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TABANGAN KA SA DIOS
NGA MAHIMONG (BUOTAN)
MATARUNG

Tun-i Kini mahitungod

sa Dios

Ang Dios nagatudlo sa Iyang mga anak unsaon ang pagbuhat sa matarung.
Ang kaaway sa Dios nagatintal sa mga tawo ngadto sa pagpakasala.
Ang sala maoy nakapahibulag kang Adan ug kang Eva gikan sa Dios.
Ang Dios nahigugma gihapon niadtong nakabuhat ug kasaypanan.
Diha sa Biblia gitudloan ikaw sa Dios unsay angay ng pagabuhaton.

Basaha kini gikan sa Biblia
Kusga sa pagbasa ug sublia makalima
Ug ang Dios nagsugo sa tawo: Makakaon ka
sa tanan nga kahoy sa tanaman, apan sa
kahoy nga sa pag-ila sa maayo ug dautan
dili ka magkaon niini; kay sa adlaw nga
mokaon ka niini mamatay ka gayud. Genesis 2:16, 17.

Mabuhat

mo ba kini?

Badlisi ug lingin libot sa husto nga tubag, sama niini:
l.

Unsa man ang tinguha sa Dios nga pagabuhaton
(maa0

sa Iyang mga anak?

dautan

2.

Unsa man ang nakapahibulag kang Adan gikan sa Dios?

3.

sa gihapon

gugma

gihigugma ba sa Dios kadtong nakabuhat ug dautan?
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sala
Oo DiIi

Mga Tubag
l. Maayo

3. 00-

2. sala.

Mga Pulong Aron Imong Pagatun-an
Sala nagkahulogan sa pagsupak sa Dios o ang pagbuhat sa dautan.
Ang mga sala mao ang dautang mga binuhatan sa tawo kauban ang
ilang dautang sinultihan.
Ang mangil-ad nga binuhatan dautan gayud.
Ang yawa mao ang kaaway sa Dios nga nagatintal sa mga tawo ngadto sa
pagpakasala.
Satanas ang lain pa nga ngalan sa yawa.

Ang Dios nagatudlo

sa Iyang kabataan sa
pagbuhat sa matarung.

Badlisi ubos sa tanang pulong gikan
niining timaan -ngadto sa sunod nga-o
Si Adan ug si Eva nagpuyo sa
hingpit nga kalibutan.
Ang tanang binuhat sa Dios mga maayo.
Si Adan ug si Eva mga maayong binuhat.
Ang Dios maoy nagbuhat kanila nga mga
matarung, sama sa Iyang kaugalingon.

Ang Dios nahigugma kang Adan ug kang Eva.
Maoy tinguha Niya nga sila magbuhat sa matarung.
Dili Siya buot nga sila mangamatay.
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Ang kaaway sa Dios nagtintal sa tawo ngadto sa pagpakasala.
Ang Dios may kaaway nga gitawag ug yawa o Satanas.
Ang Dios maayo apan ang yawa dautan.
Ang Dios nagatabang sa mga tawo aron sila mahimong maayo ug sa pagbuhat
niadtong matarung.
Ang yawa magatintal sa mga tawo sa pagbuhat sa dautan.

Usa ka adlaw ang yawa miadto sa tanaman sa Eden.
Ang yawa migamit sa usa ka halas nga
maoy misulti ngadto kang Eva
alang kaniya.
Ang halas mipakita kang Eva sa bunga
nga gidili sa Dios nga ilang pagakan-on.
Ang yawa misulti kang Eva ug
usa ka bakak.
"Kaon nianang bunga," misulti ang yawa,
"ug ikaw dili na gayud mamatay. Ikaw
mahimong maalamon sama sa Dios."

·Si Eva nasayud nga angay siyang mosunod sa Dios.·
Apan siya namati hinoon sa pamakak sa yawa.
Mikaon si Eva sa pipila ka bunga nga gidili
sa Dios kanila sa pagkaon.
Gihatagan usab ni Eva si Adan ug kini
mikaon usab.
Si Adan ug si Eva nakasala.
Unya nahitabo ang makalilisang mga butang!
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Gihigugma gihapon sa Dios sila
nga nakabuhat ug dautan.
·Walay makatago gikan sa Dios.·
Nakita sa Dios ang mga binuhatan ni Adan
ug ni Eva.
Apan gihigugma gihapon sila sa Dios.
Gibuhatan Niya sila ug mga bisti
gikan sa panit sa mga mananap .
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Nakigsulti ang Dios kang Adan ug kang E",
mahitungod sa ilang mga sala.
irf('
Kinahanglang silotan sila sa
' •.lila..
Dios sa ilang pagpakasala.
I ~....
Gisilotan sila sa Dios aron sila
/'"~
matudloan sa pagbuhat sa matarung.
.
Pagabiyaan nila ang matahum nilang puloy-anan sa Eden.
• Ang ilang sala maoy nagdalag balatian ug
kamatayon dinhi sa kalibutan.·
Apan ang Dios nagtug-an kang Adan ug kang Eva nga ang
Manluluwas moabot.
Ang Manluluwas magapahiuli sa mga dautan ngadto sa pagkamatarung.
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Ang Dios nagsugo kanimo unsay imong
pagabuhaton diha sa Biblia.
Ang Dios nagtug-an kanimo unsa ang matarung ug unsa ang dautan.
·Sa gihapon ang Dios nagahigugma kanimo ug buot motabang
kanimo.·
Sultihi ang Dios nga nasubo ikaw. Hangyoa Siya sa
paghimo kanimo nga (buotan) maayo.
Unya buhata ang gisulti sa Dios ug ikaw magmalipayon.
Isulti kining pag-ampo ngadto sa Dios sa dili ka pa matulog.

Pag-ampo
Nagabasol ako, O Dios, sa tanang panahon
Nga ako nakabuhat ug dautan.
Intawon tabangi ako sa pagbuhat sumala sa Imong gisugo
nga akong pagabuhaton.
Ug karon bantay i ako sa akong pagpahulay sa kagabhion. Amen!

Karon sulati ang imong Talaan sa Tinun-an alang sa Leksyon 4
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KALINGAWAN NGA IMONG PAGABUHATON

B asaha ang mga pulong pinaagi sa ka tumbas nga mga hulagway,

sa wala

imong makita ang mga litra ug ang katumbas nga mga
hulagway. Diha sa too sulati ang blanko ilalom sa matag usa
ka hulagway sa litra nga kini ginatumbasan. Imong makaplagan
ang mga ngalan sa duha ka binuhat ug ang dapit nga ilang
ginapuy-an.
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Linawa sa pagsulat

3.

nga minuldi

Imong ngalan

_

Dapit nga pagadad-an sa sulat

.

Petsa sa pagpadala

.
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Pag guhit ug usa ka badlis gikan sa pulong nga anaa sa wala ngadto sa
sumpay nga mga pulong sa too aron sa pag completo sa gisulti, sama
niini:
l.

Si Adan

mao ang dautang mga binuhatan
sa mga tawo.

2.

Ang yawa

nanimati sa halas ug nakasala.

3.

Si Eva

mao ang unang lalaki.

4.

Ang Dios

5.

Ang mga sala •

ug sinultihan

• magatintal kanimo sa pagbuhat sa sala.

•

•

rnagatug-an kanimo unsay pagabuhaton
Biblia

din sa

Pag guhit ug badlis ubos sa imong tubag.
6.

Gisilotan ka na ba sa imong mga ginikanan tungod sa imong pagbuhat
ug dautan?

Oo
7.

wala

Unsa man sa imong hunahuna ang hinungdan nga sila nagsilot man kanimo?
aron sa pagtudlo kanimo sa pagbuhat sa maayo
o aron ba hinoon sa pagdagmal kanimo

8.

Ipasabot pinaagi sa imong kaugalingong mga pulong nganong naghunahuna
ka man nga ang Dios nagasilot sa mga tawo tungod sa ilang pagbuhat ug
sayop?

Grado
Ang Imong papel sa PlSullt pagahatagan ug grado ug Ipadala balik kanimo,
kauban sa sunod nimong leksyon. Kami malipay sa pagdawat ug mga sulat nga
gikan gayud kanimo. Pangutana lamang bisan unsa nga mga pangutana nga
moabot sa Imong hunahuna sa panahon nga Ikaw nagtoon. IPADALA KINING
PAPEL SA PASULlT NGADTO SA:
INTERNATIONAL
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