagsulti kanila kon unsay buhaton. Pakit-on nimo ang
mga bata sa paagi sa pagkinabuhi alang sa Dios. Kon
ikaw ilang makita nga imong gibuhat ang gitudlo sa
Biblia, daku ug purohan nga modaku sila nga motahud
niini ug mosunod kang Cristo.

Proverbio 4:10, 11. Pamati, Oh anak ko, ug
dawata ang akong mga ipamulong; ug ang mga
katuigan sa imong kinabuhi magadaghan. Ako
nagtudlo nimo sa dalan sa kaalam; Ako nagmando
kanimo sa mga alagianan sa katul-iran.

Buhata Kini

13. Nganong importante ang pag-andam sa
mga bata alang sa kinabuhi human sa
kamatayon?

14. Unsay sulti sa Dios mahitungod
igatudlo sa mga ginikanan ngadto ~
ilang mga anak?
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Pagsimba
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Kinahanglang dad-on sa ginikanan ang ilang mga
anak sa simbahan. Ang ginikanan ni Jesus nagdala Kaniya
sa bata pa siya ngadto sa balay sa Dios ug gihalad siya
didto, ug hangtud Siya midaku kanunay siyang da1hon.

Kon imong biyaan ang imong mga anak sa balay
samtang ikaw atua sa simbahan, nagahatag lamang kini
kanila ug kadasig ug higayon sa pagbuhat ug binuang.
Ug dili usab maayo nga imong pasimbahon sila nga ikaw
nagpabilin sa balay. Makita sa mga anak nga ang ilang
mga ginikanan kulang ug interes ug dili madugay mosu-
nod sa ilang gihatag nga panig-ingnan. Maayo gayud nga
ang tibuok pamilya anaa sulod sa simbahan.

I Josue 24:15. Alang kanako ug sa akong balay,
moalagad kami kang Jehova.
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Hiniusang pag-ampo sa panimalay

Sa pag-ampo sa panimalay ang ginikanan nagdala
sa ilang mga anak ngad to sa Dios ug nagtudlo kanila sa
pag-ampo. Ang mga ginikanan usab adunay katungdanan
ug katungod sa pag-ampo alang sa ilang mga anak
samtang buhi pa sila.

Imong ikatugyan ang imong mga anak sa Dios ug
mosalig Kaniya sa pagbantay kanila, pagpanalipod kanila
ug pagluwas kanila. Usahay bation nimo ang pagka-
bugnaw sa dihang maghunahuna ikaw. nga napakyas.
Ang imong mga anak masalaag tingali gikan sa maayong
dalan apan dunggon sa Dios ang imong mga pag-ampo.
Magatabang Siya kanimo nga mahimong maayong gini-
kanan ug magatabang Siya sa imong mga anak sa
pagpangita ug pagsunod sa Iyang dalan.

Buhata Kini

16. Pag-ampo alang sa mga ginikanan nga
naa masakop sa inyong simbahan nga
ang Dios magatabang kanila.

17. Sa imong panghunahuna, aduna kaha
ikaw mga higala nga nagkinahanglan ug
tabang gikan niining kursoha? Sugin-
li sila ug dasiga sa pagkuha usab niini.

18. Susiha ang imong mga tubag ug itandi
sa tubag nga makita sa sunod pahina.

19. Sulati ang imong rekord sa estudyante
alang sa leksyon 9.
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l\ofgaTubag sa Leksyon 9
Kon ikaw adunay 12 ngadto 13 ka hustong tubag,
markahi ang imong papel ug labing maayo; gikan
sa 10 ngadto sa 11, markahi ug maayo; gikan sa 8
ngadto sa 9, kasarangan. Kon mokubos sa 8 ang
imong hustong tubag, basaha pag-usab ang leksyon.

1. Paghigugma sa ilang mga anak.
3. Iyang gitagad si Jose labaw pa sa uban niyang

mga anak.
4. Kining mga tawhana diIi tingali mga Cristo-

hanon ug dili unya makahatag ug maayong
pagtulun-aa sa mga bata.

5. Nagkinahanglan silag nagkalainlaing maayong
pagkaon sama sa lab-as nga prutas, utanon,
pagkaon sama sa lab-as nga prutas, utanon,
kame, isda, gatas ug itlog.

6. (Bisan duha niining mosunod) Batong, kame,
isda, itlog.

7. Kon walay edukasyon, gamay lamang ang
paglaum sa mga bata sa pagbaton ug maayong
trabaho kon sila dagku na.

8. Gikan sa sayong pagkabata.
10. Pagtul-id o pagkastigo
11. Eli ug David
12. Gipanalanginan niya ang bata ug giamoma

kini.
13. Hataas ang panahon sa etemidad kay niining

kinabuhia.
14. Iyang Pulong.
15. Ang ginikanan ug mga anak magahiusa sa

pagsimba.

Pila ang imong hustong tubag .

Grado .
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Matun-an Nimo Niining Leksyona Ang Mosunod
Nga Mga Katungdanan sa mga Anak

Pagtahud, Pagpasidungog, ug Pagsugot sa Dang
mga Ginikanan

Tungod kay sugo kini sa Dios
Tungod sa ilang pagkaginikanan
Tugod sa gugma

Pagtabang sa Dang mga Ginikanan
Pagtabang sulod sa balay
Pag-amoma alang sa mga tigulang na mga

ginikanan

Gugma, Pagpasidungod ug Pagsugot sa Dios
Pagdawat ni Jesus ingon nga manluluwas
Pag-ampo ngadto sa Dios
Unahon ang Dios

PAGTAHUD, PAGPASIDUNGOG, UG
PAGSUGOT SA ILANG MGA GINIKANAN

Tungod kay sugo kini sa Dios

Usa sa Napulo Ka Mga Sugo nga gisulat sa kamot
sa Dios mao ang alang sa mga anak. Mao lamang kini
ang kasugoan nga adunay saad nga nag-uban. Nagpaila
kini unsa ka kamahinungdanon niini.
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Exodus 20: 12. Tahuron mo ang imong amahan
ug ang imong inahan aron magahataas ang imong
mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni
Jehova nga imong Dios.

Si Jesus, ang Anak sa Dios nagasubli niining maong
sugo. Si Apostol Pablo nagasubli usab niini sa iyang
pagpanudlo.

Mateo 15 :4. Kay ang Dios nagsugo nga nag-
ingon, 'Tumahud ka sa imong amahan ug sa
imong inahan.'

Efeso 6: 1-3. Kamong mga anak, kinahanglan
managsugot kamo sa inyong mga ginikanan diha sa
Ginoo, kay buhat kini nga matarung. "Tumahod
ka sa imong amahan ug inahan" (Kini mao ang
nahaunang sugo nga may saad), "aron magamaus-
wagon ikaw ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa
yuta."

Ang mga bata nagapasidungog sa ilang mga giru-
kanan pinaagi sa ilang pagtahud ug pagsugot kanila.
Nakadungog na ba ikaw ug mga bata nga mosumbalik
pagtubag sa ilang mga ginikanan? o mosulti sa madi-
numtanong butang batok kanila? o modumili sa pagbuhat
sa gisulti sa ilang ginikanan ngadto kanila?

Nakakita ka na ba ug mga bata nga nagapatuyang
sa pagbuhat nga morag wala lang makadungog sa gipang-
sulti sa ilang ginikanan kanila? o mobalus kon kastigohon
sila? Matag higayon nga buhaton nila kini ilang gisupak
ang usa sa Napulo ka mga Sugo.
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Sa panahon sa Daang Tugon ang pagkamasupilon
ngadto sa mga ginikanan usa ka dakung sala. Kon ang
usa ka batan-ong lalake modumili sa pagsugot sa iyang
ginikanan, mahimo nga siya silotan ug kamatayon. Sa
ingon niining paagi ang kagamhanan nagabugnaw sa
pagdagsang sa mga kadautan, sa mga espiritu nga masu-
pilon nga maoy hulga sa katilingban.

Kon ang tanang mga anak magatahud, magpasi-
dungog ug mosugot sa ilang ginikanan, diotay lamang
ang mahimong malapason sa balaod ug kriminal sa dihang
modagku na sila. Ang anak nga buot nga ang iyang
ginikanan magmalipayon ug magmapagarbohon kaniya,
magbantay gayud kon unsay iyang pagabuhaton ug siya
mahimong masignugtanon sa balaod. Apan ang mga anak
nga dili magtahud sa ilang ginikanan gamay ra ug
purohan nga motahud sa uban. Sila kanunay nagahatag
ug kagul-anan sa ilang ginikanan.

Proverbio 10: 1. Ang usa ka anak nga manggiala-
mon maoy kalipay sa iyang amahan apan ang usa
ka anak nga buang-buang maoy kaguol sa iyang
inahan.

Hangtud nga moabut ikaw sa hustong edad sa
pagkahamtong, ang imong ginikanan aduna pay katungod
sa pagdumala kanimo. Kana nagpasabut nga sila maka-
sulti pa kanimo kon unsay buhaton ug magpaabut nga
ikaw mosugot kanila. Sa dihang moabut na ikaw sa
hustong edad, imo gihapon silang tahuron, pasidunggan
ug mangayo kanilag mga tambag.

Ang pulong sa Dios nagaingon nga ang pagka-
masinupilon ngadto sa ginikanan usa sa mga kinadak-
ang sala nga mahitabo sa katapusang mga adlaw sa dili
pa mobalik si Jesus sa kalibutan. Atong mama tud-an
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kini sa atong nakita, nga kini nagalabi pa kadautan
karon ug kinahanglan magabantay kita batok niining
salaa diha sa atong kaugalingong panimalay.

2 Timoteo 3: l, 2. Apan sabta kini, nga unya sa

kaulahiang mga adlaw managpangabut ang pana-
hon nga malisud, kay ang mga tawo unya maga-
mahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga
hinapi, tigpagawal, hambogiro, tampalasan, masu-
kihon sa mga ginikanan, walay igabalus, dili
diosnon.

Buhata Kini

l. Asa sa Napulo ka Sugo nga adunay saad
nga nag-uban niini?

2. Sag-uloha ang Efeso 6: 1-3.

3. Sa panahon sa Daang Tugon, unsang
kastigoha ang ihatag sa kasugoan alang sa
usa ka anak nga kanunay modumi1i sa
ilang ginikanan?

4. Unsang k1aseha nga lungsoranon ang usa
ka masinugtanong bata kon modaku na
siya?
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Tungod sa ilang pagkaginikanan
165

Ang Dios hagab utang sa imong kinabuhi ubos sa
pagbantay sa imong ginikanan. Daku ang pag-antus sa

" imong inahan ug nag-atubang siya sa kamatayon sa
fo.i dihang gihimugso ikaw sa kalibutan. Kasagaran sa mga

ginikanan nagalakaw nga walay nahot aron lamang
matagbo ang gikinahanglan sa ilang mga anak.

Unsa may imong nautang sa imong ginikanan ?
Unsaon man nimo pagbayad kanila sa gasa sa kinabuhi
nga karon imong natagamtam? o sa tanan nilang buhat
sa pagpakaon, pagpabiste ug pag-edukar kanimo? Busa
utangan ka sa pagtamud ug pagtahud ngadto kanila.
Pasidunggi sila tungod kay sila imong ginikanan. Sunda
sila tungod sa ilang pagkaginikanan.

Ang Dios nagpaabut nga ang imong ginikanan
magiya ug magbansay kanimo sa tanan nimong hingba-
loan. Busa, kon ikaw mobulig kanila nagbulig usab ikaw
sa plano sa Dios alang kanimo ug kanila.

Genesis 18: 17! 19. Ug si Jehova miingon.
Kay siya naila ko, aron magasugo siya sa iyang
panimalay sa ulahi niya, aron magabantay sila sa
dalan ni Jehova, nga sa pagbuhat sa pagka-
matarung ug sa katarungan.

Ang imong mga ginikanan nakalatas na sa mga
kasinatian nga imong ginalatas karon. Busa nakasabut sila
sa imong mga problema nga labaw pa sa imong gihuna-
huna. Gusto silang motabang kanimo sa tanan nilang
mahimo. Pakigsulti kanila ug pangayo sailang tambag.
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Daghang mga batan-on nga ubos ang ilang pagtan-
aw sa ilang ginikanan. Tingali tungod kay ang ilang
ginikanan kabus ug dili edukado. Tingali kinaraan ang
ilang paagi sa pagbiste ug sinultihan. Tingali tigulang na
sila nga makasabut sa mga suliran karon. Apan nagkina-
hanglan gihapon sila sa pagtahud sa ilang mga anak.
Ug kasagaran ang ilang mga tambag labi pakamaayo ug
makatabang, kay sa mahibaloan sa ilang mga anak sa
mga basahon sa kolegio.

Proverbio 15:5. Ang usa ka buang magatamay
sa pagsaway sa iyanag amahan; apan kadtong naga-
tagad sa pagbadlong nagapakita sa pagkabuotan.

Buhata Kini

5. Dista ang mga maayong butang nga
nabuhat sa imong ginikanan alang kanimo.

Kon duna ikaw higayon pasalamati sila
niining mga butanga.
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Tungod sa gugma

Adunay mga bata nga mosugot lang sa ilang mga
ginikanan tungod kay mahadlok silang kastigohon kon
dili sila mosugot. Usa ka maayong katarungan ngano nga
ikaw mosugot kanila tungod kay imo silang gihigugma.
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Tungod kay imong gihigugma ang imong ginikanan
gustoan nimo nga sila malipay. Imong mahibaloan nga
kon unsay ilang isulti nga imong pagabuhaton, alang
kini sa imong kaayohan-dili sa paghatag kanimo sa
kinabuhing malisud. Imong mahinumduman nga sila
adunay kasinatian nga labaw pa sa imong nasinati, ug
nga ang ginikanan nasayud kon unsay labing maayo alang
sa ilang mga anak.

Kon malisud nimo ang pagkinabuhi sa buluhaton
sa usa ka Kristohanon, hunahunaa lamang si Jesus. Bisan
tuod nga Siya mao ang Anak sa Dios, Siya nagasunod sa
Iyang kalibutanong ginikanan. Motabang Siya kanimo sa
paghigugma ug pagsugot sa imong m501°gmikanan kon
ikaw mangayo Kaniya niini. .

Lukas 2:51. Ug Siya milugsong kuyog kanila sa
Nazareth ug siya nagmasinugtanon kanila.

Sa basahon Making the Home Happy, si R. T.
Cross misulat:

"Adunay duha ka katarungan ngano nga kita
mahigugma sa Dios: Una, tungod sa iyang katung-
danan nga iyang gihuptan sa tibuok uniberso;
ikaduha, tungod sa iyang paghigugma ug mahigug-
maong kinaiya.

"Dunay duha ka katarungan ngano nga pasidung-
gan ta ang mga punoan: Una, tungod sa ilang
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gihuptan, ikaduha, tungod sa ilang kinaiya, kon
ang ilang kinaiya maayo ....
"Adunay duha ka mga katarungan ngano nga ang
inikanan pasidunggan: Una, tungod sa ilang ka-

tungdanan nga ilang gihuptan ingon nga atong
tigpanalipod, magdudumala ug tigtagbo sa atong
gikinahanglan; ug ikaduha, tungod sa ilang paghi-
gugma alang kanato, bisan unsay maayo nga anaa
nila ug bisan unsay maayo nga ilang gibuhat alang
kanato.
"Ang gugma nagalakip sa tanang kaakohan nga
atong nautang sa atong mga ginikanan. Dili nato
mapasidunggan ang atong ginikanan kon dili nato
sila higugmaon, o dili nato sila mahigugma kon
dili nato sila mapasidunggan.

Buhata Kini

6. Basaha pag-usab ang talaan sa mga katungda-
nan sa mga anak nga giha tag sa unang pahina
niining leksyona, Ug paglista ug tulo ka mga
katarungan ngano nga ato silang tahuron,
pasidunggan ug tumanon.

7. "Unsa nga panig-ingnan nga gihatag ni Jesus
kanato?

......................................................................
" . .

8. Dili nato ang
atong ginikanan kon dili nato sila ................•
o dili nato sila mahigugma kon dili nato
sila .
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PAGTABANG SA ILANG MGA GINIKANAN

Pagtabang sulod sa balay

Ang mga anak adunay usa ka kaakohan sa
pagtabang diha sa panimalay. Samtang ang mga ginikanan
gipaabut sa paghatag sa gikinahanglan sa ilang mga anak,
ang mga anak usab makatabang sa mga buluhaton sulod
sa balay. Gikinahanglan kini nila tungod kay usa kini ka
bahin sa ilang pagtuon. Ang usa ka bata nga nagatubo
nga walay kaakohan sa mga buluhaton sa panimalay
mahimong tapulan ug mahimong malisud kaniya ang
pagtrabaho alang sa pagsustento sa iyang kaugalingon sa
dihang mohamtong na siya.

Sa panahon nga ang mga batan-on makakaplag ug
trabaho ug aduna nay kinitaan, kinahanglang mahimuot
silang motabang sa mga galastohon, samtang anaa pa
sila magpuyo sa puluy-anan sa iyang mga ginikanan.
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Pag-amoma alang sa mga tigulang na nga gini-
kanan

Kon ang imong ginikanan natigulang na kaayo ug
dili na makaatiman sa ilang kaugalingon, imong mapakita
ang imong gugma ug pagkamadinawaton sa tanan nilang
nabuhat alang kanimo pinaagi sa pag-amoma kanila.
Ihatag ngadto sa imong mga tigulang nga ginikanan ang
labing maayo.

Hinumdumi ang panig-ingnan nga gihatag ni Jesus,
nga Siya bisan himalatyon na diha sa krus, nagahunahuna
gihapon sa Iyang inahan ug naghatag Kaniya ngadto sa
Iyang mga tinun-an aron sa pag-amoma kaniya.

Proverbio 23:22. Pamati sa imong amahan nga
nanganak kanimo ug ayaw pagtamaya ang imong
inahan kong siya tigulang na.

Buhata Kini

10. Unsaon man pagpakita sa mga anak
ang ilang gugma ug pagkamadinawaton
sa ilang mga ginikanan?
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PAGHIGUGMA, PAGPASIDUNGOG,
UG PAGSUGOT SA DIOS

Pagdawat ni Jesus ingon naa Manluluwas
Ang mga bata kinahanglang makakat-on sa paghi-

gugma, pagpasidungog ug pagsugot sa Dios sa sayong
panuigon. Kinahanglang maghinul sul sila sa ilang mga
sala ug dawaton si Jesus ingon nga ilang Manluluwas, ug
dili maghulat hangtud nga sila mohamtong na.

Ecclesiastes 12: 1. Hinumdumi usab ang imong
Magbubuhat sa mga adlaw sa imong pagkabatan-
on sa dili pa moabut ang dautan nga mga adlaw.

Marcos 10: 14. Paduola kanako ang gagmayng
kabataan, ug ayaw ninyo sila pagpugngi.

Sa dihang ang bata igo nang makasabut nga siya
nakasala, nagkinahanglan siyang maluwas. Kon ang mga
dagkung bata aduna nay pagpakita nga sila naghinulsul
na, kinahangian silang bautismohan. Mas maayo alang sa
bata ang pagdawat ni Cristo ingon nga Manluluwas
samtang sayo pa kay sa kon modaku na siya, malisud
alang kaniya ang pagbiya sa iyang kagahapon aron sa
pagdawat kang Cristo.

Buhata Kini
11. Unsa ang labing maayong panahon

alang sa usa ka tawo sa pagdawat ni
Jesus ingon nga iyang Manluluwas?

Ngano? .
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Pag-ampo ngadto sa Dios

Sa "pag-ampo" nagkahulugan kini sa pagpadayag
sa imong gugma ngadto sa Dios. Tingali mapadayag kini
pinaagi sa pagsulti ngadto Kaniya sa pag-ampo, pagpa-
salamat Kaniya, ug pagsulti Kaniya nga Siya imong
gihigugma. Tingali pinaagi sa pagdayeg Kaniya sa mga
alawiton. Mahimo usab nga kini pinaagi sa pag-adto sa
balay sa Dios ug maminaw sa Iyang Pulong o pagtugot
Kaniya sa pagsulti kanimo samtang ikaw nagabasa sa
Iyang Pulong.

Nagalakip usab ang pag-ampo sa paghatag ngadto
sa Dios, tungod sa imong paghigugma Kaniya ug gusto
ikawng makig-uban sa Iyang buluhaton. Ingon nga ang
uban nagahatag aron ikaw mahibalo mahitungod sa
Dios, ikaw usab mohatag sa imong halad aron sa pagsulti
sa uban mahitungod Kaniya.

Ang Biblia nagapakita kanato nga gusto sa Dios
nga ang mga bata adunay kabahin sa pag-ampo ngadto
Kaniya. Kinahanglan silang moapil sa hiniusang pag-ampo
sulod sa panimalay. Ug sila mokuyog uban sa ilang
ginikanan ngadto sa balay sa Dios.

2 Cronicas 20: 13. Ug ang tibuok Judah mitindog
atubangan ni Jehova, kauban sa ilang mga gagmayng
anak, ilang mga asawa, ug mga kabataan.

Kadaghanan sa mga inilang tawo sa Biblia nakakat-
on sa pag-ampo ug pag-alagad sa Dios sa mga bata pa
sila. Uban kanila mao si Moises, Daniel, Samuel ug
Timoteo.
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Ang mga bata miuban sa ilang mga ginikanan aron
makakita kang Jesus ug maminaw Kaniya. Didto sa
templo ang mga bata nanagsinggit ug mga pagdayeg
ngadto kang Jesus. Sa dihang ang mga relehiosong
punoan sa templo nangasuko mahitungod niini, si Jesus
nangutana 'kanila:

Mateo 21: 16. "Wala ba gayud kamo makabasa
gikan sa kasulatan nga nag-ingon, 'Gikan sa baba sa
mga gagmayng bata ug sa mga masoso gihatud mo
ang nahingpit nga pagdalayeg? "

Buhata Kini

12. Pagngalan ug upat ka mga inilang tawo
sa Biblia nga nakakat-on sa paghigugma
ug pag-ampo sa Dios samtang gagmay
pa sila.

13. Mahigugma ka bang magaawit ug mga
pagdayeg ngadto sa Dios?

Unsang bahina sa pagsimba ang imong
labing higustohan? .

14. Pag-ampo alang sa mga bata nga imong
nailhan nga nagkinahanglan sa pagkat-
on kon unsaon sa pag-ampo ngadto sa
Dios.
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Unahon ang Dios
Ang mga bata nga kanunay nilang ipauna ang Dios

makatagamtam sa mga panalangin sa Dios sa ilang
kinabuhi.

Mateo 6:33. Unaha ang gingharian sa Dios ug ang
pagk ama tarung ug kining tanang butang igadugang
ra kaninyo.

Usahay, ang batan-ong kristohanon nga adunay
ginikanan nga wala pa maluwas magaatubang ug daghang
mga suliran. Ang Dios nagasulti kanila sa pagtahud ug
pagsunod sa ilang ginikanan. Unsa may ilang buhaton
kon sultihan sila sa ilang mga ginikanan sa pagbuhat sa
dili matarung? Unsa kaha kon ang ginikanan magasulti
kanila sa pagpangawat? o mag-ampo sa mga diosdios o
larawan? o makig-ambit sa mga malaw-ayng kinaiya? o
makigminyo sa usa nga dili Kristohanon.

0, unsa kaha kon ang mga ginikanan maningkamot
sa pagkuha sa pagtoo sa ilang mga anak gikan kang
Jesus? Moundang ba siya" sa pag-ampo ug pagbasa sa
Biblia? Mosunod ba siya sa iyang mga ginikanan niining
mga butanga?

Si apostol Pedro makausa nagahimo sa pagpili kon
kinsay iyang tumanon, ang Dios ba o ang mga relehio-
song punuan sa iyang igIesya. Ang iyang mga pulong
nagahatag kanatog sumbanan nga sundon kon adunay
pagkasumpaki.

Mga Buhat 5 :29. Mosugot kami sa Dios dili sa
tawo.

Ang Dios labaw pa sa atong mga ginikanan o si
kinsa man. Iyang gihatagan ang atong mga ginikanan sa
kaakohan sa pagiya kanato.



Mga Katungdanan sa mga Anak 175

Hangtud nga ang pagtudlo nila kanato dili sayop,
ang Dios nagapaabut kanato sa pagsugot kanila. Apan,
kon sila mosulay sa pagdala kanato ngadto sa sayop,
palabihon nato ang Dios ug mosunod Kaniya kay sa atong
ginikanan

Adunay mga batan-ong kristohanon nga gihinginlan
sa ilang mga panimalay tungod sa ilang pagdawat kang
Jesus ingon nga Manluluwas. Ang uban gisilutan sa kama-
tayon sa ilang kaugalingong ginikanan, apan ang Dios
nagadawat kanila ngadto sa walay katapusang puluy-anan,

Kon ang imong ginikanan mosupak sa imong
tinuohan, kinahanglan imo silang hatagan sa pagtagad
uban sa gugma ug pagtahud ug mag-ampo alang kanila.
Ang imong gawi makatabang kanila sa pagdala ngadto
kang Cristo. Unaha ang Dios, bisan unsay bili, ug Siya
motabang kanimo adlaw-adlaw.

Buhata Kini

15. Kinsay imong sundon kon ang imong
mga ginikanan nga wala pa maluwas
mosulti kanimo sa pagbuhat nga supak
sa Pulong sa Dios?

16. Pag-ampo alang sa mga kabataan nga
kristohanon nga aduna pay ginikanan
nga wala pa maluwas. Pag-ampo usab
.alang sa ilang mga ginikanan.

17. Itandi ang imong mga tubag sa mga
makita sa katapusan niining leksyon a.

18. Sulati ang imong rekord sa estudyante
alang sa leksyon 10.
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Mga Tubag sa Leksyon 10
Kon ikaw adunay 10 ngadto sa II ka hustong
tubag, markahi ang imong grado ug labing
maayo; gikan sa 8 ngadto sa 9, maayo; gikan
sa 6 ngadto sa 7, kasarangan. Kon mokubos
sa 6' ang imong hustong hustong tubag, ba-
saha pag-usab ang leksyon.

l. Tahura ang imong amahan ug ang
imong inahan.

3. . Mahimong silotan sa kamatayon.

4. Mahimo siyang maayo ug masunoron
sa balaod nga lungsoranon

6. Tungod kay gisugo kini sa Dios, tungod
sa ilang pagkaginikanan, ug tungod sa
gugma.

7. Misugot Siya sa Iyang yutan-ong
ginikanan.

8. Mapasidunggan, higugmaon, mapasi-
dunggan.

9. Tungod kay bahin kini sa ilang pag-
tuon.

10. Pinaagi sa pag-amoma kanila

11. Sa bata pa siya. Sa dihang modaku na
siya, malisud kaniya ang pagdawat
kang Kristo.

12. Moises, Daniel, Samuel, Timoteo.

15. Ang Dios.

Pila ang imong hustong tubag? .

Grado .
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Matun-an Nimo Niining Leksyona
Si Satanas Gustong Mobungkag sa

Imong Panimalay
Panalipdi ang Imong Panimalay Pinaagi

sa Gugma
Panalipdi ang Imong Panimalay Pinaagi

sa Pagkamapuanguron
Bana ug asawa
Mga ginikanan ug mga anak
Ikaw ug arIg Dios

Panalipdi ang Imong Panimalay Pina-
agi sa Pagkamapinasayluon
Sa adlaw-adlawng mga suliran
Sa panahon sa kalisud
Sa mga suliran mahitungod sa tinu-

ohan
Panalipdi ang Imong Panimalay Pinaagi

sa Pag-ampo

SI SATANAS GUSTONG MOBUNGKAG SA
IMONG PANIMALAY

Si Satanas naningkamot sa pagbungkag o pagun-ob
sa tanang gihatag sa Dios sa tawo. Ang Dios nagahatag sa
tawo ug panimalay, busa ang yawa naningkamot sa
paguba niini. Ang Dios nagapasiugda sa kaminyoon
alang sa kaayohan sa tawo, busa si Satanas naningkamot
sa pagbungkag niini. Busa, ayaw dayon ug katingala sa
dihang ang yawa mosulay sa pagbungkag sa inyong
panimalay.



Pagpanalipod sa Imong Panimalay 179

Ang buhat sa yawa mao ang pagsulay sa pagbung-
kag sa imong panimalay, busa ayaw siya pagtabangi.
Kinahanglan kanunay ikaw nga magbantay ug magpana-
lipod sa imong panimalay sa tanang butang nga maka-
daut niini.

Aduna tingali ikaw mga bungbong nga kahoy,
yuta o bato sa pagpanalipod sa imong pamilya batok sa
kainit, katugnaw ug kakuyaw. Apan nagkinahanglan
usab ikaw ug upat ka kusganong salipod batok sa mga
pag-asdang ni Satanas. Kini mao ang gugma, pagka-
mapuanguron, pagkamapinasayloanon ug pag-ampo.

Buhata Kini

l. K.iiiSa ang naningkamot sa pagbungkag sa
imong panimalay?

2. Pagngalan ug upat ka salipod nga imong
mabuhat sa pagpanalipod sa imong pani-
malay .

................................................. '! ••••••••••••••••
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PANALIPDI ANG IMONG PANIMALAY
PINAAGI SA GUGMA

Ang gugma maka panalipod sa imong panimalay
batok sa tanang paagi sa pag-asdang sa yawa. Ang gugma
maoy makapahiusa sa bana ug asawa sa kanunay. Ang
gugma nagabunga ug pailub, pagkamasinabuton, ug
pagtinabangay nga maoy gikinahanglan sa usa ka mali-
payong panimalay.

Ang gugma makapahimo sa mga ginikanan nga
manggihunahunaon ngadto sa ilang mga anak, ug ang mga
anak magmasinugtanon sa ilang ginikanan. Ang gugma
maoy makapahimo sa pagpasaylo sa ubang sakop sa
pamilya sa kanunay. Busa, galma ang gugma ug masayon
alang kanimo ang pag-isa sa salipod nga makapanalipod
sa imong panimalay.

Buhata Kini

3. Kon ikaw minyo na, pangayoa sa Dios
ang pagbag-o sa imong gugma ngadto sa
imong kapikas sama niadtong una nimong
pagbati ngadto kaniya.

4. Basaha ang l Corinto 13, ug buhata kini'
alang sa imong kaugalingon ug sa imong
panimalay. Pag-ampo nga kining klaseha
sa gugma maoy magapuno sa imong kina-
buhi ug sa imong panimalay.
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PANALIPDI ANG IMONG PANIMALAY
PINAAGI SA PAGKAMAPUANGURON

Bana ug asawa

Ang Dios nagapaabut sa bana ug asawa sa pagmati-
numanon sa ilang kaakohan nga atong natun-an. Kina,
hanglang magmatinud-anon sila sa usag usa sa hunahuna
ug sa mga buhat.

Sa panahon nga daghan ang mga suliran sapani-
malay, dunay ubang mga lalake nga moadto sa ubang
mga babaye aron sila masabtan ug dunay ikauban. Dang
gibungkag ang ilang pakigsaad sa kaminyoon ug nagbung-
kag sa ilang panimalay.

Usahay ang asawa maoy magbinuang pinaagi sa
pagdani sa ubang mga lalake ug nahimong nagmaluibon
sa iyang bana.

Ang pagpanapaw maoy usa ka dakung sala nga
nagabungkag sa daghang mga panimalay. Aron sa pagpa-
nalipod gikan niini, kinahanglang bantayon ang imong
hunahuna nga maputli. Ayaw pag hunahuna kon unsa
kamadanihon ang uban. Pagmatinud-anon sa imong bana
o asawa sa imong mga hunahuna, ug ang imong mga
lihok mosunod na lang unya. Ang dautang buhat naga-
gikan sa dautang hunahuna. Maong miingon si Jesus:

IMateo 5:28. Apan sultihan ko kamo, nga bisan
kadt.ong magatan-awg babaye uban sa pagkaibog
kaniya, nakapanaw na kaniya diha sa sulod sa
iyang kaugalingong kasingkasing.
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Buhata Kini

5. Sublia sa pagbasa sa maka dali ang mga
kaakohan sa usa ka asawa nga imong
natun-an sa leksyon 8. Pagngalan ug tulo.

6. Sublia sa pagbasa sa makadali ang mga
kaakohan sa usa ka bana sa leksyon 7.
Pagngalan ug tulo.

7. Basaha ang l Corinto 7: l-S.

8. Pangayoa sa Dios ang pagtabang kanimo
sa paghimo kanimong usa ka maayong
bana o asawa nga makapahingpit sa kali-
pay sa imong kapikas ug nga dili ikaw ma-
gadamgo sa pagpangita ug lain.

9. Pag-ampo sa Dios nga Siya magabantay
kaninyong duha nga magmatinud-anon sa
usag usa sa hunahuna ug buhat.
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Mga ginikanan ug mga anak
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Kon ikaw magmatinumanon sa paghatag sa imong
mga anak sa gugma ug pag-amoma nga ilang gikina-
hanglan, magapanalipod kini kanila ug sa imong pani-
malay gikan sa panagkabingkil ug kasamok. Ayaw silag
pasagdi.

Ang mga anak usab, kinahanglang motabang sa
pagbuhat sa salipod sa pagkamatinumanon. Matag sakop
sa pamilya magabutang niini ug usa ka dakung higayon sa
pailub, pagsalig, pagbuhat, ug paghigugma. Kinahanglang
magkauyonay sila, magtinabangay alang sa kaayohan sa
usa, ug magbuhat sa usa ka malipayong panimalay.

Buhata Kini

10. Sublia pagbasa sa makadali ang kaa-
kohan sa mga ginikanan ngadto sa ilang
mga anak nga makita sa leksyon 9.
Pagngalan ug tulo.

11. Pag-ampo nga ang Dios magatabang
kanimo ug sa imong kapikas nga mag-
matinumanon sa tanang butang ngadto
sa inyong mga anak.
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Ikaw ug ang Dios

Hinumdumi nga nagahimo ikaw ug pakigsaad sa
karr:inyoon sa atubangan" sa Dios. Ikaw adunay kaako-
han ngadto Kaniya kon unsang matanga sa panimalay
ang imong nabatonan. Kon gusto ikaw sa Iyang pana-
langin, sunda ang mga panig-ingnan nga Iyang gihatag
kanimo sa Iyang Pulong.

Daghang pinuy-anan nga nagbaton ug lagdaanong
pulong nga sama niini sa ilang balay:

Si Cristo ang Ulo
niining panimalay

Ang dili-makitang Bisita sa
tagsa ka pagkaon

Ang hi1umong Manugpatalinghog
sa atong sulti-sulti.

Himoa si Cristo nga maoy pangulo sa inyong
panimalay. Hinumdumi nga anaa Siya ug paningkamuti
sa pagpahimuot Kaniya sa imong pagabuhaton ug
igasulti. Ang imong pagkamatinumanon ngadto Kaniya
makapanalipod sa imong panimalay gikan sa mga ka-
dautan. Magapanalangin ug magapanalipod ang Dios sa
imong panimalay.

Deuteronomio 28:2. Ug kining tanang mga pana-
langin moabut kanimo ug modangat kanimo kong
patalinghugan mo ang tingog ni Jehova nga imong
Dios.
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Buhata Kini

12. Sag-ulohakini:
Si Cristo ang Ulo niining

panimalay
Ang dili-rnakitang Bisita sa tagsa

ka pagkaon
Ang hilumong Manugpatalinghog sa

atong sulti-sulti.

13. Sulod sa tulo ka adlaw, subli-sublia
pagsulti ang nahisulat sa itaas kutob sa
imong mahimo; ug pagbuhat sumala
niini.

14. Pag-ampo ngadto sa Dios nga Siya'
magatabang sa kada sakop sa imong
pamilya nga magmatinumanon ngadto
Kaniya.

15. Basaha ang Deuteronomio 28: I -I4.

185
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PANALIPDI ANG IMONG PANIMALAY
PINAAGI SA PAGKAMAPASINAYLOANON
Sa adlaw-adlawng mga suliran

Walay usa nga hingpit. Kitang tanan makabuhat ug
sayop. Dili gani kita magpakabana sa uban ug dili nato
ipaila ang atong pagkamatinagdanon ug pagkamadina-
waton nga angay unta natong pagabuhaton; Ang pagsigig
reklamo ug ang panagkaaway makapabungkag sa gugma.
Daghang mga asawang yawyawan nagbugaw sa ilang mga
bana ngadto sa laing bukton sa mga babaye. Daghang
mga bana ug amahan nga mao ray pangitaon ang sayop
sa .asawa nga nagabungkag sa ilang panimalay.

Kinahanglang mangayo kitag pasaylo sa atong mga
sayop ug mopasaylo sa sayop sa uban aron sa pagbaton
ug malipayong panimalay. Pagtuon sa pag-ingon, "Gika-
subo ko. Ako kining sayop. Intawon pasayloa ako."
Pagmapailubon ug pagmaayo. Ayaw galma ang imong
kahiubos ug ayaw batia ang kaguol sa imong kaugalingon.
Ayaw pagpabilin sa pagkasuko sa usa ka adlaw ngadto sa
usa. Pagpasaylo ug kalimti ang mga dili maayong
pulong.

I Efeso 4:26. Pagkasuko apan ayaw pagpakasala.
Ayaw pasalupi sa adlaw ang imong pagkasuko.

Buhata Kini

16. Unsay atong tun-an sa pagsulti sa
dihang makapasakit kita sa uban?

17. Sag-uloha ang Efeso 4:26 ...
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Sa panahon sa kalisud

Unsa kaha kon insultohon ug bunalan sa usa ka
lalake ang iyang asawa ug hulgaon nga patyon? Unsa
kaha kon ang usa magmaluibon sa usa? Ang pag-insulto
ug palabi-labi malisud pasayloon. Ang pagpanapaw usa
ka daku kaayong sala. Apan ang panagbulag dili mao ang
pagsulbad. Ang pagkamapasinayloanon lamang ang maka-
luwas sa panimalay.

I Corinto 7: 10, 11. Apan kanila nga mga minyo
na, ang akong tugon-dili hinoon akoa, kondili iya
sa Ginoo--mao nga ang asawa dili gayud magbiya
sa iyang bana (apan kon siya mobulag man gayud,
kinahanglan magapabilin siya nga mag-inusara; kon
dili man, kinahanglan magpakig-uli siya sa iyang
bana) -ug nga ang bana dili gayud magbulag sa
iyang asawa.

Ang usa nga nakasala batok sa iyang panimalay
kinahanglang maghinulsul ug mangayo ug pasaylo sa
Dios ug sa iyang kapikas. Ang Dios mopasaylo kon
adunay matuod nga paghinulsul. Ang tawo usab ng a
hingtungdan kinahanglang mopasaylo usab sa nakasala
nga bana o asawa, o ang samad dili na gayud maayo.

Buhata Kini

18. Ang I Corinto 7:10,11 nag-ingon nga
ang usa ka asawa nga magabiya sa
iyang bana magabuhat sa usa sa duha
ka butang. Unsa man sila?
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Sa mga suliran mahitungod sa tinuohan

Unsa may buhaton sa usa ka tawo kon ang iyang
asawa mobiaybiay sa iyang pagtuo sa Dios? o mosaway
sa iyang iglesya? Ug unsa man usab mahitungod sa bana
nga dili magtotoo nga magabunal sa iyang asawa kon
moadto sa simbahan?

Ato na nga natun-an nga ang usa ka Kristohanon
dili makig-minyo sa usa nga dili magtotoo. Adunay
daghang pagsinabtanay nga mahimo sa panahon sa
kaminyoon nga dili makapabulag sa reliheon, o paghatag
ug unang pagtagad sa Dios sulod sa panimalay, Apan
unsa kon ang usa ka tawo motugyan sa iyang kinabuhi
ngadto kang Cristo human siya maminyo? Pananglitan
ang iyang kapikas modumili sa pagdawat kang Cristo?
Nagkahulugan ba kini nga siya mobulag ug makigminyo
ug lain nga magtotoo?

Ang Biblia nagatubag niining pangutanaha. Adunay
daghang bahin sa kinabuhing minyo nga nagkinahanglan
ug pagsinabtanay. Busa maayo gayud nga sa dili pa
maminyo, nagkauyon na daan sa tinuohan, ug sa pagha-
tag sa Dios sa unang dapit sa panimalay.
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I Corinto 7: 13, 16. Kon ang usa ka babayeng
magtotoo naminyo sa usa ka lalake nga dili
magtotoo, ug siya mosugot nga magaipon siya
uban kaniya, dili siya pabulagon. Giunsa nimo
pagkasayud magtotoong asawa nga dili nimo
maluwas ang imong bana? o giunsa nimo pagka-
sayud magtotoong bana nga dili nimo maluwas ang
imong asawa?

I Pedro 3: 1. Ingon man usab kamong mga asawa,
magpasakop kamong mga magmasinugtanon sa
inyong kaugalingon mga bana, aron nga kon aduna
man kanilay wala magatoo sa pulong, basin pa
makabig sila sa walay sulti pinaagi sa gawi sa
ilang mga asawa.

Marcos 11 :25. Kon aduna kamoy kayugot batok
kang bisan kinsa, pasayloa kini; aron ang inyong
Amahan nga anaa sa langit mopasaylo usab kaninyo
sa inyong paglapas.

Buhata Kini

19. Unsaon man sa usa ka Cristohanon
pagpanalipod sa iyang panimalay kon
hapit na kini mabungkag tungod sa
tinuohan?

20. Sag-uloha ang I Pedro 3: 1, Marcos
11:25.
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PANALIPDI ANG IMONG PANIMALA Y
PINAAGI SA PAG·AMPO

Ang bugtong suliran mahitungod sa pagpanalipod
sa atong panimalay pinaagi sa salipod sa gugma, pagka-
mapuanguron ug pagkamapinasaylo anon , mao nga dili
nato kini mahimo sa atong kaugalingon. Ang atong
gugma maluya ra. Dili kita malig-on sa atong pagka-
matinumanon sa hunahuna ug buhat sa tanang higayon
sa hitabo sa kinabuhi. Adunay pagsupak sa sulod kanato
nga makababag sa atong pagpasaylo sa uban. Unsa may
atong buhaton? Unsaon nimo sa pagpanalipod sa imong
kaminyoon?

Salamat sa Dios nga Siya andam sa pagtabang
kanimo! Ang Dios nagamugna sa kaminyoon alang sa
kaayohan sa Iyang mga anak ug andam Siya sa pagpana-
lipod niini gikan sa tanang buhat sa yawa. Busa duol
lamang kaniya sa pag-ampo. Isulti ngadto Kaniya ang
tanan nimong suliran.

Pag-ampo adlaw-adlaw nga ang Dios magapanalangin
sa imong pamilya ug magbugkos niini diha sa Iyang
gugma. Pangayo Kaniya sa paghatag kanimo ug dakung
gugma sa usag usa. Siya ang tuburan sa tanang matuod
nga gugma. Pag-ampo alang sa kada sakop sa imong
pamilya nga magmatinumanon ngadto sa Ginoo ug sa
usag-usa.
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Pag-ampo nga ang Dios magatabang kanimo nga mahi-
mong bana o asawa nga Iyang kahimut-an.

Pasalamati ang Dios tungod sa imong kapikas ug
mga anak. Dayga Siya tungod sa Iyang kamaayo.
Pasalamati Siya tungod sa mga panalangin nga Iyang
gibubo sa imong panimalay.

Ang Dios motubag sa mga pag-ampo. Magabuhat
Siya sa sulod, ug pinaagi kanimo kining gugma, pagka-
mapuanguron ug pagkamapinasayloanon maoy maka-
tabang aron matubag ang imong mga pag-ampo.
Magapamuhat usab Siya sa ubang sakop sa imong pamilya
sa kahibulongang paagi. Ang Iyang gahum ug grasya igo
sa tanang mga hitabo sa kinabuhi.

Buhata Kini

21. Pag-ampo alang sa matag sakop sa
imong pamilya, pasalamati ang Dios
tungod kanila ug pangayo ug pina-
saheng mga butang. nga imong higus-
tohan alang sa tagsa kanila. Pangayoa
usab sa Dios nga ikaw Iyang lig-onon
sa imong gugma alang kanila.

22. Pag-ampo alang sa imong mga higala
nga dunay mga. suliran mahitungod sa
ilang kaminyoon.

23. Susiha ang imong mga tubag sa makita
sa sunod nga pahina.

24. Sulati ang imong rekord sa estudyante
alang leksyon 11.
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Mga Tubag sa Leksyon 11

Kon ang imong hustong tubag nagagikan sa 7
ngadto sa 8, markahi ang imong grado ug labing
maayo; 6, markahig maayo; 5, kasarangan. Kon
mokubos sa 5 ang imong hustong tubag, basaha
pag-usab ang leksyon.

l. Satanas·
2. Gugma, pagkamapuanguron, pagkamapinsay-

loanon, pag-ampo.
5. (Bisan asang tulo niining mosunod:) Higug-

maon ang iyang bana, himoong malipayon
ang. iyang panimalay, mahimong maayong
panig-ingnan, higugmaon ug tudloan ang
mga anak.

6. (Bisang asang tulo niining mosunod:) Mahi-
mong ulo sa balay, higugmaon ang iyang
asawa, amomahon ang iyang pamilya, mota-
bang sa pagtudlo sa mga anak.

10. (Bisan asang tulo niining mosunod:) Ilhon
ang ilang kaakohan; motagbo sa gikinahanglan
sa pagkaon, puluy-anan; ug pagbiste; pag-
edukar sa mga bata, paghigugma sa mga
bata, ug giyahan ang mga bata sa dalan sa
Dios.

16. Gikasubo ko. Ako kining sala. Intawon
pasayloa ako.

18. Magpabi1ing mag-inusara o mobalik ngadto
sa iyang bana.

19. Uban sa gugma, pagkamapuanguron, ug pag-
.kamapinasayloanon.

Pila ang imong hustong tubag? .

Grado: .



LEKSYON 12
ANG KATAPUSAN
MONG PULUY-ANAN
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Matun-an Nimo Niining Leksyona

Ang Imong Pagpili

Usa ka Kahibulongang Puluy-anan

Kauban kang Jesus
Puluy-anang walay katapusan
Bag-o ug dili madunoton lawas
Usa ka kahibulon ilya

ANG IMONG PAGPILI

Ang usa ka malipayong panimalay dinhi sa kali-
butan maayo man, apan ayaw hikalimte nga kining
kalibutana dili mao ang imong dayong pinuy-anan, Matag
tawo niining kinabuhia kinahanglang magapili kon asa
siya paingon alang sa iyang walay katapusang puluy-anan.

Si Satanas nga naningkamot sa pagbungkag sa
imong panimalay dinhi sa kalibutan gustong moadto ka
sa impiyemo kauban kaniya aron magaantus ikaw sa
walay katapusan.

I Mateo 25:41. Pahawa gikan kanako, kamong mga
tinunglo, ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga
gitagana alang sa yawa ug sa iyang mga manulonda.

si JesuCristo nga nagapanalangin sa imong pani-
, malay dinhi sa kalibutan nahigugma kanimo ug gustong
mokuha kanimo uban Kaniya aron sa pagkalipay didto
sa kahibulongang puluy-anan sa langit.
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Juan 14:1-3. Si Jesus miingon kanila ... Sa balay
sa akong Amahan anaay daghang puy-anan, ug ...
mag-andam akog dapit alang kaninyo .... Mobalik
ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi
uban kanako, aron nga diin gani ako atua usab
kamo.

Sama sa imong pagpili kon kinsa ang imong
mahimong kapikas sa kinabuhi, kinahanglan nga magpili
ka usab ug usa, si Satanas ba o si Jesus. Si Kinsa sa duha
ang imong gustong ikauban hangtud sa kahangturan?

Buhata Kini

l. Basaha ang Mateo 25:41 ug Juan 14:1-3.

2. Asa dapit ang gusto ni Satanas nga imopg
adtoan human ikaw mamatay?

....................................................................

3. Asang dapita ang gusto ni Jesus alang
kanimo.

4. Asang dapita ang imong gusto.

5. Kinsa ang imong gustong ikauban hangtud
sa kahangturan -- si Jesus o si Satanas?
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USA KA KAHmULONGANG PULUY ·ANAN

Kauban kang Jesus

Ang usa ka malipayong kristohanong panimalay
nga puno sa gugma maoy usa ka hulagway sa imong
pinuy-anan didto sa langit. Apan, ang labing maayong
panaghigugmaay sa bana ug asawa usa lamang ka gamayng
landong sa gugma taliwala kang JesuCristo ug sa tanang
midawat Kaniya ingon nga Manluluwas.

Modawat Siya kanimo ngadto sa puluy-an nga
Iyang giandam alang kaninyo. Ang ganghaan binuhat sa
perIas, ang dalan bulawan ug wala nay gabii tungod kay
ang siyudad napuno sa kahayag ug sa himaya sa Iyang
presencia.

Pinadayag 21:3, 4. Tan-awa, ang puluy-anan sa
Dios anaa uban sa mga tawo. Ug iyang pagapahiran
ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang
kamatayon wala na; ug wala na usab unyay pag-
minatay, ni paghilak, ni kasakit.

Buhata Kini

6. Basahaang Pinadayag, capitulo 21 ug 22.

7. Pasalamati si Jesus alang sa kahibulongang
puluy-anan nga iyang giandam alang
kanimo.
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Puly-anang walay katapusan
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Dinhi sa kalibutan daghang mga tawo nawad-
an ug puluy-anan tungod sa sunog, linog, lunop o gubat.
Dili na gayud kita maguol nga mawad-an ug puluy-anan
didto sa langit. Gibayran na ang tanan ni Jesus. Siya
naghatag sa iyang kaugalingong kinabuhi aron kita
maluwas gikan sa gahum ni Satanas aron kita makig-
ambit sa Iyang langitnong puluy-an sa walay katapusan.
Ingon nga pangasaw-onon ni Cristo, dili na gayud kita
hinginlan gikan sa walay katapusang puluy-an. Walay
kalayo nga makabungkag niini. Dili na kini kinahanglang
ayohon. Walay kawatan nga makakawat sa atong bahandi.

I Pedro 1:4,5. Ug ngadto sa usa ka panulondon
nga dili madunot, dili mabuling, dili malawos,
ginatipigan didto sa langit alang kaninyo nga
mga ginabantayan sa gahum sa Dios pinaagi .sa
pagtoo alang sa kaluwasan nga andam na aron
igapadayag unya na kinaulahiang panahon.

Mateo 6:20. Pagtigum kamog mga bahandi alang
kaninyo didto sa langit diin walay tangkob ni
taya nga magakotkot ug diin walay mga kawatan
nga magapanakasaka ug magapangawat.

. Buhata Kini

8. Unsang biliha ang gihatag ni Jesus aron
sa paghatag kanatog puluy-anan didto sa
langit?
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Bag-o ug dili madunotong lawas

Bisan ang labing-malipayong panimalay sa kali-
butan makasinati usab ug panahon sa kasakit ug kaguol;
panahon diin ang mga bata magahilak sa balatian ug
kasakit; panahon sa dihang ang kamatayon magadala
ngadto sa panagkabulag ug kasubo. Wala nay ingon nii-
ning mga butanga didto sa atong walay katapusang
puluy-anan! Ang atong lawas mausab ngadto sa pagka-
sama sa lawas ni Jesus human Siya mabanhaw.

Filipos 3 :21. Siya ang magausab sa atong timawa
nga lawas aron kini mahisama sa iyang mahima-
yaong lawas, pinaagi sa gahum nga nakapahimo
kaniyang takus sa pagsakop sa tanang mga butang
sa ilalum kaniya.

I Corinto 15:42, 43. Ang lawas nga igatisok
madunot ra, apan ang lawas nga unya pagabanha-
won dili madunot . . . . Kini igatisok nga mahu-
yang, apan kini pagabanhawon unya diha sa
kadungganan.

I Juan 3:2. Kita karon mga anak sa Dios; kon
maunsa unya kita, kini wala pa ipakita, apan kita
nasayud nga sa igapadayag na Siya, kita mahisama
Kaniya, kay kita magasudong man unya Kaniya sa
iyang pagkamao.I
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Usa ka kahibulongang pamilya

~u~to ba ikaw nga makig-uban kanimo ang imong
mga hinigugma sa kinabuhi didto sa langit? Usa ka
lab~wng ganti ang imong madawat tungod sa imong mga
panmgkamot sa pagdala sa imong pamilya ug mga higala
ngadto kang Cristo.
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Ang kinabuhi didto adunay kalainan sa kinabuhi
dinhi. Ang kinabuhi sa panimalay lahi na, apan ang
tanan nga atua sa langit adunay dili matugkad nga
gugma ug panaghiusa kay sa atong masinati dimi sa kali-
butan. Ang tagsatagsa adunay iyang bahin sa. hingpit
nga panimalay sa Dios.

Bisan tuod nga aduna na kitay bag-o ug kahibulo-
ngang lawas, magkainilhanay pa gihapon kita. Atong
mahinumduman ang kinabuhi sa kalibutan. Sa panahon
sa hapit na mamatay, daghang mga kristohanong naka-
kita sa langit, sama ni Esteban, ang unang martir. Ang
uban nakadungog sa mga manulonda nga nanag-awit.
Ang uban nakakita sa ilang mga hinigugma sa kinabuhi
nga tua na didto nga nagaabiabi kanila sa ilang langitnong
nul11\f_".:JIn
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Lucas 16:23, 25. Giyahat niya ang iyang mga
mata ug iyang nakita si Abraham didto sa halayo
ug si Lazaro diha sa iyang sabakan. Apan si Abra-
ham mitubag kaniya: "Anak, hinumdumi nga sa
buhi ka pa . .. ."

Mga Buhat 7:55. Si Esteban ... mitutok sa
langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus
nga nagtindog sa too sa Dios.

Hebreohanon 12:22-24. Apan kamo nanagpaka-
duol na ngadto sa bukid sa Sion ug sa lungsod
sa Dios nga buhi, sa langitnon nga Jerusalem, ug sa
dili maisip nga manulonda nga nanagtigum sa
pagsadya, ug sa katilingban sa mga panganay
kinsang mga ngalan nahisulat sa talaan didto sa
langit, ug sa maghuhukom nga mao ang Dios sa
tanan, ug ngadto sa mga espiritu sa mga tawong
matarung nga nangahimong hingpit, ug kang Jesus
ang tigpataliwala sa usa ka bag-ong pakigsaad.

Buhata Kini

'la. Basaha ang Hebreohanon 12:22-24
pag-usab.

11. MagkainiIhanay ba kita didto sa langit?

.............................................................

12. Pag-ampo alang sa imong pamilya nga
kamo magakitaay didto sa langit.
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SA IMONG PAGPAULI
Ang sugilanon ni Rebeca ug ni Isaac sa Biblia maoy

usa ka matahum nga hulagway sa usa ka kristohanon sa
iyang pagpauli ngadto sa langit. Si Abraham nagpadala sa
i1ang sulogoon aron sa pagpangita ug asawa alang sa
iyang anak nga si Isaac. Sa dihang si Rebeca ang napili,
iyang gidawat ang pagdapit dihadiha. Iyang gibiyaan ang
iyang panimalay ug dapit. ug mipanaw sulod sa daghang
mga adlaw ngadto sa iyang bag-ong puluy-anan, Diha sa
dalan ang sulogoon maoy nagatagbo sa iyang tanang giki-
nahanglan, nagapanalipod kaniya gikan sa kadautan ug
nagpahiluna kaniya nga mainampingon ngadto sa balay
ni Isaac.

Sa mao usab nga paagi, ang Dios nagpadala sa
Iyang Balaang Espiritu dinhi sa kalibutan aron sa
paghanyo kanato kon biyaan ba nato ang atong daang
kinabuhi nga makasasala ug moadto sa pagpakig-uban sa
Iyang Bugtong Anak nga si JesuCristo didto sa langit.
Sa gutlo nga imong pangayoon sa Dios ang pagpasaylo
sa imong mga sala ug dawaton si JesuCristo nga imong
Manluluwas, ikaw nagpadulong na sa langit. Hinoon,
kinahanglang magmalipayon ka sa pagbiya sa tanang mga
butang nga dili maayo sa imong kinabuhi. Imong buhaton
kon unsa g gisulti sa Dios kanimo diha sa Biblia, sama
kang Rebeca nga misunod sa sulogoon ni Abraham bisan
asa siya gidala.

Unsa ka kahibulongang kinabuhi ang imong ma-
sugdan sa dihang dawaton nimo si Jesus ingon nga
Manluluwas! Sa dihang imong tugotan ang Balaang
Espiritu sa paggiya kanimo, ang kinabuhi mahimong
maayo. Ang imong kaminyoon mosamot pagkamaayo.
Labaw sa tanan, aduna usab ikaw usa ka mahimayaon
ug walay katapusan nga puluy-anan didto sa langit kon
ang kinabuhi karon matapus na.
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Pag-ampo

0, Dios, salamat sa Imong gugma alang
kanako. Salamat sa imong pagpili kanako
aron sa pagpakig-uban Kanimo hangtud sa
kahangturan ug sa Imong Anak. nga si
JesuCristo didto sa langit. Salamat sa imong
pagpadala sa Imong Anak nga si Jesus aron sa
pagpakamatay alang kanako. Salamat kanimo
Jesus, sa pagkuha sa silot sa akong mga sala.

Pasayloa ako sa tanan nakong sayop nga
nahimo ug himoa ako nga hustong tawo nga
buot mo. Akong gitugyan ang akong kina-
buhi Kanimo. Salamat sa imong pagpadala sa
Balaang Espiritu sa paggiya kanako ug pag-
tabang kanako ad1awad1aw ug sa pagdala
kanako diha sa langit.

Karon Ginoo, Panalangini ang akong pani-
malay ug tabangi ang tanang sakop sa akong
pamilya nga magkinabuhi alang Kanimo.
Panalipdi karni gikan sa kadautan hangtud
nga Imo kaming kuhaon ngadto sa langit.
Sa ngalan ni Jesus, Amen.
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Buhata Kini

13. Kon mao kini ang imong pag-ampo,
basaha kini sa makusog ngadto sa
Dios. Unya pakigsulti Kaniya sa imong
kaugalingong .pinulongan. Pasalamati
Siya sa imong natun-an niining basa-
hona ug pangayo Kaniya sa pagtabang
kanimo sa pagbuhat niini.

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

15. Sulati ang imong rekord sa estudyante
alang sa leksyon 12.

PAHALIPAY!

Natapus na nimo ang mga leksyon niining kursoha.
Karon, sunda ang mga pahimangno sa katapusan sa mga
pangutana sa leksyon 12 diha sa imong rekord.

203
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Pag-ampo alang sa Bag-ong Magtiayon

o Dios sa gugma, Ikaw ang nagamugna sa kamin-
yoon alang sa kaayohan ug kalipayan sa katawhan. Ikaw
man ang nagatukod niini ug uban lamang Kanimo nga
kami makabuhat niini nga malipayon. Ikaw nag-ingon,
"Dili maayo alang sa tawo nga mag-inusara. Magbuhat
Ko alang kaniya ug katabang." Ug karon, nadoble ang
among kalipay tungod kay ang kalipay sa usa mao man
usab ang kalipay sa usa. Ang among kabug-at nga gidala
migaan tungod kay amo silang katambayayungan.

Panalangini kining bana Ginoo. Panalangini siya
ingon nga maoy magatagbo sa ilang adlaw-adlawng
pangkinahanglan ug tabangi siya sa mga kabug-at sa
pagpangita sa pagkaon. Himoa nga ang iyang kusog maoy
magapanalipod sa iyang asawa, ug himoa ang iyang kina-
buhi nga maoy dapit nga gipangandoy sa usa ka babaye
nga pasilungan.

Panalangini kining asawa Ginoo, Hatagi siya sa
kaaghop nga makapadaku kaniya, usa ka halalum nga
pagbati sapagkamasinabuton, ug dakung pagtoo Kanimo.
Hatagig kaanyag ang iyang kalag nga dili gayud molubad,
ang walay katapusang pagkabatan-on nga makita lamang
sa pagkupot sa mga butang nga dili madaan.

TUdloi sila nga ang kaminyoon dili lamang ang
pagpakabuhi alang sa usag usa; kondili ang duha nahi-
mong usa ug nagakahiusa ang ilang kamot sa pag-alagad
kanimo. Hatagi sila sa usa ka dakung espirituhanong
katuyoan sa kinabuhi. Hinaut Ginoo nga sila magapa-
ngita sagingharian sa Dios ug sa Iyang pagkamatarung, ug
ang ubang mga butang igadugang ra kanila.
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Hinaut nga dili nila pangitaon ang pagkahingpit
diha sa usag-usa kanila, nianang pagkahingpit nga anaa
lamang Kanimo. Hinaut nga sila magapagamay sa ilang
mga kaluyahon, madali sa pagsulti sa pagdayeg, ug
magapadaku sa ilang katahum ug kusog, ug magatan-aw
sa usag usa pinaagi sa mahigugmaon ug mapailubong
mga mata.

Himoa nga ang ilang mga buluhaton ug katung-
danan alang kanila mahimutang diha sa Imong kabubut-
on nga maoy magapanalangin kanila ug maga-ugmad sa
ilang batasan samtang silang magakauban. Hatagi si-
lag igong luha nga makapaaghop, kanila, igong kasakit
nga makapahimo kanila ingon nga tawo, igong kapak-
yasan nga nakapakupot kanila sa hugot kanimo, ug
igong kalampusan nga makapaila kanila nga sila nagauban
kanimo.

Hinaut nga sila makaila sa kadaku sa bili sa ilang
paghinigugmaay ug nga sila makasinati sa dili matukib
nga pinulongan nga nag-ingon, "Gikan niining kalibutana
ikaw nagpili kanako. "

Sa diha nga ang kinabuhi matapus na ug ang adlaw
talisalop na, hinaut nga sila makita nga magakuyog sama
karon nga sa gihapon nagapasalamat k..nunay ngadto sa
Dios alang sa usag usa. Hinaut nga sila magaalagad
Kanimo nga malipayon, matinumanon, ug magkauban
hangtud nga ang usa magpauraray sa usa ngadto sa mga
bukton sa Dios.

Kini among gipangayo pinaagi kang Jesucristo,
ang dakung mahigugmaon sa among mga kalag. Amen.

-Louis H. Evans, D.D.,L.L.D.
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Mga Tubag sa Leksyon 12

Kon ang tanan nimong tubag husto, markahi
ang imong grado ug labing maayo; 3, maayo;
2, kasarangan. Kon mokubos sa 2 ang imong
hustong tubag, basaha pag-usab ang leksyon,

2. ngadto sa impiyemo

3. ngadto sa langit

8. Iyang kaugalingong kinabuhi

11. Oo

Pila ang imong hustong tubag _

Grado ....: . _.._

Kon aduna pay laing mga estudyanteng mogamit
niining libroha ug buot modawat ug sertipiko, palihug
hangyo ug dugang kopya sa Rekord sa Estudyante alang
kanila.

Usa ka sertipiko alang sa "KAMINYOON UG
PANIMALAY" 'ang ihatag sa tagsa ka estudyanteng
makatubag sa Rekord sa Estudyante.



"KAMINYOON UG PANIMALAY"

REKORD SA ESfUDYANTE

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE P.O. BOX 1084 MANILA

Leksyon J ug 2

Pitsa sa pagpadala '" .

Klaroha ang Pagsulat

Imong ngalan .

Pinuy-anan .

Edad Babaye o Lalake _

Minyo Dili Minyo .

Trabaho .

Tinuohan .



Sa unsang paagi nga kining kursoha makatabang kanimo?

Leksyon l-Unsa Man Ang Kaminyoon

I. Kinsa ang nagmugna sa kaminyoon? .

2. Sa imong kaugalingong pagkapu1ong, isulat kon unsa
ang gusto sa Dios nga mahisama ang kaminyoon.

,
d



3. Imo bang gitubag ang tanang mga pangutana ug
gitandi ang imong tubag alang sa leksyon, Magsulti-
hanay Una Kita, ngadto sa Leksyon l?

.....................................................................................

4. Imo bang masag-ulo ang Hebreohanon 13:4?

....................................................................................

Leksyon 2-8a Wala Pa Ang Kaminyoon

l. Kon ikaw magahatag ug usa ka tambag sa usa ka
batan-ong lalake kon unsaon niya pagdumala ang
iyang hunahuna, unsa may imong isulti kaniya.



2. Unsay mga dautan nga mahimo sa pagpakighilawas sa
wala pa ang kaminyoon?

3. Imo bang gitubag ang tanang pangutana ug gitandi ang

imong mga tubag sa leksyon 2? .

4. Imo bang masag-ulo nga husto gayud ang I Timoteo

5:22; 1 Corinto 6:18? ..

Tan-awa ang imong rekord alang sa leksyon l ug 2
kon ang mga blangko nasulatan ba sa husto. Karon,
guntinga kini ug ipadala sa koreo sa atong escuelahan S1

inyong dapit. Kon gusto ka nga magamit pag-usab ang
maong basahon, ipadala ang kopya nga imong hinimo
ingon nga imong rekord. Paneguroha nga husto ang bili
sa selyo sa koreo ang imong sobre. Ayaw ipadala ang
basahon. Ang adres sa escuelahan sa inyong dapit maoy
ibutang sa atubangan sa inyong sobre. Apan kon walay
adres sa atong escuelahan sa inyong dapit, ipadala ang
imong rekord sa estudyante ngadto sa

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFICE
P.O. Box 1084, Mani1a

I
l
I
I

1



"KAMINYOON UG PANIMALAY"

REKORD SA ESTUDYANTE

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILlPPINE NATIONAL OFFICE P.O. BOX 1084 MANILA

Leksyon 3 ug 4

Pitsa sa Pagpadala .

Klaroha Pagsulat

Ngalan .

Pinuy-anan .

Leksyon 3-Pagpili Ug Kapikas

l. Unsay kalidad sa imong hunahuna, nga maoy labing
importanteng pangitaon sa imong pagpili sa usa ka
bana o asawa?



2. Imo bang gitubag ang tanang pangutana ug gitandi

ang imong mga tubag alang sa leksyon 3? .

3. Imo bang masag-ulo ang 2 Corinto 6:14; Amos 3:3?

Leksyon 4 - Panagkasabut
sa Kaminyoon

l. Ngano nga ang mga Kristohanon gustoan nga ang
ilang pagkasal anha sulod sa simbahan? \

2. Imo bang gitubag ang tanang mga pangutana ug

gitandi ang imong mga tubag alang sa leksyon 4?

Tan-awa ang imong rekord alang sa leksyon 3 ug
4 kon ang mga blangko nasulatan na ba sa husto. Pane-
guroha nga husto ang bili sa selyo sa koreo sa imong
sobre. Ipadala ang imong Rekord sa Estudyante alang
sa leksyon 3 ug 4 ngadto sa:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE

PHILlPPINE NA TIONAL OFFICE
P.O. Box 10R4. Manila



"KAMINYOON UG PANIMALAY"

REKORD SA ESTUDYANTE

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILlPPINE NATIONAL OFFICE P.O. BOX 1084 MANILA

Leksyon 5 ug 6

Pitsa sa Pagpadala .

Klaroha Pagsulat

Ngalan .

Pinuy-anan .

Leksyon 5-Pagtukod sa Imong Panimalay

l. Alang kanimo, unsa man ang kahulugan sa panimalay?

2. Imo bang gitubag ang tanang mga pangutana ug gitandi

ang imong tubag alang sa leksyon S? _



Leksyon 6-Pagpalambo Sa Imong Panimalay

l. Unsay mga kaayohan nga anaa sa usa ka Kristohanong
panimalay nga wala sa dili Kristohanong panimalay?

2. Aduna ba kamoy hiniusang pag-ampo sa inyong

panimalay? o nagaplano pa

ikaw? .

3. Gitubag ba nimo ang tanang pangutana ug gitandi

alang sa leksyon 6? ..................................................•

Tan-awa ang imong rekord alang sa leksyon 5 ug 6
kon ang mga blangko nasulatan ba sa husto. Karon,
guntinga kini ug ipadala sa

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE

PHILlPPINE NATIONAL OFFICE
P.O. Box 1084. Manila I

I
l
I

j



"KAMINYOON UG PANJMALAY"

REKORD SA ESTUDYANTE

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILlPPINE NATIONAL OFFICE P.O. BOX 1084 MANILA

Leksyon 7 ug 8
Pitsa sa Pagpadala .

Klaroha pagsulat
Ngalan .

Pinuy-anan .

Siyudad .

Probinsiya .

Leksyon 7--~lga Katungdanan Sa Usa Ka Bana
l. Sa kondisyon sa imong pamuyo karon, unsay imong

hunahuna nga maoy labing importanteng mga katung-
danan sa usa ka bana?

2. Imo bang gitubag ang tanang mga pangutana ug
gitandi ang imong mga tubag alang sa leksyon 7?

3. Masag-ulo ba nimo ang Efeso 5:25; Colosas 3:19; I

Timoteo 5:8? _



Leksyon 8 - Mga Katungdanan
Sa Usa Ka Asawa

l. sa kondisyon sa imong pamuyo karon, unsay imong
hunahuna nga maoy labing importanteng mga katung-
danan sa usa ka asawa?

2. Imo bang gitubag ang tanang mga pangutana ug
gitandi ang imong mga tubag alang sa leksyon 8?

3. Masag-ulo ba nimo nga husto ang Titus 2:4; Colosas
3: 18; Proverbio 31 :26; Proverbio 31:30; Proverbio

31 :28? ..

4. Aduna ba ikaw mga pangutana o mga pahayag mahi- l

tungod sa leksyon nga "imong natun-an, o mga hangyo
sa pag-ampo alang sa imong kaugalingon o higala?
Ang imong magtutudlo malipay nga magaampo uban
kanimo ug sa pagtabang kanimo.

Tan-awa ang imong rekord arang sa leksyon 7 ug
8 kon ang mga blangko nasulatan na ba sa husto.
Karon, guntinga kini ug ipadala sa

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFICE
P.O. Box 1084, Manila



"KAMINYOON UG PANIMALAY"

REKORD SA ESTUDYANTE

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITU,E
PHILlPPINE NATIONAL OFFICE P.O. BOX 1084 MANILA

Leksyon 9 ug 10

Pitsa sa Pagpadala _

K1aroha pagsulat

Ngalan

Pinuy-anan _

Leksyon 9-Mga Katungdanan sa mga Ginikanan

1. Unsa sa imong hunahuna ang labing hinungdanong
mga katungdanan sa mga ginikanan ngadto sa ilang

mga anak? _

2. Imo bang gitubag ang tanang mga pangutana ug
gitandi ang' imong mga tubag alang sa leksyon 9?

·1
1•I

A
3. Masag-ulo ba nimo sa husto ang Salmo 127:3; Efeso

5:1,2; Proverbio 22:6? _



Leksyon 10 - Mga Katungdanan
Sa Mga Bata

l. Unsa sa imong hunahuna-ang labing importante nga
mga katungdanan sa mga anak ngadto sa ilang mga
ginikanan?

2. Imo bang gitubag ang tanang mga pangutana ug gitandi

ang imong mga tubag alang sa leksyon 10? _

3. Masag-ulo ba nimo sa husto ang Efeso 6:1-3? _

Tan-awa ang imong rekord alang sa leksyon 9 ug
IO kon ang mga blangko nasulatan ba sa husto. Ka-
ron, guntinga kini ug ipadala sa

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE

PHILlPPINE NATIONAL OFFICE
P.O. Box 1084, Manila



"KAMINYOON UG PANIMALAY"

REKORD SA ESTUDYANTE

_ INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILlPPINE NATIONAL OFFICE P.O. BOX 1084 MANILA

Leksyon 11 ug 12

Pitsa sa Pagpadala _

Klaroha pagsulat

Ngalan

Pinuy-anan _

Leksyon 11-Pagpanalipod sa Imong Panimalay

l. Giunsa man sa leksyon sa pagtabang kanimo?



2. Gitubag ba nimo ang tanang pangutana ug gitandi

ang imong mga tubag alang sa leksyon II? _

3. Masag-ulo ba nimo sa husto ang Efeso 4:26; Marcos

11 :25; I Pedro 3: l? _

Leksyon 12-Ang Katapusan Mong Puluy-Anan

1. Nadawat na ba ni~o si JesuCristo ingon nga imong

personal o kaugalingon nga Manluluwas? _ ,

Kanus-a man? _

Pagsulti mahitungod niini sa hamubo lamang _



2. Kon wala ikaw masayud nga nagpaingon ba ikaw o
wala sa langit, dawaton ba nimo si Jesus karon ingon

nga imong Manluluwas? _

Kon mao, pag-ampo sa usa ka pag-ampo nga makita sa
katapusan sa leksyon 12 ug pirmahi ang mosunod
nga pahayag:

Gidawat ko si JesuCristo ingon nga akong
Manluluwas ug mosalig ako Kaniya sa paggiya
kanako niining kinabuhia ug modala kanako sa
Iyang puluy-anan sa langit.

Pirrna:

3. Gitubag ba nimo ang tanang pangutana ug gitandi ang

imong mga tubag alang sa leksyon 12?

4. Masag-ulo ba nimo sa husto ang Filipos 3:21; I Juan

3:2? ~ _

PAHALIPAY!

Natapus na nimo kining kursoha. Among gipaabut
nga nakatabang kinig daku kanimo. Hinaut untang ang
ubang kurso sa Intemational Correspondence Institute
nga imong kuhaon makatabang usab kanimo. Kon wala
pa ikaw magpalista alang sa sunod nga kurso, among
gihangyo nga mangayo ikaw niini karon.



Tan-awa ang imong rekord alang sa leksyon II ug
12 kon ang tanang mga blangko na sulatan na ba sa husto.
Guntinga kini ug ipadala sa koreo sa atong escuelahan
nga anaa sa inyong dapit. Kon ang basahon gusto nimong
magamit pag-usab, ipadala ang kopya nga imong hinimo
nga adunay tubag. Pananglit wala pa nimo mapadala ang
imong rekord alang sa leksyon I ug 2, 3 ug 4, 5 ug 6,
7 ug 8, 9 ug 10, ipadala kini karon. Tan-awa- kon husto
ba ang bili sa selyo nga imong gibutang sa sobre. Dili
kinahanglang ipadala nimo kining basahon. Human namo
madawat ang mga leksyon l ug 2, 3 ug 4,5 ug 6, 7 ug 8,
9 ug 10, 11 ug 12, amo dayon kining korehian, mag-ampo
alang sa imong mga hangyo ug ipadala ang imong
sertipiko.

Anaa sa atubangan sa basahon ang adres sa
escuelahan ug adto ipadala ang imong balus, o adto ba
hinoon sa,

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE

PHILlPPINE NATIONAL OFFICE
P.O. Box 1084, Manila

·1
1•1

1



..







Buot ba ikaw nga. . .
• makakita ug huwarang asawa?
• makakita ug huwarang bana?
• makabaton ug malipayong panimalay?

Ang Kaminyoon ug Panimalay gisulat gayud
alang kanimo. Usa kini ka bag-o ug pinada-
kung edisyon sa pagtulun-ang bantug ug
matinabangon sa daghang mga nasud. Kini
adunay maanindot nga paagi sa pagtudlo
aron ikaw ....

• makatuon ug dali.
• makahinumdom ug dugay.
• makakita ug tubag sa imong mga

suliran.

Ang pagtuon sa Kaminyoon ug Panimalay
sayon kaayo. Pagsunod lamang sa mga
panudlo ug eksamina ang imong kaugalingon
samtang nagapadayon. Samtang gibutang mo
sa buhat ang matinabangong mga sugyot,
makabaton ka ug bag-ong kalipay sa imong
panimalay ug magkabuhi sa kinabuhing
mahidaeton ug puno sa pagmaya.

L6260CE90
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