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Magsultihay
Una Kita

MagsulUhanay una kita sa dili pa ikaw
mosugod. Kini usa ka pinasahi nga matang" sa
basahon aron sa-pagtabang kanimo sa pagtuon
bisan asa ka nga dapit. Kini nga basahon mao
ang imong magtutudlo. Kini magasulti karumo'g
mga butang nga angay nimong mahibaloan ug
mangutana usab kanimo mahitungod sa imong
natun-an. Magagiya kini kanimo sa tanan nga
mga leksyon n11n1ng kursoha.
Gamay lamang, kining basahona. Madaladala mo kini bisan asa ka moadto ug makatuon
ka bisan kon aduna ka lama'y higayon nga lima
o napulo ka minutos. Mahimong makuha nimo
kining basahona sa tingob o sa tinagsatagsa nga
leksyon. Dili na kinahanglan nga magpaabut ka
ug p1nasahi nga higayon aron makatuon ka niining kursoha. Buhata lamang ang imong mahimo
bisan asa ka pinaagi n11n1.
Kining mao nga ltbro, "Ang Bag-o Mong Kinabuhi," usa lamang sa daghan pang mga kurso
nga puwede n1mongmatun-and1nh1 saIeI. Among
gipanghina-ut nga imong magustohan kini
samtang magatuon ka n11n1.
IntemationaJ Correspondence
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Ba&-o Mona Kinabuhi

BUHATA KINI

Pilia ang hustong tubag ug butangi ugXang
blangko tupad n11n1, pananglitan:
l. Unsa pga matang sa basahon 1d.n1?
· ~.a) pinasaht
· .• b) ordtnaryo
2. K1n1ng basahona magtabang kanimo sa
· .. a) pagtudlo d1ha sa usa ka klase
· ~.b) pagtuon bisan asa ka

Ingon nga imong magtutudlo tudloan ka
sa leksyon sa husto ug sayop. Ang tubag sa
itaas mao ang l. a) pmasaht 2. b) pagtuon
bisan asa ka.
Imong madtskobrehan
nga ang mga
pangutana nnnmg maong leksyon wala ibutang sa kinaulahiang bahin.
Hinonoa, makita nimo 1d.n1 matag karon
ug unya sa sulod sa mga leksyon. Kini
gibuhat aron pinaagi sa imong makita nga
mga pangutana ug mga tubag;
- mabantayan ang paglatagaw sa imong
hunahuna.
- masulayan ang imong panabot
mahitungod sa imong nabasa.
- mamemorya nimo ang tmportantengbahm
sa mga leksyon.
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Sa ubos nga bahin sa BUHATAKINI.makita
mo ang mga tubag. Ayawpagbasaha sila hangtud
makahimo ka na sa imong kaugalingong tubag.
Tabuni SUa ug papel samtang magatubag ka sa
mga blangko, ug human sa imong tubag susiha
ug itand1 sa hustong tubag nga anaa sa ubos.

BUHATA KINI

Pilia ang hustong tubag ug butangi ug X
ang blangko nga tupad n11n1.
4. Ang mga pangutana ug ang imong tubag
magasulay sa imong
. . .a) pagpanabut sa imong nabasa
. .. b) nahibaloan sa mga butang
nga gihisgutan
Tubag: 3. a) pagpanabut sa imong nabasa.

Usahay kining basahona magasulti kanimo
sa pagbuhat ug mga pagbansay gawas sa
pagtubag sa mga pangutana lamang. Kining mga
pagbansay alang sa pagtabang kanimo sa pagsabut gayud sa leksyon: busa buhata gayud kini.
Nagah1sgut usab kini mahitungod kanimo ug
sa imong kr1stohanong kinabuhi. Mahimo kining makatabang ug makapanalangin kanimo.
K1n1 nakatabang na sa l1n1boka mga estudyante.
Apan ang imong natun-an magpulos kanimo kon
imong gamiton kini. Busa buhata' dayon kon
unsa ang imong matun-an.
IntemalionaJ CorrespondenC8 Inslitute
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BUHATA KINI
.'

5. Makakuha ka sa labing maayo sa imong
natun-an kon .
. . .a) tudloan mo usab ang uban sa
_pagbuhat sa imong natun-an
ni1n1ng libroha .
.b) sugdan mo dayon paghimo
ang mga butang nga imong
nakat-onan. \ 6. Usba pagbasa ang pahina 5 aron mahibaloan mo ang imong pagatun-an niining I1broha.
Tubag. 4. a) sugdan mo dayon paghimo ang
mga butang nga 'imong ~t-onan.
Gikinahanglan mo gayud ang Ginoo aron
magatabang kanimo sa imong pagtuon. Busa sa
imong pagtuon, pangayo kaniya ug tabang ug
pasalamati Siya sa iyang tabang. Magatabang
ang Espiritu Santo kanimo sa pagpasabut sa
mga espirituhanong kamatuoran nga kinahanglan imong mahibaloan. Ipakita niya kanimo kon
unsaon mo pagbuhat n11n1 sa imong kinabuhi.
Magatabang usab siya kanimo sa pagtubo diha
sa espirituhanong mga butang samtang magatuon ka ni1n1ng mga leksyona.
PAG-AMPO

Salamat Ginoo, ni1n1ng mga leksyon Mahitungod sa akong bag-ong kinabuhi Hinaut nga tabangan mo ako sa pagtuon n11n1. Gamita kini sa
paghimo kanakong maayong krtstohanon. Sa
ngalan ni Jesus. Amen.
Intsmational
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NAKASUGOD KA
NA UG USA KA
BAG-ONG KINABUHI

Nllnlngleksyonamatun-an nimo Idnl
Unsay Nahitabo?
Bag-ong KInabuhi Diha ni Cristo
Uns .nga Matang sa KInabuhi?
Un ay Kinahanglan Mong Buhaton
Mahitungod NUni?
Ang Bag-o Mong Panimalay: Ang Imong
Amahan
Ang Bag-o Mong Panimalay: Ang Magulang Mong Igsoong I-elakt
Ang Bag-o Mong Panimalay: Ang Espiritu santo nga Imong Magtatabang
Ang Bag-o Mong Panimalay: Ang Ubang
Mga Krlstohanon
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Unsay Nahitabo?
Sa maong gutlo gayud sa imong pagpasulod
kang JesuCristo sa imong kasingkasing ingon

nga imong Manluluwas nagsugod ka dayon sa
usa ka bag-o nga kinabuhi.
Siya mao ang
Humalatag sa Kinabuhi- usa ka kahibulongan
madagayaon ug malipayong kinabuhi nga walay
katapusan. Gitugyan mo ang imong kinabuhi
uban sa tanang mga kasal-anan ug kaluyahon
ngadto kaniya ug gihatag niya kanimo ang Iyang
kinabuhi nga puno sa kadaugan batok sa sala.
Nagasugod ka na sa kinabuhi nga puno sa
mahimayaong kahigayonan Ingon nga anak sa
Dios.
BUHATA KINI

Pilia ang hustong tubag nnnmg mga
pangutana ug butangi ug X ang blangko
nga tupad nlln1?
.
1. D11nmagagikan ang bag-o mong kinabuhi?
· .. a) gikan sa pagpaningkamot
nga mahimong Krtstohanon
· .. b) gikan ni JesuCristo nga
mao ang Humalatag sa Kinabuhi
· .. c)gikan sa pagpasakop sa usa
ka simbahan I
Tabuni una ang tubag nga anaa sa
ubos hangtud makahimo ka na ug imong
kaugalingong tubag.
Tubag: 1. b) gikan ni JesuCr1sto nga
mao ang Humalatag sa Kinabuhi.
IntemationaJ
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Bag-ong Kinabuhi diha kang Cristo
Anaa kanimo kining bag-ong kinabuhi tungod kay nagpuyo man si Jesus diha sa sulod
nimo. Ang Pulong sa Dios nga mao ang Biblia
nagasulti kanimo mahitungod niini.
Ang tinago nga si Cristo anaa kaninyo,
ang paglaum alang sa himaya. Colossas
1:27

Angbersikulo niining libroha gikutlo gikan sa
Biblia nga Cebuano. Ang linya nga itum sa tupad
I11in1 magatabang kanimo sa pag-ila kanila sa
dali. Ang ngalan sa libro nga anaa sa katapusan
sa bersikulo magasulti kanimo kon asa mo makita
ang maong bersikulo diha sa Biblia.
BUHATA KINI

Butangi ug X ang tupad sa hustong
tubag
2. Diin gikan ang imong kasayuran
mahitungod sa bag-ong kinabuhi nga
miabut kanimo pinaagi sa pagpuyo ni
Cristo diha kanimo?
· .. a) gikan sa Biblia, ang Pulong
sa Dios
· .. b) gikan sa siyensya
· .. c] gikan sa nagkalainlaing relihiyon
Tubag: 2. a) gikan sa Biblia, ang Pulong
sa Dios.
JntemationaJ Correspondence
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Unsa Nga Matan

Kin buhi?

Ang pagpuyo ni Cristo diha kanimo nagahimo
kanimo nga usa ka kr1stohanon. Ang ubang mga
katawhan nagatuo nga ang krtstohanon nga
pagkinabuhi usa ka malaay, ug daw binilanggo
ug ginapos nga kinabuhi, Daku gayud ang ilang
pagkasayop. Tungod kay ang Bag-o Mong KInabuhi diha kang Cristo usa man ka madagayaon,
mapuslanon, ug malipayon nga kinabuhi labaw
pa kay sa imong ginapangandoy.

BUHATA KINI

Butangi ug X ang blangko tupad sa
'hustong tubag.
· . .a) masulob-on
· .. b) labaw pa ka malipayon
kay sa imong daang kinabuhi .
· .. c) daw binilanggo
Tubag 3. b) labaw pa, ka malipayon
kay sa imong daang kinabuhi.

Ako mianhi aron ila makabaton ug kinabuhi, ug a pagpakabaton nlln1 sa madagayon gayud. Juan 10: 10
InlemationaJ
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BUBATAKINI

4. Sag-uloha ang mga pulong nrdesus diha
sa Juan 10: 10
Butangi ugx angblangko tupad sa hustong
tubClg: ..
.,
~
5.M1anl1i si Jesus aron sa paghatag
kanimo sa
'
.
. . .a) paghukom tungod sa imong
mga sala
. '.' b) kiJylbuhJ diha sa kahupl'lganan niini;
!
.
Tubag: 5. b) kinabuhi diha sa kahupnganan niini.
Niining bag-o nga kinabuhi nga gihatag ni
Jesus, makaplagan mo ang bag-ong pagpanabut.
usa ka bag-ong pagpanglantaw, bag-ong mga
Kalab-uton, ug usa ka bag-ong katuyoan sa
pagpakabuhi.
Angkabug-at sa kasal-anan nangahanaw na:
ug ang imong mga sala napasaylo na. Ang usa ka
bag-ong gugma alang sa Dios ug alang sa uban
nagapuno sa imong kasing-kasing ug nagadalag
kalinaw ug kalipay. Aduna nay bili kanimo ang
tanang mga maayo ug maanindot, ug usa ka bago nga pagbati sa presencia. sa gahum ug sa
pagkamaayo sa Dios. Ang bag-ong tinguha sa
pagpahimuot sa Dios ug sa pagtabang sa uban
magahatag kanimo ug bag-ong sukaranan sa
imong mga pagabuhaton.
IntemationaJ Ccrrespondence
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Ang kausaban sa usa ka ulod nga mahimong
alibangbang dili molabaw kay sa kausaban nga
gibuhat sa Espiritu Santo kanimo. Dlli na ikaw
karon sama sa usa ka ulod nga nagaguyod sa
imong kaugalingon niining kinabuhia: Si Cristo
nag-usab kanimo ngadto sa usa ka bag-ong tawo
nga naghatag ug mga pako alang sa imong espiritu. Natawo ka na pag-usab ug dlli na usa ka
makasasala: ug karon anak ka na sa Dios.
BUHATA KINI

Butangi ug X ang blangko tupad sa hustong tubag.
.
6. Asa niining mga butanga ang mabatunan mo sa imong bag-ong kinabuhi?
· .. a) bag-ong pagpanglantaw
· .. b) daghang kuwarta
.c) pagkatnlla sa imong mga higala
7. Sa imong pagpakatawo pag-usab
nagasugod ka sa usa ka kinabuhi nga
• •• a) walay suliran
· .. b) puno sa gugma alang sa Dios
ug sa uban
· .. c) kagawasan sa pagbuhat sa
bisan unsang buot mo.
Mga tubag: 6 a) bag-ong pagpanglantaw
7. b) puno sa gugma alang sa Dios
ug sa uban.
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Unsay Kinahanglan Mong Buhaton Mahitungod Nllnl?
Ingon nga bag-ong natawo diha sa panimalay
sa Dios ikalipay mo sa Iyang mahigugmaong pagtagad kanimo. Kinahanglan nga dawaton mo
usab ang igahatag sa Dios kanimo aron sa paghatag kantmo'g maayong lawas ug kalig-on.
Naghatag siya kanimo ug usa ka bag-ong kinaiya. Ug karon kinahanglan nga buhaton mo
ang pag-altma niini aron magapadayon kini.
Magatabang kining libroha kanimo sa pagallma sa imong bag-ong kinabuhi. Samtang
magatuon ka niining mga leksyona. makat-onan
mo ang mahitungod sa imong pagkinabuhi niining kalibutana. ug moabut ra ang adlaw nga ang
Dios magakuha kanimo aron sa pagpuyo uban
kaniya didto sa iyang langitnong balay. usa ka
balay nga labaw pa kaanindot kay sa bisan
unsang butang niining kalibutan.
BUHATA KINI

Butangi ug X ang blangko tupad sa hustong
tubag.
8. Mahitungod sa unsa man kining libroha?
· .. a) imong kinabuhi ingon nga sakop
sa usa ka simbahan
· .. b) bag-ong kinaiya nga gihatag sa
Dios kanimo. .
· .. c)mga kalagdaan nga kinahanglan
sundon sa usa ka kristohanon,
Intemational
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Bajt-o

o~Klnabuhl

Ang labing dakung butang nga kinahanglan
mong pagabuhaton mao ang pagpabilin sa
pagpak1gdugtong diha kang Cristo ug sa pagtubo
nga malipayon diha sa kinabuhi nga gihatag
Niya.

PabWn kamo kanako ug pabWn ako kani.;.
nyo ... kamo dlU m
pamung gawas kon
magapabWn kamo kanako. Juan 15:4.5.
Busa. maingon sa Inyong p gdawat
kaniadto kang CrIsto Jesus ng Ginoo.
padayon kamo sa pagJdn abuhi dlha~ya.
nga mg pinagamut ug pinatubo dlha
kaniya ug lInlg-on dlha
pagtoo. ingon
nga nUnl gitudloan kamo ng magamadagayaon pagp alamat. Colossas2:6.7.
Intemalional
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Ang Bag-o Mong Panimalay:

h~

Ang Imong Ama-

.

Ang labing daku nga Dios: nga nagbuhat sa
kalibutan mao na karon ang mahigugmaon mong
Amahan. Ayawpaghunahunaa nga Siya ingon sa
usa ka masuk-anon nga dios ug atua sa halayo.
Siya anaa sa imong tupad karon. nga nagapaabut
sa pagtabang kanimo sa tanan mong suliran.
Karon nga anak ka na sa Dios. ang imong
Amahan buot nga makigsulti ka Kaniya sa dayag
ug dili magukon-ukon sama sa ginabuhat sa usa
ka anak ngadto sa iyang maluluy-on ug masinabtanong Amahan. Pagpakigsulti kaniya diha
sa pag-ampo matag adlaw. sa bisan unsa nga
takna sa gabii kon sa adlaw ba. sultihi siya sa
tanan mong suliran. Pasalamati siya sa Iyang
mga panalangin. siya may pagtagad kanimo ug
sa tanang may kalabutan kanimo. Wala mo kiIntemaoonaJ Correspondence
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nahanglana ang mga maanindot nga pulong o
stnag-ulo nga mga pag-ampo. Isulti Iang Kaniya
ang anaa sa imong kasingkasing.
BUHATA KINI

Butangi ug X ang bIangko tupad sa hustong
tubag
11. Niining bag-o mong kinabuhi anaa kanimo ang Dios ingon nga
· .. a) Binuhat nga atua sa halayo
· .. b) usa ka mahigugmaon nga Amahan
• •. c) usa ka tawo nga maisug
12. Unsa may buhaton mo kon mag-ampo
ka?
· .. a) pagsag-ulo ug mga pag-ampo
ug balik-balikon kini
· .. b) pagpakigsulti sa walay ukonukon ngadto sa Dios sama sa
usa ka anak ngadto sa iyang
amahan
.
· .. c) Pagamit ug mga matahum nga
pagkahan-ay nga mga pulong
Mga Tubag: 1. b) usa ka mahigugmaon nga
Amahan. 12. b)pagpakigsultisawalayukonukon ngadto sa Dios sama sa usa ka anak
ngadto sa iyang amahan.
Ang Bag-o Mong Panimalay: Ang Magulang
Mong Igsoon
SiJesuCristo mao ang Magulang mong Igsoon
nga lalaki diha sa panimalay sa Dios. Gihigugma
ka niya sa hilabihan gayud nga tungod niana
nagpakamatay siya alang kanimo. Karon buot
JnremationaJ Correspondence

tnstiune

Nakasugod ka na ...

19

siyang motabang kanimo sa pagkinabuhi nga
madaugon batok sa sala.
Pasalamati ang Dios karon sa iyang pagluwas
kanimo ug sa tabang nga iyang gihatag kanimo
matag adlaw.
BUHATA KINI

Butangi ug X ang blangko tupad sa hustong
tubag.
13. Niining bag-o mong kinabuhi anaa si
JesuCristo ingon nga
... a) Manluluwas ug magulang mong
Igsoon .
. . .b) Isog nga maghuhukom.
Tubag: 13.a) Manluluwas ug magulang mong
Igsoon.
Bag-o Mong Panimalay: Ang Espiritu
Santo nga mao ang Imong Magtatabang

Ang

Ang ikatulong persona sa Trinidad nga mao
ang Espiritu Santo. mao ang naga pamuhat diha
kanimo sa kattngalahangrnilagro sa pagpakatawo
pag-usab. Giusab niya ang imong makasasalang
kinaiya ug gihimo kang Anak sa Dios.
Hinoon makig-away ka pa batok sa daan
mong kinaiya sa tanang panahon. Apan mianhi
ang Espiritu Santo aron mopuyo sa imong kasingkasing ug motabang kanimo. Ug sa imong
pagbultg ug pagtuman kaniya uban sa pagtoo.
magatudlo siya kanimo kon unsay imong buhaton
ug magahatag kanimo ug kusog sa pagbuhat
niini.
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BUHATA KINI

Butangi ug X ang blangko tupad sa hustong tubag.
.
14. Ang.milagro sa pagkatawo pag-usab
nagaabot diha kanimo pinaagi
,

· .. a) sa ebangheUsta.
· .. b) sa pastor'
• .. c) sa Espiritu Santo
15. Anaa ang Espiritu Santo Kanimo.
aron
· .. a) pagsilot nimo sa matag panahon
nga masayop ka.
· . .b) magapuyo sa sulod nimo ug
magtabang. nimo sa pagbuhat sa
matarung.
16. Mabuhat mo ang buot sa D1~s nga
imong pagabuhaton
· .. a) sa wala nay pagpantngkamot
· .. bl tungod kay pugson ka sa Espiritu Santo sa pagbuhat nlln1.
· .. c) sa imong pagbulig ug pagtuman sa Espiritu. Santo' uban sa
pagtoo.
7. Masabtan mo kon unsay imong pagabuhaton ug mahimo mo ang pagInlemationaJ
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buhat niini tungod sa'
... a) kahait sa :Imongsalabutan .
.'.. b) gahum sa :Imongkaugalmgon
'
... c) tabang sa Espiritu Santo
Mga Tubag: 14. c) sa Espiritu Santo
15. bl.magapuyo sa sulod nimo ugrnagatabarig n:lmosa pagbuhat'sa matarung
16. c) sa nnong pagbulig ~g pagtuman sa
Espiritu Santo/uban sa Pagt'1i!0.
17 c)tabang sa Espirit~ Santo;

\

,

Mong Panimalay: Ang ubang
mga Krlstohanan

Ang Bag-o

Ang matag matuod nga Kristohanon nga
natawo na pag-usab, anak Sa Dios. Tungod kay
ang Dios mao na man ang atong Amahan. nan
kitang tanan mga igsoon diha kang Cristo.

Ang daang mga Kristohanon magaabiabt
kan:imo ingon nga ilang bag-ong igsoon diha sa
pan:lma1aysa Dios. Buot silang motabang kanImo diha sa pagtubo sa espirituhanong mga
butang aron mahlmo ka nga usa ka Ug-on ug
hnnsog nga Kristohanon.
Kon aduna kay suliran, isulti kini sa Pastor
ug sa imong mga kaigsoonan diha sa iglesia.
Magaampo sila uban kan:imo mahitungod sa
Imong suliran ug magabuhat sa ilang mahimo
aron sa pagtabang kan:imo.
Int8mationaJ Correspondence
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BUHATA KINI

Butangi ug X ang blangko tupad sa hustong tubag.
18. Ang tanang matuod nga kr1stohanon
nga natawo na pagusab mga
· . .a) igsoon diha kang Cristo
· .. b) sakop sa usa ka pundok
· .. c) maayong higala
Tubag: 18. a) igsoon diha kang Cristo.
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Ang Bag-o Mong Kinabuhi

lYagatuon na ikaw mahitungod sa
"Bag-oMongKinabuhi" diha kang Cristo.
Karon, malipayon ang ICI nga motanyag
kanimo sa ikaduhang leksyon, "NAGATUONKAPAGLAKAW."
Niining leksyona, makat-onan pa
nimo ug dugang unsaon nga magmalampuson ang imong kristohanong kinabuhi.
Kini magkahulugan kanimo nga labaw pa
kay sa kahibalo kon unsaon paglakaw
ibabaw sa bulan. Magahatag kini kanimo
sa kahibalo sa paglakaw kauban sa Dios.
Makabantay usab ikaw sa mga paagi ug
bitik ni Satanas aron dlllikaw mapandol.
Madiskobrehan usab nimo ang mga tubag
sa imong pagduhaduha ug makadawat ka
usab sa dugang kasegurohan sa imong
kaluwasan. Busa padayona pagbasa ang
ikaduhang leksyon.

o

O O O O

Intemational

Correspondence

Institute

Leksyon 2

NAGATUON
KA PAGLAKAW

Niining leksyonrr matun-an
nimo ang mosunod
Ipahimutang ang Imong Kamot diha sa
Kamot sa Dios
Nagatinguha ba si Satanas nga Mahilayo
ka Gikan sa Dios?
Nagaantus ka ba alang kang Cristo?
Nawad-an ka ba ug Paglaum o Gisamok
ka ba sa Pagduhaduha?
Nahigugma ang Imong Amahan Kanimo
Sulbara ang Imong PagduhaduhaKaron
Paghinulsu1
Toohi ang Maayong Balita: Salig diha
kang JesuCrlsto

Intemational
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Ipahimutang ang Imong Kamot
diha sa Kamot sa Dios
Unsa ka dakung kalipay sa mga ginikanan sa
diha nga mosugod na ug lakaw ang nang mga
bata! ug unsa usab ka dakung kalipay sa
Langitnon mong Amahan sa diha nga ikaw nga
Iyang anak magasugod na paglakaw uban Kaniya
diha sa krtstohanong pagkinabuhi! Ayawkahadlok nga ikaw mahulog. Ipahimutang -lang ang
imong kamot diha sa kamot sa Imong Amahan ug
Siya magatabang kanimo. Sa pagmata sa buntag. pangayoa kaniya ang tabang sa bisan un-sang buluhaton nga imong pagabuhaton nianang adlawa.
BUHATAKlNI

Butangi ug X ang blangko tupad sa hustong
tubag.
.
l. Gitandi ang imong krtstohanong kinabuhi
niining leksyona sa
.
. .~-.a) usa ka tawo nga naglakaw sa
iyang kaugalingon
... b) usa ka bata nga dili makalakaw
.... c) paglakaw nga ang imong kamot
. diha sa kamot sa Dios'
.
Tubag: l. c) paglakaw nga ang imong kamot
diha sa kamot sa Dios.
Nagtinguha ba si
gikan sa Dios?

Satanas nga mahUayo ka

Si Satanas nga mao ang yawa. mao ang
kaaway sa Diosug sa matag kristohanon. NagatmIntemaoonaJ CofTfJspondencs Institute

26

Ang Bag-o Mong Kinabuhi

guha siya sa pagltt -ag kanimo aron dili ka
makapadayon sa pagsunod kang Cristo. Mahimo
nga gamiton niya ang mga paglutos. pagbiaybiay
o pagtintal. Magatinguha siya sa paghatag kanimo ug pagduhaduha
sa imong kaluwasan.
Kanunay nakig-away si Satanas batok sa mga
krtstohanon ug nagatinguha sa pag-tlog kanila
gikan sa Dios. Nagatinguha siya sa pag-Ilog sa
bag-o nga krtstohanon pinaagi sa paghatag kaniya
ug mga pagduhaduha ug kalisud. Dili siya buot
nga makat-on ka paglakaw uban sa Dios.
Busa ayaw kattngala kon rnabangga ka usahay sa
imong pagtoon pagkalaw. Ang usa ka bata mahimong makabangga sa usa ka lingkuranan ug
masakitan o rnawad-an sa panimbang ug matumba apan kini dili angay makapahunong kaniya
sa pagpanmguha paglakaw pag-usab.
BUHATA KINI

2. Human ka mahimong krtstohanon .
. . . a) nangahanaw ang tanan mong
suliran .
. . . b) maninguha si satanas sa pagbugnaw kanimo aron dili ka
makapadayon
sa pagsunod
kang Cristo
. c) dili ka gayud btayblayon o
lutoson
.
3. Naninguha si Satanas nga ang bag-ong
krtstohanon
.. a) makapahimulos
sa ilang
kaluwasan
b) magaduhaduha
ka sa
Intemalional
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pagkaanaa sa Dios
. c) magaduhaduha sa ilang
kaluwasan
MgaTubag: 2. b) maninguha si satanas sa
pagbugnaw
kanimo
aron dili ka
makapadayon sa pagsunod kang Cristo. 3.
c) magaduhaduha sa ilang kaluwasan.
Hinumdumi nga ang imong Langitnong
Amahan labaw pang kusgan kay sa yawa. Magakupot Siya kanimo sa imong kamot.
ug ginahatagan ko silag kinabuhing dayon,
ug sila dili gayud malaglag, ug walay bisan
kinsa nga magaagaw kanila gikan sa akong
kamot. Juan 10.28.
BUHATA KINI

4. Sag-uloha ang mga pulong ni Jesus diha
sa Juan 10:28.
Nagaantus ka ba alang kang Cristo?
Ayaw katingala o pagkasuko kon ang imong
panimalay ug uban mong mga higala magabiaybiay kanimo tungod sa imong pagdawat kang
Cristo. Mahimo nga sila magalutos kanimo. Usa
ka dungog ug prebilihiyo ang pagpakasaklt alang
sa Usa nga nagpakamatay sa krus alang kanato.
Kita "magapas-an sa atong krus" ug magasunod
kaniya, ug magpaila kaniya nga kita nagpasalamat sa pagpakamatay niya tungod ug alang
kanato.
ug gawas niini, nagasaad ang Ginoo nga
tagaan Niya ug ganti ang nagapasakit alang
kaniya.
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Kon adunay buot mosunod kanako. kinahanglan
magadumili siya sa iyang kaugalingon ug magpasan sa iyang krus matag adlaw ug mosunod
kanako.

Lucas 9:23.

Bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarung. kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan
kamo sa diha nga panamastamasan kamo sa
mga tawo ug pagalutuson kamo. ug pagabutangbutangan kamo sa tanang matang sa kadautan
tungod kanako. Kinahanglan managmaya ug
managkalipay kamo kay daku ang inyong balus
didto sa langit. Mateo 5: 10-12.
BUHATA KINI

5. Kon ikaw magpakasakit alang kang
Cristo: kinahanglan bation mo ang
· . . a) kaguol ug pagkawalay paglaum
· .. b) kasuko ug andam sa pagpakigaway
· .. b) kalipay kay aduna kay ganti sa
langit
Tubag: 5. c) kalipay kay aduna kay ganti sa
langit.
Nawad-an ka bag Paglaum o gisamok ka ba sa
Pagduhaduha?

Ayawkabalaka kon nagaltsud ka sa pagbuhat
sa matarung. Kon ang usa ka tawo natawo na
pag-usab. siya matuod na nga anak sa Dios. apan
magatuon pa siya paglakaw sa kr1stohanong
kinabuhi.
Kon ang bag-o nga krtstohanon
makahimo ug sayop ang yawa magatinguha sa
pagluya kaniya pinaagi sa paghatag niini nga
panghunahuna: "Tan-awara ning akong nabuhat.
IntsmationaJ Com1spond6nce Instituts
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Dili tingali ako anak sa dios kay nasayop man
ako."
Ang ubang bag-ong kristohanon malibog ug
magahatag
ug luna
sa pagduhaduha.
Makahunahuna sila nga "Dili gayud ako makakinabuhi ingon nga Kristohanon: lisod kini alang
kanako. Maayo pang mobalik na lang ko sa daan
nakong kinabuhi ug dili moalagad sa Dios. Gawas
pa. wala man nako makita ang dakung kausaban
sa akong kaugalingon sumala sa ginasulti sa
mga Kristohanon. Wala ko mobati sa kalipay sa
kaluwasan. Tingali dili pa gayud ako Kristohanon."
Nakigbisug
ka ba niining maong mga
pagduhaduha?
Hinumdomi
nga kini sila
nagagikan sa imong kaaway nga nagapantnguha
sa pagbugnaw kanimo aron dili ka makapadayon
pagsunod kang Cristo. Dili magkapareho ang
gtdak-on sa kalipay nga bation sa mga katawhan
sa panahon sa ilang pagkaluwas. busa ayaw
kabalaka sa imong gibati. Magkadaku ang imong
kahibalo mahitungod sa gibuhat sa Dios kanimo
sa dihang gibuhat ka niya nga Iyang anak.
Samtang nagapasalamat ka saiyang mga panalangin magatubo
usab ang imong kalipay.
Hinumdomi nga ang Imong kaluwasan wala
magaagad sa Imong pagbati. kini nagaagad sa
pagkamatinumanon
sa Dios kinsa gihatagan mo
sa imong kinabuhi ug kalag.
Kon napandol ka ug nadagma, wala kini magapasabot
nga dili ka makakat-on paglakaw ug nga dili ka anak sa
Dios.
Pangayoa ang iyang
pasaylo
tungod sa imong
kapakyasan. ug tumindog ka
ug paningkamoti paglakaw pagusab.
Intemational
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Mahitungod sa pagka-usab sa imong kaugalingon. ang imong tinguha sa pagpahimuot sa Dios
ug ang kamatuoran nga ikaw nabalaka sa imong
kapakyasan maoy timailhan sa bag-o mong kinaiya. Busa ayaw pagkabugnaw. Hinumdomi
nga adunay mga kabataan nga magkalisod pagkaton sa paglakaw kay sa uban.
BUHATA KINI

6. Kon mobati ka ug kabugnaw ug kaguol
kinahanglan nga hinumdoman mo nga
· .. a) ang matuod nga kristohanon
kanunay malipayon
b) ang tanang kristohanon
kanunay mobati sa managsamang kalipay
sa ilang
pagkaluwas.
· .. c) sa magkadugang ang imong
pagpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang mga panalangin
magkadaku usab ang imong
kalipay.
7. Ang imong kaluwasan nagaagad sa
· .. a) pagkamatinumanon sa Dios.
· .. b) imong pagbati.
.: .. c) imong pagkamatarung
Mga Tubag: 6. c) sa magkadugang ang
imong pagpasalamat sa Ginoo tungod sa
iyang mga panalangin magkadaku usab
ang imong kalipay.
7. a) pagkamatinumanon sa Dios.
.
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Nahigugma ang Imong Amahan Kanimo
Nagatoo ka ba nga ang mahigugmaon nga
ginikanan mokasaba sa nang gamay pa kaayong
bata kon mahulog kini? Dili gayudl Kuhaon
hinoon kini nila ug nang hapohapan ug dayon
dasigon nila sa pagpadayon sa pagsulay sa paglakaw hangtud makakat-on na gayud kini. Nagatoo ka ba nga ang Dios dili motabang sa Iyang
anak nga bag-o pa lamang nagalakaw? Dili kini
mahimo! Tan-aw Kaniya diha sa pag-ampo ug
sultihi siya nga: "Salamat Amahan sa pagkupot
Mo sa akong kamot. ug sa pagtudlo Mo kanako
kon unsaon paglakaw. Maluya ako apan nasayran ko nga motabang Ka kanako sa pagbuhat sa
angay kong pagabuhaton."
Kinahanglan nga mahibaloan mo nga
magaglya ang Dios sa imong krtstohanong kinabuhi pinaagi sa Iyang Espiritu Santo ug sa
Iyang Pulong nga mao ang Bibl1a. Basaha ang
Bibl1aug pag-ampo matag adlaw. Kini makatabang kanimo sa pagpahilayo gikan sa mga
pagduhaduha
ug sa paglakaw nga walay
pagsukamod,
BUHATA KINI

8. Kon madagma ka ug nakabuhat ka ug
butang nga dili mo angay pagabuhaton,
magdahum
ka nga ang imong
Langitnong Amahan
... a) masuko kanimo ug dili ka
na isipon nga sakop sa Iyang
panimalay
.
. . . b) magapasaylo ug magatabang kanimo sa pagbuhat sa
maayo
Intemational
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... c) magabiya kanimo nga maginusara .
9. Ang Espiritu Santo sa Dios magagtya
ug magapakita kanimo sa angay mong
pagabuhaton samtang
... a) magabasa ka sa Bibl1a ug
.maga-ampo ka matag adlaw
.b) Pangitaon mo ang imong
kapalaran pinaagi sa mga
kabitoonan .
.c) maminaw ka sa isulti sa
imong mga higala.
Mga Tubag: 8. b) magapasaylo. ug magatabang kanimo sa pagbuhat sa maayo.
9. a) magabasa ka sa Biblla ug magaampo
ka matag adlaw.
Su1bara ang imong mga pagduhaduha karon
Tingali nagahunahuna ka kon nabuhat mo
ba ang tanang buot sa Dios nga imong buhaton
aron ka mamaluwas. Nagasulti ang Dios kanato
sa k1aro gayud nga paagi unsaon nga ang tawo
mamaluwas; busa tan-awon ta karon kon nabuhat
mo na ba kini. Kon wala pa nimo kini buhata.
mahimong buhaton mo kini karon ug makaseguro
ka sa imong kaluwasan.
Adunay duha ka butang nga buot sa dios nga
imong pagabuhaton alang sa imong kaluwasan:
una. mao ang paghinulsol sa imong mga sala ug
ang ikaduha. mao ang pagtoo sa Maayong Balita
mahitungod kang Cristo.
Intemational
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BUHATA KINI

10. Ang buot sa Dios nga imong pagabuhaton aron ka mamaluwas mao ang
. .a) paghinulsol sa imong mga
kasal-anan ug pagtoo sa Maayong Balita mahitungod kang
Cristo.
. . .b) paghimo ug mga pagpakasakit
ug pagpasakop sa simbahan .
. . .c) paghimog mga maayong buhat
aron matabunan ang imong
mga sala.
Tubag: 10. a) paghinulsol sa imong mga
kasal-anan ug pagtoo sa Maayong Balita
mahitungod kang Cristo.
..
PAGHINULSOL

Angpaghinulsol nagapasabot nga masubo ka
tungod sa imong mga sala ug motalikod ka gikan
niini.

Paghinulsol kamo ug tumoo kamo sa Maayong Balita. Marcos 1:15.

Nasubo ka ba tungod sa pagsupak mo sa
Dios? Nagatinguha ka ba sa pagbiya sa sala sa
imong kinabuhi o aduna bay ubang sala nga buot
mong padayonon? Buot mo bang itugyan ang
imong kaugalingong mga paagi ngadto sa Dios ug
gikan karon magabuhat lang sa mga butang nga
makapahimaya sa Dios?
Intemational
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BUHATA KINI
11. .Sag-uloha ang pulong ni Jesus
sa Marcos 1: 15.
12. Ang paghinulsol

nagakahulogan

diha

nga'

... a) magakasubo sa imong mga sala ug
pagtalikod gikan niini .
. . . b) pagsugid sa tanan mong sala
ngadto sa part,
.c) pagpangayo' ug pasaylo ug
unya pag-himo gihapon sa
dautang mga butang.
Tubag: 12. a) magakasubo sa imong mga
sala ug pagtalikod gikan niini.
Aduna bay tawong nakabuhat
kanlmo'g
dautan nga tungod niini dili ka makapasaylo
kaniya? Ang pagdumot ug' kallgutgot usa ka
makalilisang nga sala nga nagapalayo sa daghang
mga tawo gikan sa langit. Ang Dios gugma. ug dili
siya makapuyo sa kasingkasing nga puno sa
pagdumot ug kasilag. Kon aduna kay kahiubos
ngadto sa usa ka tawo pasayloa na siya karon.
Pangayo sa Dios ug tabang nga mahigugma ka
unta sa mga nakabuhat ug mangtl-ad nganha
kanimo.

Apan kon dlll kamo mopasaylo .sa mga
tawo sa ilang mga paglapas. ang inyong
Amahan dlll usab mopasaylo sa inyong
mga paglapas. Mateo 6:15.
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Kon nagaduhaduha ka kon tinuod ba gayud
ang imong paghinulsol. masulbad mo dayon kini
pinaagi sa pagbiya sa tanang sala ug paghunong
sa pagbuhat sa imong kaugalingong mga paagi
aron ang Dios na maoy magabuot sa imong
kinabuhi gikan karon.
,BUHATA
KINI
. .
. .

13. Kon' adunay nakasala, kanimo
kinahanglan'
,
. . :al maghilum ~. lang nga
duna kay daKUngkasilag
kaniya.

"

... b) pasayloon mo siya karon
dayon. '
. c) ipanulti mo .sa tanang
tawo ap.g iyang pagkadautan r :i',,"
Tubag: 13. b) pasayloon mo siya karon dayon.
l

Toohi ang Maayong Balita:
JesllsCrlsto

.J"

..

Salig diha kang

Ang Maayong Balita nagapahayag mahitungod sa kaluwasan nga pinaagi kang JesusCristo.
Ang mga mosunod nga mga pagtulun-an sa
MaayongBalita makaplagan diha sa Biblia. Sulati
ug Oo ang blangko sa mga pagtulun-an nga
imong ginatoohan .
... Nahigugma ang Dios kanimo sa hilabihan
gayud nga tungod niini gipadala niya ang Iyang
bugtong nga anak aron sa pagkuha sa kastigo
nga alang unta sa imong mga sala .......
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A Nagpakamatay si Jesus alang sa imong mga
sala. Hatagan ka niya ug kagawasan gikan sa
sala kon dawaton mo Siya ingon nga imong
Manluluwas ug Ginoo
.
A Nabanhaw si Jesus gikan sa mga patay ug
mibalik ngadto sa langit. Nagaampo siya karon
alang kanimo ug nagatagana ug poloy-anan alang
kanimo ......
A Sa pagdawat mo kang Jesus ingon nga imong
kaugalingong Manluluwas. mahimo kang Anak
sa Dios ug makabaton ka ug bag-o nga kinabuhi
diha kaniya ......
A Mobalik si Jesus nganhi sa kalibutan alang
sa mga Iya ug dad-on niya sila uban kaniya
ngadto sa walay katapusan nilang balay sa
langit .....
A Nagatoo ka ba niining tanan mahitungod
kang JesuCristo? .... Gidawat mo na ba Siya
ingon nga kaugalingon mong Manluluwas? ...
Salig kaniya. Toohi ang Iyang mga saad.
"Tumoo ka sa Ginoong Jesus ug maluwas
ka." Buhat 16:31.
Kita gihatagan sa Dios ug kinabuhing
dayon, ug kining kinabuhia diha sa Iyang
Anak. Ang naka panag-iya sa Anak may
kinabuhi: apo ang wala makapanag-iya sa
anak, walay kinabuhi. 1 Juan 5:11-12.
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BUHATA KINI
14. Ang Maayong Balita nagapahayag
mahitungod sa
· .. a) kaluwasan nga pinaagi kang
Cristo.
· .. b) pagwali
· .. c) tulumanon sa simbahan
Tubag: 14. a) kaluwasan
kang Cristo.

nga pinaagi

Ang pagtoo kang Jesus nagapasabot nga
nagasalig ka diha Niya. Nahigugma Siya kanimo.
Nagaampo Siya ngadto sa Amahan alang kanimo. Si Jesus mao ang gipili sa Dios aron sa
pagbuhat niini.
Kay adunay usa ra ka Dios ug adunay usa
ka tigpataliwala sa Dios ug sa tawo, nga
mao ang tawo nga si Cristo Jesus.
1
Timoteo 2:5.
.
ug ~y
kaluwasan pinaagi kang bisan
kinsa pa nga lain; kay walay bisan unsa
pang lain nga ngalan sa silong sa langit,
nga gikahatag ngadto sa mga tawo, nga
pinaagi niini mamaluwas kita. Buhat 4: 12.
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Miingon si Jesus: "Ako mao ang dalan."
Walay laing dalan o agianan ngadto sa Dios. Dili
ka makalakaw sa duha ka mga dalan sa mao rang
usa ka panahon otakna. Kinahanglan biyaan mo
ang ubang dalan nga dili magahatud kanimo sa
Dios aron magasunod ka kang Jesus. ang matuod nga dalan. Ibutang ang tanan mong pagsalig
nganha kaniya.
Kon tinuoray ka gayud nga naghinulsol ug
nagatoo sa mga saad sa Dios ug nagasalig diha
kang Cristo nga mao ra gayud ang Manluluwas.
nan luwas kana.
BUHATA KINI

16. Nagatudlo ang Biblia kanato nga
...

a) si Jesus mao ra ang dalan
. ngadto sa Dios.
... b) adunay daghang dalan ngadto
sa Dios.
.
Tubag: 16. a) si Jesus mao ra ang dalan
ngadto sa Dios.
Buot ka bang maseguro nga si Jesus imo na
gayung Manluluwas? Buot mo bang itugyan
pag-usab ang imong kinabuhi ngadto sa Dios ug
seguroon gayud nga nagalakaw ka kanunay
kaniya? Sultihi siya pinaagi niining mga pulong
sa pag-ampo:

o
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PAG-AMPO

Salamat o Dios sa imong gugma ug sa imong
pagpadala sa Imong anak nga si Jesus. aron
magpakamatay alang sa akong dapit. Gidawat
ko Siya ingon nga akong Manluluwas ug Agalon.
Salamat sa pagpasaylo mo sa akong mga sala ug
pagdawat kanako ingon nga Imong anak. Tabangi akong mahimong maayo nga Krtstohanon,
matinumanon ug magapahimuot kanunay kanimo sa tanang butang. Ihatag ko ang akong
kinahuhi diha kanimo. Tabangi ako nga magalakaw uban kanimo sa tibook kong kinabuhi.
Amen.
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Pahallpay sa imong pagkatapus sa
pagtuon sa ikaduhang leksyon. Karon
ang ICI magatanyag kanimo sa ikatulong
leksyon
nga
giulohan,
"MAKIGSULTI KANIMO ANG IMONG
AMABAN."

Sama sa usa ka nagatubo ng b ta
nga nakaila sa tingog sa iyang amahan,
maingon m n usab nga ikaw makab ton s pagpaminaw ug p ghlgugma
tingog s imong langitnong Amahan.
Ang BibUa nagasulti nga daghang mg
klase sa,tingog sa kalibutan. Kon diU ka
makaila a tingog sa Dios, mahimong
maUmbongan kal Kon gusto mo nga
mahibalo nga "Maklg ulti KAnimo ang
Imong Amahan, "ipad yon ang pagbasa,
sa ikatulong leksyon sa "Bag-o Mong
Kinabuhi. " Mahib loan nimo kon
nagapamati ba ikaw Kaniya o wala.

o
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MAKIGSULTI KANIMO
ANG IMONG
AMAHAN

Matun-an mo niining leksyona.
Ang Dios Buot Makigsulti Kanimo

Ang Dios Makigsulti
Paagi
Giunsa Pagsulat ang
Ang mga Referencia
Unsaon Pagpaminaw

sa Daghang mga
Libra. sa Dios
sa Biblla
sa Tingog sa Dios

Ang Dios Buot Makigsulti Kanimo

Nagtoo kaha ikaw uga ang usa ka amahan
nga pakigsultlhan sa iyang anak nga gamay pa
dili malipay ug pahiyum lamang ang itubag?
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Ang imong Langitnong Amahan malipay kaayo
nga makigsulti sa Iyang anak. magapaila sa
Iyang gugma alang kanila. magtudlo kanila ug
magtabang kanila sa ilang mga suliran. Buot mo
bang. mabati ang iyang tingog?

BUHATA

I,DNI

l. Ang Dios
... a) buot makigsulti sa Iyang mga
Anak.
... b) balaan ra kaayo nga tungod niini
dili siya buot makigsulti kanato .
... c) dili makigsulti sa mga tawo karon.
Tubag: 1. a) Duotmakigsulti sa Iyang mga
anak.
ANG DIOS
PAAGI

MAKIGSULTI

SA DAGHANG

MGA

Sa daghan ug nagkalainlaing mga paagi
ang Dios misulti kani dto sa karaang
kapanahonan
ngadto sa atong mga
ginikanan pinaagi sa mga profeta. apan
niining mga kaulahiang mga adlaw siya
mianhi kanato pinaagi sa anak. Hebreohanon 1: 1-2.
Ania ang pipila ka mga paagi nga makigsulti
ang Dios kanimo.

000
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... Diha sa Imong kasingkasing
Himoon sa Espiritu Santo ang presencia sa
Dios nga matuod ug duol gayud diha kanimo.
Makigsulti siya kanimo pinaagi sa imong konsensya, magapabatt kanimo sa angay mong
pagabuhaton o magpastdaan kanimo sa dili
paghimo sa usa ka butang. Mahimo nga himoon
niya ang usa ka espirituhanong kamatuoran nga
klaro kaayo alang kanimo o mobati ka ug dakung
pagbati nga ang Dios buot magapabuhat kanimo
ug usa ka butang. Sa imong pag-ampo. pangayoa sa Dios nga siya makigsulti kanimo ug
pagdahum nga magapaminaw ka sa iyang tingog
diha sa imong kasingkasing.
BUHATAKINI

.

2.' Unsaon man pagpakigsulti sa Dios
dihasa imong kasingkasing?
(Pag-piliug duha ka tubag.)
, ... a)' kanunay ka makabati ug tt, 'ngog.
,... b}mabati mo nga pabuhaton ka
ug usa ka butang .
... c) pinaagi sa damgo ug pananawon.
..~d) ang espirituhanong kamatuorankalit
lang mahimong
matuod ug klaro alang kanimo.
.
Mga Tubag: 2. b) mabati mo nga
pabuhaton ka ug usa ka butang. d)ang
espirithanong kamatuoran kalit lang
mahimong matuod ug klaro alang
kanimo.
Intemational
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Pinaagi sa Iyang mga Panalangin
Daghang mga krtstohanon ang nanag-ingon
nga .nausab ang ilang pagpan1antaw sa kalibutanong mga butang sukad sa ilang pagpakatawo
pag-usab. Ikaw usab mamahimong makabaton
ug bag-ong pagtagad sa Diosnong mga panalangin samtang magatan-aw ka sa imong palibot.
Mabati mo ang iyang presencia diha sa kahibulongang mga kinaiyahan. Makigsulti siya kanimo pinaagi sa mga honi ug arte. Mabati mo ang
Iyang pagkaduol pinaagi sa mainitong panaghigalaay sa ubang mga krtstohanon. Ang linibo ka
mga panalangin nga nagaltbot kanimo nagsulti
sa pagkamaayo sa dios. Makigsulti siya ingon
nga tubag sa imong mga pag-ampo. Ang mata sa
pagtoo makakita sa pahiyum sa Dios ug ang ilang
espiritu makadungog kaniya nga magaingon.
"Anak ko. gihigugma ko ikaw."
A

BUHATA KINI

3. Nakigsulti na ba ang Dios kanimo
pinaagi sa Iyang mga pana-o
langm? ....

4. Pagngalan ug mga panalangin diin .
tungod niini makaingon ka nga
mahigugma ang Dios kanimo ....

A PInAAgi sa Ubang mg KrI tobanan
Usahay ang magulang sa panimalay moingon
ngadto sa manghod. "Ayaw.ayaw kay dili gusto sl
Tatay niana!" o kaha moingon siya. "Tan-awa kini
kay maoy gusto ni Tatay!"
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,

Makigsulti usab ang Dios kanimo pinaagi sa
Iyang ubang mga anak nga una pang mangalagad sa Ginoo kay kanimo. Buot Niya nga sa
kanunay kita makigkita sa ubang mga kristohanon aron sila magamit sa Dios sa pagdasig.
pagiya ug pagtabang kanato.
Magpinasakopay kamo nga masinugtanon
.ang usa sa usa ingon nga pagkataha kang
Cristo. Efeso 5:21.

BUHATA KINI

5

.Nakatabang ba kanimo ang uban
nga mga kristohanon sa pagpasabot
sa buot ipabuhat sa Dioskanimo? ....
6. Aduna bay nagadasig kanimo aron
mamahimo kang maayong kristohanon? ......
Kinsa man? ......
7. Pasalamati ang Diostungod sa iyang
pagpakigsulti kanato pinaagi sa'
uban. Pangayo sa Dios nga pinaagi
kanimo ang uban makakaplag usab
sa kaluwasan, o sa pagdasig sa
pagsunod .sa Ginoo.
.
.... Pinaagi sa espirituhanong mga gasa ug
mga mlnisteryo
Nagapahimutang ang Espiritu Santo diha sa
iglesia sa daghan ug nagkalainlaing mga espirituhanong gasa. Makigsulti usab siya kanato
IntemstionaJ
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pinaagi nlln1. Gihatag niya ang mensahi sa Dios
nga alang sa iglesia ngadto sa mga pastor. mga
magtutudlo. mga ebanghelista, ugrngamagsusulat. Buot Niyanggamiton ang matag kristohanon
sa pagsulti sa uban mahitungod sa Dios. Kinahanglanon kaayo alang kanimo ang pagtambong sa mga panagtigum sa simbahan. Moadto
ka kanunay sa simbahan ug paminaw sa buot
isulti sa Langitnong Amahan kanimo.
Kay dlln gani ang duha kon tulo magaka-

tigum
tallwa1a.

akong ngalan, ana ako

Uang

Mateo 18:20.
BUHATA KINI

) 8. (PagpU!ug duha ka mga tubag) Ang
Dios 'usahay makigsulti sa tawo pinaagi sa
.
.
... a) pagwali sa mga pastor ug mga
ebanghelista. .
... b) mga espiritista ,
,
... c) mga basahon ug mga libro nga
, gisulat. sa mga kristohanong
, magsusulat
9. Kon anaa ikaw sa simbahan
magapaabot
ka ba' sa Dios nga.
makigsulti Siya,kanimo? "
10. Nakigsultlna ba ang Dios kanimo
, pinaagi ntmmg libroha? .
11. Pangayoa sa Dios nga makigsulti siya
kanimo sa matag leksyon.
Intemational
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.
.
MgaTubag: 8. a) pagwali sa mga pastor ug
mga ebanghelista.
d) mga basahon ug mga libro nga gisulat
sa mga kristohanong magsusulat.
... Pinaagi sa mga Alawiton
Makigsulti ang Dios kanimo kanunay pinaagi
sa mga pulong sa alawiton. Mattngala ka nga sa
kanunay ipahinumdom niya kanimo ang mga
pulong diha sa ptptla ka mga alawiton sa panahon
nga magakinahanglan ka niini.
Pagsinultihay kamo, ang usa ug usa, sa
mga pulong sa mga salmo ug sa mga
alawiton ug sa mga awit nga espirituhanon nga manag-awit ug managtugtog nga
magadayeg sa Ginoo uban sa bug-os
ninyong kasingkasing. Efeso 5:19.

BUHATA KINI

12. Pangayoa sa Ginoo nga unta dali ka
rang makasabot sa mga alawiton nga
ginaawit sa simbahan. Awita sila diha
sa imong panimalay matag adlaw.
13. Batasana ang paghunahuna mahitungod sa imong ginaawit ug awita kini
uban sa, tibuok mong kasingkasing.
Pangayoa sa Ginoo nga tabangan ka
Niya sa pagkinabuhi sa mga pulong
nga anaa sa mga alawiton.
ii
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... Pinaagi sa BibUa
Makigsulti ang Dios kanimo pinaagi sa iyang
libra nga mao ang Balaang Kasulatan. Kini mao
ang labing seguro nga paagi sa pagkahibalo sa
iyang mensahi. Ang pastor dfll kanunay mahibalo sa kabubut-on sa Dios alang kanimo. Ang
imong kaigsoonan diha sa Ginoo mahimong
makahatag kanimo sa mga sayop nga tambag.
Angmga damgo ug mga panan-awon dlli kanunay
magagikan sa dios. Mahimo nga sila magagikan
sa imong panghunahuna lamang. 11ngalibation
mo nga ang dios buot magapabuhat kanimo sa
usa ka butang ug kini diay pag-agda lamang sa
imong kaugalingong mga pagbati. Busa unsaon
mo man pag-ila sa tingog sa Dios?
'
Salamat sa Dios nga ang iyang mensahi nga
alang kanimo gisulat diha sa Biblia. Kinahanglan sulayan mo ang tanang butang kon husto ba
kini o dili ba pinaagi sa gisulti sa Dios diha sa
Biblia. Mao kini nga kinahanglanon kaayo nga
magatuon kita sa Pulong sa Dios sama sa imong
ginabuhat karon. Pinaagi niining imong pagtuon
magadugang pa ang imong pagsabot sa Biblia.
makat-onan mo kon unsaon pagkinabuhi ang
mga ginatudlo sa Biblia.
Bukaha ang akong mga mata o Jehova.
aron ako makatan- w a mg katingalahang butang a imong kasugoan. Sa
walay katapusan ang imong pulong mahamutang
langit. Ang imong pulong
maoy lamparahan sa akong mg tUl. Ang
pultahan imong mg pulong nagahatag
ug kahayag; nagahatag ug a1abutan a
mga mapaubsanon. Ang imong pulong
matuod ukad pa sa sinugdanan. Salmo
119:18, 89, 105, 130, 160.
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Giunsa Pagsulat ang Llbro sa Dios
Sa mga nangaging panahon, kanunay nagapili ang DIos ug mga tawo aron mosulat sa iyang

mensah1. Gidasig sila sa Espiritu Santo nga
nagatudlo kanila kon unsay isulat. Sa gidugayon
nga labaw sa 1,600 ka mga katuigan ang Dios
nagamit ug mga kap-atan ka mga tawo nga maoy
IntemationaJ Corresponden08
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misulat sa Iyang mensahi diha sa kan-uman ug
unom ka mga libro nga karon gitawag ug Balaang
Kasulatan. Kining mga libroha nagakauyon sa
hingpit gayud. Ang ilang pagkahiusa nagpaila
nga kini gikan sa usa ra ka gigikanan nga mao
ang Dios.
BUHATA KINI

15. (Pagpiliug duha ka tubag)
Angmga tawo nga nagsulat sa Btblia
... a) mga maayong tawo:
.
... b) gibayran sa mga hari aron
pagsulat niini.
....c) mga dinasig sa Espiritu Santo
.... d) Nakahimo ug daghang mga:'
sayop
.
Mga Tubag: 15. a) mga maayong tawo.
c) mga dinasig sa Espiritu Santo.
Sa milabay nga mga katuigan nagsugo ang
Dios sa iyang mga anak sa pagtigum sa kanuman ug unom ka mga libro aron sa pag-usa
niini, ug kini karon mao na ang Biblia. Ang
pulong Balaang Kasulatan nagapasabot nga kini
sila mga libro sa Dios. Ang unang mga katloan ug
siyam nga mga libra gisulat sa wala pa natawo
ang atong Ginoong Jesus. Kini sila gitawag nga
Daang Pakigsaad. Ang ikaduhang bahin gitawag
nga Bag-ong Pakigsaad. Ug sulod niini gisulat
ang kawhaan ug pito ka mga libro human sa paganhi ni Jesus ug naghimo ug bag-o nga pakigsaad taliwala sa Dios ug sa tawo. Kini sila
nagahatag kanato sa mga pulong sa pakigsaad.
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BUHATA KINI

16. Ang Bibl1anabahin sa duhaka bahin
nga mao ang
"
.
... a) Daang Pakigsaad ug apocaltp-

sis

"

.-

... b) Daang Pakigsaad ug ang Bagong Pakigsaad
... c) Balaod ug mga Profeta
17. Pila tanan ang libro sa Biblia?
a) katloan, ug Siyam ang naa sa
Daang Pakigsaad ug kawhaan
, ug pito,~
anaatsa Bag-ong
Pakigsaad
)lW
;
... b) Kawhaan ug siyam ang anaa sa
Daang Pakigsaad ,ug katloan
, ug pito ang anaa sa bag-o

.oo

Mga Tubag: 16. b) Daang Pakigsaad ug
Bag-ong Pakigsaad. '
_
17. a) Katloan ug siyam ang naa sa
Daang Pakigsaad ug kawhaan ug ,
.ptto ang anaa sa Bag-ong Pakigsaad. '
~

ziY3

unang nasulat ang Daang Pakigsaad sa
Hebreohanon nga pinulongan ug ang Bag-ong
Pakigsaad sa Grtego. Gihatag sa Dios ang Iyang
libro alang sa tanang katawhan ug buot siya nga
. ang tanan makabasa niini. Busa gitabangan
Niya ang Iyang mga anak sa paghubad niini
'ngadto sa nagkalainlaing mga pinulongan.
IntemaoonaJ Com1spondence Institute
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Karon ang Biblia o bahin niini nahubad na
ngadto sa labaw sa 1.300 ka mga pinulongan.

BUHATA KINI

18. Ang Biblia gisulat una sa tanan sa
pinulongan nga
.0. a) Hebreohanon ug Latin .
... b) Kinatsila ug Grtego
... c) Hebreohanon ug Griego
19. Ang Biblia mao ang libro nga
a) alang sa tanan
... b) alang lamang sa mga may kinaadman
... c) alang lamang sa mga ministro
ug wala na
• oo

Mga tubag: 18.c) Hebreohanon ug Griego
19. a) Alang sa tanan
Sa ubang mga pinulongan. adunay daghang
mga hubad sa Biblia. Ang uban gmahubad sa
protestante ug ang uban usab sa katoliko. Bisan
tuod nga ang pagkahubad dili magkasama apan
ang hunahuna ug tumong managsama lamang
gihapon.
Niining kursoha, ang mga bersikulo kasarangan nga gikutlo sa Cebuano nga Biblia. Kon
aduna may panagkalahi sa pagkapulong kini
tungod kay gihubad ug laktod gikan sa lnmgles
nga Biblia.
Intemational
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Ang Mga Referencia sa Biblia
Ang matag librosa Btbliagtbahtnbahtn ngadto
sa mga capitulo. ug ang mga capitulo gibahinbahin ngadto sa mga bersikulo. Ang mga bersikulo gibutangan ug mga numero aron masayon
ang pagpangita niini diha sa Biblia. Kon buot
mong isulat kon diin nga dapit ang usa ka bahin
sa bfblta, isulat una ang ngalan sa libro, ug
dayon ang numero sa capitulo nga sundan sa
"colon"l:l ug unya ang numero sa bersikulo. Ang
Juan 3: 16 nagapasabot sa libro niJuan nga anaa
sa capitulo 3. diha sa bersikulo 16.

Kon nagapasabot ka ug duha ka mga berslkulo, bulagbulaga kini sila pinaagi sa mga
"comma"(,). Ang Juan 3: 16. 17. 20nagapasabot
nga makita sa libro ni Juan sa capitulo 3. sa
bersikulo 16. 17 ug 20. Kini maoy gitawag ug
referencta sa kasulatan.
Ang "hyphen" l-l taliwala sa duha ka mga
bersikulo nagpasabot nga ang tanan nga bersikulo sulod niini naapil. Ang Juan 3: 16-22
nagapasabot nga makita sa libro ni Juan. sa
capitulo 3 gikan sa bersikulo 16 ngadto sa bersikulo 22.

Kongduha ra ka mgabersikulo angrnagsunod.
bulaga kini sila pinaagi sa "comma" ('l Ang Juan
3: 16. 22. 23 nagapasabot nga makita sa libra ni
Juan sa capitulo 3. bersikulo 16 ug 22 ug 23.

***
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Kon nagapasabot ka sa laing bersikulo nga
anaa sa laing capitulo sa mao rang libra mogamit
ka ug "semtcolon"(:)aron pagbulag sa referencla.
Ang Juan 3: 16: 6:24 nagapasabot nga libro ni
Juan sa capitulo 3. bersikulo 16 ug usa sa Juan
capitulo 6. bersikulo 24.

Unsaon Pagpaminaw a Tingog sa Dios
Sa dili ka pa maminaw sa usa ka estasyonan
sa radyo, gikinahanglan nga lisoon mo una ang
"dtal" niini ngadto sa hustong numero sa estasyonan. Unsaon mo man usab pagpaminaw sa
tingog sa Dios? Aniay pipila ka mga paagi nga
imong buhaton .
... Basaha ang Biblia matag adlaw.
... Hunahunaa kanunay ang imong gibasa diha
sa Biblia. Pamalandongt ang mga Pulong.
... Batasana ang pagbasa pag-usab ug pagsagulo sa mga bersikulo sa Biblia nga imong nagustohan.
Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios,
ug may kapuslanan alang sa.pagpanudlo,
alang sa pagpamalandong, alang sa
pagpanul-id ug alang' sa pagmatuto sa
pagkamatarung aron ang tawo sa Dio
mamahingpit, m lnangkapan alang
Intemationa1 CorrrJspondence Institute
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2 Timoteo

3:16, 17

Kon mao pay imong pagsugod ug basa karon
sa Btblla. unaha pagbasa ang Bag-ong Pakigsaad. Makigsulti ang Dios kanimo sa klaro ug
yano gayud. pinaagi sa kinabuhi ni Jesus ug sa
Iyang gipanudlo. Makat-onan mo ang mahitungod sa bag-ong pakigsaad nga gihimo sa Ginoo
alang kanato.
Sa daghan ug nagkalainlaing mga paagi
ang. Dios misulti kaniadto sa karaang
kapanahonan ngadto sa atong mga glnlkanan pinaagi sa mga profeta; apan niining
kaulahiang mga adlaw siya misulti kanato pinaagi sa Iyang anak. Hebreoha-

non 1:1, 2.
A Moadto ka kanunay sa simbahan ug
magadahum nga makadawat ka ug mensahl
gikan sa Dios.
A Mag-ampo ka matag adlaw. Ug pangayoa
sa Dios nga siya makigsulti kanimo. Ipiyong ang
imong mga mata sa imong pag-ampo. aron dili
ka mabalda sa mga butang nagalibot kanimo.
Ayaw paggamita ang tanang panahon sa pagampo nga ikaw ray mosulti. Maghilum ka nga
nagapaabot sa Iyang pagsulti diha sa imong
kasmgkastng.

A Awita ang Kr1stohanong mga alawiton ug
parnalandongt ang mga pulong n11n1.
A Pagbansay sa imong kaugalingon sa pag-ila
sa kaayo. gahum ug gugma sa Dic;>s
sa nagallbot
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kanimo.
• Pagbasa ug mga krtstohanong mga basahon
ug paminaw sa mga pagwali diha sa mga radyo
kutob sa imong mahimo.
• Pakigsulti sa ubang mga kristohanon
mahitungod sa dios ug sa Iyang Pulong
• Buhata ang buot ipabuhat sa Dios kanimo.
Hinumdumi nga kon buot kang giyahan Niya k1nahanglan nga magmasinugtanon ka sa pagsunod
Kaniya.
• Pagmatlnud-anon sa imong pagtuon sa mga
leksyon n11n1ng lfbroha ug sa ubang leksyon sa
Bibl1aug pangayoa sa Dios nga Siya makigsulti
kanimo pinaagi n11n1.

BUHATA KINI

20. Basaha pag-usab ang l1sta sa mga
butang nga imong mahimo aron sa
pagpaminaw sa tingog .sa Dios.
Markahi ug "cheek (tI) ang tupad sa
matag usa nga imo nang ginabuhat
karon. Iampo ang uban nga wala pa
nimo mabuhat. Linyah1 ang uban
nga imong g1planohan nga imong
sugdan sa pagbuhat,
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Nakapangutana ka ba kon unsa ang
sekreto sa espirituhanong kusog? Giunsa
sa ubang krtstohanon ang pag-atubang
sa baba sa mga leon. moadto sa dapit nga
wala pa mataak, ug molahutay sa mga
kalisud ug mga paglutos. Ngano nga ang
ubang mga kristohanon makakinabuhi
nga madaugon ug ang uban kanunay nga
mapakyas?
Ang ikaupat nga leksyonrnagapahayag
kanimo sa sekreto sa gahum nga nahimong matuod sa nagkadaghangrnga Krtstohanon sa tibuok kalibutan. Ikaw usab.
mahibalo sa sekreto sa espirituhanong
kusog ug pagkahamtong. Kongusto gayud
ikaw sa espirituhanong pagtubo ug mahimong usa ka kusganong krtstohanon, tuni dayon ang ikaupat nga leksyon, 'BUOT
KABANGMOTUBO?"Mgabag-ong paagi
sa pagpatubo ug pagkab-ut S~ espirituhanong kusog mabuklad diha kanimo niining sunod nga leksyon.
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BUOT KA BANG
MOTUBO?

Niining leksyona matun-an nimo ang
mosunod
Pakan-a ang Imong Kalag matag adlaw
Pahulay Diha a Ginoo
Likayi ang mga Balatian: MagmahInlo ka
Likayi ang mga Balatian: Ayaw pagInom ug MakahUo
Esplrltuh nong Pagbansay

Gikinahanglan mo karon ang pagtubo diha
sa mga espirituhanong mga butang. Unsaon mo
paghimo n11ni? Sa samang paagi nga ang usa ka
bata motubo:
InlemationaJ

Ccm1spondence

Institute

Buot Ka Bang Motubo?

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

59

Kaon sa hustong pagkaon .
Pahulay.
Paglikay sa mga Balatian .
Pagbansay. o Pagpaugnat sa kusog.

Naghatag ang Ginoo kanimo sa bag-o nga
kinabuhi ug karon kinahanglan nga buhaton mo
ang imong bahin sa pagpadayon niini. Pakan-a
ang imong kalag. ug pahulay diha sa Iyang mga
saad ug likayi kutob sa imong mahimo ang mga
makadaut nga paghugoyhugoy, ug buhata ang
espirituhanong pagbansay nga nakaplagan mo
diha sa Pulong sa Dios. ug sa pagbuhat mo
niining upat ka mga butang ug makapahimulos
ka matag adlaw sa madagayaong kinabuhi nga
ginahatag sa Dios ngadto sa Iyang mga anak
BUHATA KINI

l. Pagpili ug upat ka mga tubag) Aron ka

mutobo diha sa mga butang espirituhanon.
· . .a) hinloi kanunay ang imong espirituhanong kinabuhi.
· .. b) Bansaya ang imong kaugalingon
sa espirituhanong mga butang,
· .. c) Paminaw sa drama sa radyo.
· .. d) Pahulay diha sa Ginoo.
· .. e) Pakan-a ang imong Kalag.
Paglikay sa mga mabug-at nga
buluhaton.
· . .g) Paghimo ug penitensya.
Mgatubag: l. a) htnlot kanunay ang imong
espirituhanong mga butang. d) pahulay
dfha sa Ginoo. e) pakan-a ang imong
kalag.

· .. n

.
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Pakan-a ang Imong Kalag Matag dlaw.
Ang pagpakigsulttngadto sa Dios magapakaon
sa imong kalag. Makigsulti ang Dios kanimo pinaagi sa iyang mga pulong ug makigsulti usab
ikaw kaniya pinaagi sa pag-ampo.

Mitubag si Jesus. Nahisulat na; "Ang
tawo mabuhi dIH a tin pay lamang,
kondIH s matag pulong nga magagula
bab s Dios." Mateo 4:4.
ug
mg b
ng bag-o pang
mahimugso, tinguha ninyo ang e plrltuhanong g t ng walay sambog, aron
nga pinaagi niini kamo managtuboagadto
sa kaluwasan. 1 Pedro 2:2.
Ang Pulong sa Dios mao ang BibUa, mao ang
imong espirituhanong gatas nga kinahanglan
imong pag-imnon kanunay.
Malisud ba alang kanimo ang pagsabot sa
Biblia? Sa dili ka pa magsugod pagbasa niini
matag-adlaw, pangayoa sa Ginoo nga ipasabot
Niya kini nganha kanimo. Pangutana sa ubang
mga kr1stohanon o sa imo bang Pastor mahitungod sa imong mga g1kalibgan.
Pahimusli ang tanang kahigayonan nga
madawat mo gikan sa pagtudlo sa Biblia nga
ginahimo diha sa Sunday School, sa ubang mga
panagtigum sa simbahan, ug ubang mga pinasahi nga kurso nga sama niini. Mapakaon mo
usab ang imong kalag pinaagi sa maayong mga
basahon mahitungod kang Cristo.
Buot ka bang madali ang imong pagtubo diha
sa Ginoo? Kaon pag-ayo. Gikinahanglan nga
mobasa ka ug mga capttulo sa Bagong Pakigsaad
Intema1XJnaJ Com1spondencs
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matag adlaw. Ang Bag-ong Pakigsaad nagasulti
mahitungod sa atong Ginoong Jesucristo ug
nagatudlo kanato kon unsaon ta pagkinabuhi.
Maayo nga sag-ulohon mo ang mga berslkulo nga
imong (nagustohan.) Niiningpaagiha makabaton
ka ug gana sa Pulong sa Dios.
pagkatam-Is gayod sa imong mga pulong
sa akong pagtilaw! Oo, labing matam-Is
pa kay sa dugos sa akong baba! Oh hilabihan ang paghigugma ko sa Imong
Kasugoan! Salmo 119:103.97.
BUHATAXINI

2. (Pagpili ug duha ka tubag) Aron
motubo sa espirituhanong mga butang gikinahanglang pakan-on mo ang
imong kalag pinaagi sa
· .. a) pagpakiglantugi mahitungod sa
relihiyon.
· .. b) Pagbasa sa BibUaug pag-ampo
· . .c) isda ug kan-on.
· .. d) pagbasa sa mga libro mahitungod kang Cristo.
3. Permahan mo ba kini nga pakigsaad?
Ginoo. pinaagi sa imong panabang
paninguhaon ko ang pabasa sa imong
Pulong matag-adlaw sa akong kinabuhi. Ug kon dili ako makabasa
niini isulti ko ang mga berstkulo nga
akong nasag-ulo o magpabasa ako sa
uban. Pakan-on ko ang akong kalag
sa imong mga Pulong.
IntemaoonaJ
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Mga tubag: 2. b) Pagbasa sa Biblia ug
pag-ampo. d) pagbasa sa mga libro
mahitungod kang Cristo.
Gibati mo ba nga dili ka makabuhat sa gipabuhat sa Dios kanimo? Dili ka makaadto sa
langit pinaagi sa imong pagpaningkamot nga
mabuotan ka. pinaagi sa maayong binuhatan
nga imong nabuhat. Nagapadulong ka ngadto sa
langit tungod kay anak ka na sa Dios. Magaatiman siya kanimo. 1\.tgotinga ang imong pagsalig
magapahulay diha sa iyang mga saad.
Nagpaltngpalmg ba ang imong unang mga
lakang diha sa Ginoo? Napandol ug nahulog ka
ba tungod n11n1 gibati mong wala nay bili ang
pagpaningkamot? Magmadasigon ka kay ang
imong Amahan nga naghatag kanimo ug kinabuhi maoy nagakupot sa imong kamot ug
magabangon kanimo pag-usab. Pahulay nga
masaligon diha sa iyang presensya. Itugyan mo
ang imong kaugalingon diha sa pag-ampo matag
adlaw nga magasugid sa imong kaluyahon ug
pangayo kaniya sa kusog nga gikinahanglan mo
aron pagbuntog sa tanang pagsulay.
Apan kadtong nagahulat kang Jehova
magabag-o sa ilang kusog; sila manlupad
pinaagi
mga pako ingon sa mga agila;
sila manalagan, ug dili makapuyan: sila
manlakaw, ug dH! mangaluya. Isaias
40:31.

Gisamok ka ba sa mga suliran sa kinabuhi?
Nahadlok ka ba? Gibati mo ba ang kaluya tungod
sa kadaghan sa imong ginabuhat? Kinahanglan
nga mopahulay ka kang Jesus aron ang mga
kaguol. mga kaluya ug kahadlok dili makababag
sa imong espirituhanong pagtubo.
IntemationaJ

Com1spondencs

Instilute

Buot Ka Bang Motubo?

63

Nahibalo ka ba kon unsaon pagbaton niini
nga pahulay? Salig sa Dios. Kini mao ang Pagtoo.
Mllngon si Jesus...
"Umari kanako,
kamong tanan nga nabudlayan ug nabugatan, ug papahulayon
kamo." Mateo
11:28.
"Busa, ayaw na kamo pagkabalaka nga
manag-ingon, O 'Unsa may among ibisti·
(Kay ang mga Gentil nagapangita nlinhig
tanan.) ug ang inyong langitnong Amahan nasayud nga kamo nagakinahanglan
niining tanan. Apan maoy pangitaa ang
gingharian ug ang pagkamatarung gikan
sa Dios, ug unya kining tanang mga
butang igadugang ra kaninyo." Mateo
6:31-33.

Ang pagahtn ug panahon sa pagbasa sa Blblia ug sa pag-ampo matag adlaw makatabang
kanimo sa pagkab-ot niini nga pahulay diha sa
Ginoo.Samtang maga-ampo ka ibutang ang tanan
mong mga suliran diha sa kamot sa Dios ug
itugyan kini uban sa pagtoo nga siya magabuhat
sa iyang labing maayo.

BUHATA KINI

4. Sag-uloha ang Isaias 40:31.
5. Basaha sa makatulo ang Mateo
11:25.28 ug ang Mateo 6:31.33 .."
6. Pangayoa sa Dios nga siya magatabang kanimo sa pagpahulay diha
kaniya ug dili magkaguol.
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Likayi ang mga Balatian: Magmahinlo

ka

anunay

Sama sa usa ka inahan nga nagatinguha sa
paghinlo kanunay sa iyang anak aron kini
mapanalipdan gikan sa mga sakit. ang Dios usab
buot nga ipahilayo ka sa mga butang nga makadaut sa imong kalag. Sa iyang pagluwas kanimo.
gikuha niya ang imong mga sala ug gihatagan ka
ug h1h10nga kasingkasing. Kinahanglanon kaayo
nga kanunay kang magmahinlo kon buot kang
magmalig-on diha sa espirituhanong mga butang.
Tugoti ang Dios sa paglakaw uban kanimo ug
sa pagiya kanimo. Pahilayo gikan sa dautan ug
kahugaw sa malaw-ay nga kalingawan ug dautang
pagkinabuhi. Ayaw pag-adto sa dapit diin ang
Dios dili buot. Magmahinlo ka sa kanunay sa
imong hunahuna. mga pulong ug mga binuhatan.
BUHATA KINI

7. (Pagpili ug duha ka tubag) Gibiyaan
sa mga kr1stohanon ang malaw-ay
nga mga kalingawan tungod kay
... a) DiliBuot ang Dios nga magbaton
sila ug panahon sa paglingawlingaw.
.b) Buot nilang magmahinlo ang
ilang mga kalag aron sila mamalig-on diha sa espirituhanong
mga butang .
. . .c) Buot sa Dios nga sila mahilayo
gikan sa dautang mga pulong
dautang mga hunahuna. ug
dautang mga buhat.
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Mga tubag: 7. b) Buot nilang magmahinlo
ang ilang kalag aron stla'mamallg-on diha
sa espirituhanong mga butang. c) Buot
ang Dios nga sila mahilayo gikan sa mga
dautang mga pulong. dautang mga
hunahuna. ug dautang mga buhat.
"Bulahan ang mga maputH ug kasingkasing kay makakita sUa sa Dios." Mateo.

5:8.
Kon tugotan mo ang imong hunahuna nga
magapamalandong sa mahugaw nga mga butang
k1n1 makadaut sa imong kalag. ug makaluya sa
imong kabubut-on ug maoy mahimong hinungdan
sa pagkahulog ngadto sa sala.
Unsaon mo man pagpugong sa imong mga
hunahuna? Pun-a k1n1 sa mga maayong butang.
Basaha ang Biblla ug pamalandongt ang mga ginasulti n11n1. Pangayo ug tabang sa Ginoo nga
panalipdan ka niya gikan sa mga dautang
hunahuna. Maka-ampo usab ikaw sama n11n1:
"Ayaw kami itugyan sa panulay. kondili. luwasa
kami gikan sa dautan." Hinoon ang imong
katungdanan wala matapus diha sa niana nga
pag-ampo. ug kon dili ka buot magpakasala
ayaw pagduladula sa mga pagtintal.
Kon buot mong mabatonan ang h1nlo nga
panghunahuna
nan ayaw pagbasa ug mga
mahugaw nga mga libro ug ayaw usab pagtan-aw
sa mga salida nga mahugaw ug sa pagpaminaw
sa mahugaw nga mga sugilanon.
Itugot ang mga pulong sa akong kasingkasing mahimong kahimut-an sa
imong mg mata Oh Jehova, bato ko, ug
mamawl ko. Salmo 19:14.
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8. Mapugngan ba sa tawo ang iyang
hunahuna?
.a) Oo, pinaagi sa tabang sa
Ginoo.
.b) Dili, kay kanunay siyang
maghunahuna sa bisan
unsangbutangngarnoabot
sa iyang hunahuna .
. . .c) Si bisan kinsa makahimo sa
pagpugong
sa iyang
hunahuna.
9. Nakigbisog ka ba batok sa mga
dautang mga hunahuna? ......
10. Sag-oluha ang Salmo 19:14 ug
himoa kini nga imong pag-ampo.
Usa ka maayo mga butang nga
bal1kbal1kon mo kini sa imong
adlaw adlaw nga pag-ampo.
Tubag: 8. a) Oo, pinaagi sa tabang sa
Ginoo.
Masayon pa ang paghatag sa Ubookmong kaugalingon ngadto sa Ginoo kay sa pag-alagad sa Dios
nga salingkapaw lamang. Ayaw pagduladula sa
sala. Biyai ang tanang butang nga makadaut sa
imong espirituhanong kinabuhi.
Apan kon kita magalakaw dlha sa kahayag, maingon nga siya anaa sa kahayag, nan, kita may pakig-ambitay ang
usa s usa, ug ang dugo ni Jesus ang
Iyang Anak nagahinlo kanato gikan sa
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tanang sala. Kon igasugid ta ang atong
mga sala siya kasaUgan ug makatarunganon nga tungod niana mopasaylo siya
sa atong mga sala ug magahinlo kanato
gikan sa pagkadili makatarunganon. 1
Juan 1:7,9.

Ang dugo ni Jesus nagahinlo kanato gikan sa
mga makasasalang buhat ug dautang hunahuna.
L~yi ang mga Balatian: Ayaw pag-inom ug
makahilo
Ang dautang mga pagbati o panghunahuna
maoy hilo alang sa kalag ug sa lawas. Ang kasuko,
kaguol, kasina, kapungot, katahap, kahadlok
kaligutgot ug ang pagkawalay patlob mahimong
hinungdan nga dili ka mahiltsan sa imong kinaon, ulcer, sakit sa kasingkasing ug uban pang
balatian. Sila nagapaluya sa, espirituhanong
kinabuhi ug maoy hinungdan sa nagkalainlaing
mga balatian.
Ang garbo, kahakug,
ang
pagkawalay pagtoo ug ang pagkasukihan maoy
mga espmtuhanonghtlo, Kin1sllamaoy magakuha
sa kalipay sa Kristohanon ug magahimo kaniya
nga maluya. Matag buntag pangayoa sa Dios nga
Sila maga1way kanimo gikan niining mga hilo sa
tibook adlaw.
Kon gibati mo ang kaluya ug kasakit diha sa
mga espirituhanong mga butang hinumdomi nga
si Jesus mao ang atong Dakung Mananambal.
Duol kaniya uban sa bug-os mong kasingkasing
diha sa pag-ampo ug siya magahatag kanimo sa
espirituhanon mong mga kinahanglan ug maayong panghunahuna ug maayong panglawas.
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BUHATA KINI

11. (Pagpili ug duha ka mga tubag) Ang
kapungot. kaltgutgot ug kaguol
· .. a) maoy hinungdan sa mga sakit.
· .. b) dili gayud "makuha gikan sa kasingkasing sa tawo.
· .. c) makadaut sa imong kalag ug
lawas.
· .. d) maayo alang sa imong kalag ug
lawas.
...

Mga Tubag: 11. a) maoy hinungdan sa
mga sakit. c)makadaut sa kalag ug lawas.

Esplrltuhanong

Pagbansay

Mamalig-on ang lawas pinaagi sa pagpaugnat sa kusog ug sa samang paagi ang kalag usab
mamang-on pinaagi sa pagpamuhat alang sa
Dios. Gikan sa unang adlaw sa imong bag-o nga
kinabuhi adunay mga butang nga imong
pagpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang dakung
kaluwasan. Samtang magatu bo ka sa mga espirituhanong mga butang ug magatuon ka sa dugang
pa diha sa Pulong sa Dios. magahatag kanimo
ang Dios ug daghang kapangakuhan ug mga
katungdanan sa Iyang buluhaton.
Ang uban niining espirituhanong mga pagbansay mao kini: ang pagpanulti mahitungod
kang Jesus ngadto sa uban. ang pag-ampo alang
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sa uban ug pag-abtabt kanila ngadto sa simbahan. Ang pag-apil mo sa mga buluhaton sa
simbahan ug ang pagpakigaway mo batok sa sala
makatabang kanimo sa pagtubo diha sa espirituhanong mga butang.

BUHATA KINI

1~. (Pagpili ug duha ka mga tubag.l Ang
Espirituhanong pagbansay nagaapil
sa
.
pagpanulti ngadto sa uban
mahitungod kang Jesus .
. . .b) pagpakiglantugt sa mga
katawhan nga nagabugalbugal
sa Pulong s Dios.
• . •c) pagdapit sa uban ngadto sa simbahan .
. . .d) pagdagan sa gilay-on nga 100
metros.
. .a)

Mga Tubag: 12. a) pagpanulti ngadto sa
ubanmah1tungodkangJesus. c)pagdapit
sa uban ngadto sa simbahan.

00000
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Imonang natapus pagtuon ang ikaupat
nga leksyon ug karon ang Ikalimang
leksyon naghulat na kanimo. Sa makadaghan, dili madawat satawo ang k1nadak-ang panalangin sa diha nga hapit na
niya kini makab-ut tungod kay
, wala siya
makapaabut. Dili kami makaingon nga
ang mga leksyon gikan sa l ngadto sa 4
dili maayo, apan ang ikalimang leksyon
magapahayag kanimo sa kalabutan sa
imong Bag-ong Kinabuhi ug ang imong
Bag-onginga Buluhaton. Imong tan-awon
kini aron ka motoo n11n1. Kining leksyona
magahatag kan1mo'g dugang kahibalo
mahitungod sa imong kinabuhi. Makatabang kini kanimo s pagdawat sa pananawon sa imong Kr1stohanong kaakohan
sa imong panimalay, sa iglesia ug sa kalibutan.
Ayaw pagkrtstohanong hilaw. Nagandam ang Dios ug daghan pa alang
kanimo.
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Leksyon 5

BAG-ONG
KINABUHI
BAG-ONG
MGA
BULUHATON

Mao kini ang matun-an mo nUnlng
leksyona:
Unsaon Mo Pagastos
ang Imong
Panahon?
Sa dihang nausab ang imong mga Hlllg
Ang Bag-o Mong mga HlHg
Ang Pagtambong sa Simbahan
Ang Pagbasa sa BibUa
Pag-ampo: Kanus-a Ka Mag-ampo?
Pag-ampo: Unsaon pag-ampo?
Pagsaksi ngadto sa Uban
Pag-awit ngadto sa Dios
Pagwali sa Maayong BaUta
Paghatag
Pagtabang kutob sa Imong Mahimo
Pag-apU sa mga Kapunongan sa simbahan

Daghan ra Kaayo ang Buluhaton?
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pag

GikJnahangIan gayud nga magasto ka ug
panahon sa matag adlaw alang sa -tmong buluhaton. sa pagkaon. ug sa imong pagtulog. Apan
unsaon mo man pagasto sa nahibilin mong mga
panahon? Kon unsay buhaton sa usa ka tawo sa
panahon nga ltbre siya nagaagad sa iyang mga
hilig. Ang uban nagapamuhat sa tanang panahon
ug ang uban usab nagapamuhat lamang. Ang
uban usab walay higayon alang ntJn1.
TIngali wala kay igong panahon sa pagbuhat
sa tanang mga butang nga buot mong buhaton
apan aduna ka gayuy gigahin nga panahon alang
sa mga butang nga imong higustohan nga
buhaton.
BUHATA KINI

l. Ang imong mga buluhaton sa
panahon nga l1breka nagaagad sa
· . .a) imong kaugalingong htlfg o
gusto.
· .. b) mga gtnasugyot sa uban.
· .. c) imong kaliwat.
Tubag: l. a) imong kaugalingong hilig
o gusto.
IntemalionaJ Com1spondencs institute
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BULUHATON SA ESTUDYANTE
TUBAGANAN NGA PAPEL
. UNANG BAHIN (1)

Ulohan sa Kurso

..
(Isulat sa dagkung litra)

Ngalan

.

Ang imong ICI Number
(ayaw sulati kon wala kapay ICI number)

.

Imong pinuy-anan

~

Edad

.

Pagkatawo (Sex)

.

Imong trabaho

.

Pila kamo sa inyong pamilya?

.

Pila ka tuig kang nakacskuwela?

.

Kung nagpasakop

ka sa usa ka simbahan,

unsay ngalan

Simbahan?
Unsay imong kaakohan o gimbuhaton

sa imong
.

sa imong simbahan?

.

Giunsa nimo sa pagtuon kining kursoha, Nag-inusara?

.

Kauban sa grupo?

.

Unsa pay ubang kurso sa lCI nga imo nang natun-an?

.

Palihug ug ukab sa sunod nga pahina, ug tubaga ang tanang mga pangutana.

6 Palihug isulat dinhi ang imong ikasulti mahitungod

niining leksyon:

Kon aduna kay pangutana mahitungod niini nga leksyon, palihug isulat sa
ubos:

Karon, tan-awa pag-usab ang imong mga tubag sa pagsiguro
kon nabuhat nimo ang tanang imong pagabuhaton. Ipadala
kining maong Tubaganang papcl sa imong magtutudlo sa
ICI aron magraduhan. Ang ICI address imong makita sa
katapusang bahin sa' imong Libreto sa mga Pangutana.

For ICI Office Use Only
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. CHRISTlAN L1FEPl(OGRAM .
BULUHATON SA ESTUDYANTE
TUBAGANAN NGA PAPEL
IKA-DUHANG

BAHIN (2)

.

Ulohan sa Kurso

.
(Isulat sa dagkung litra)

Ngalan

..

Ang imong la Number
(ayaw sulati kon wala kapay

..

la number)

Imong pinuy-anan

PAGPANGAYO

..

UG INPORMASYON

Ang la sa imong lugar malipay nga mopadala kanimo sa imong pangayoon nga inpormasyon mahitungod sa uban pang mga gitanyag nga
kurso nga mahimo mong matan-an. nang ipadala kanimo ang ulohan sa
mga kurso ug kantidad niini. Isulat sa ubos ang gusto mong mahibaloan.

Palihug ug ukab sa sunod nga pahina, ug tubaga ang tanang mga pangutana.

6 Gusto ba nimo nga mokuha ug laing kurso nga susarna niini?
a) Gusto kaayo.
b) Dili sigurado.
c) Dili gusto.
7 Palibug isulat ang imomg masulti mahitungod niining mao nga lcksyon.

PAHALIPAY
Natapus na nimo kining leksyon. Nalipay kami ug daku
kanimo nga nahimong usa sa among libu-libong mga estudyante sa ICI. Among gipanghinaul nga mopadayon ka sa
pagtuon pa sa ubang mga leksyon nga gitanyag sa ICI.
Ipadala palihug kining imong mga Tubaganan nga Papel sa
opisina sa ICI alang sa paggrado niini. Ipadala kanimo ang
matahom nga sertifico, matapos magraduhan ang imong
mga papel.
Isulat ang imong ngalan sa ubos, alang sa imong sertifico.
Ngalan

.
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Sa Dihang Nausab ang Imong mga H1Ug
Dili ka na ganahan modula sa mga dula nga
imong htgustohan sa bata ka pa tungod kay
daghan na man ang imong mga buhat nga imong
higustohan. Sa dihang mlabot kanimo ang bagong mga hthg, miabot usab ang bag-o mong mga
buluhaton.
Matingala ang imong mga higala ngano nga
dili ka na interesadong makig-uban kanila sa
mga butang nga makadaut sa imong lawas ug
kalag. Wala sila makaila nga misulod ka sa kinabuhi nga puno sa kalipay. puno sa mga butang
nga bililhon ug makatagbaw nga buluhaton.
Mobalik ka ba sa mga butang nga dili makatagbaw kanimo? Pangutan-a sa usa ka tawo nga
nagakaon sa hapit na mapan-os ngamga momho
gikan sa basurahan ug gidapit siya sa pagkaon sa
lamisa sa usa ka datu matag-adlaw ug tan-awa
kon mobalJk pa ba siya sa basurahan.

BUHATA KINI

'

2. Nausab ba ang imong mga hilig o
gusto sa dihang gidawat mo si Jesus
ingon nga imong Maiiluluwas?
.
3. Nausab ba ang imong mga buluhaton?
.
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Ang Bag-o Mong mga Hllig
Ingon nga anak sa Dios aduna kay bag-o nga
mga hilig ogusto. Kini magahatud kanimo ngadto
sa buluhaton diin kauban mo ang daghang krlstohanon ug sa kapangakuhan usab nga alang
lamang sa imong kaugalingon. Himoon mo sa
gihapon ang mga butang nga imong ginabuhat
kanhi sama sa imong trabaho. pagkatulog. ug
pag-atiman sa mga buluhaton sa panimalay.
Apan ang matuod mong kinabuhi mao ang
mahitungod sa bag-o mong mga hilig.
Labaw sa tanan. kon mahigugma ka sa usa
ka tawo buot kang mouban kaniya ug
magpahimuot kaniya. Karon nga nahigugma ka
na kang Jesus buot kang magagahin ug panahon
sa pagpakig-uban kaniya ug sa pagpahimuot
kaniya sa tanan mong ginabuhat.

BUHATA KINI
4. Ang unang hilig sa anak sa Dios

mao ang
· .. a) pagpanmguha aron makakwarta.
· .. b) paglipay sa imong kaugalingon.
· .. c)paggahin ug panahon uban sa
Langit-non mong Amahan sa
pagbuhat sa mga butang nga
iyang gikahimut-an.
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Kita interesado gayud kaayo sa Gingharian
sa atong Amahan nga Iyang pagatukoron dinhi
sa kalibutan karon alang niini. Ug aduna siyay
buluhaton alang sa matag usa kanato. mahitungod niini nga pag-andam sa kalibutan alang sa
iyang 'gingharian. Naghiusa kita sa pagpangandam sa pagbalik ni JesuCristo aron sa paghari sa
mga kanasuran diha sa pagkamatarung ug kalinaw.

5. Unsay iinorigg> atfkai0n nga imong
nasayran nga aiig Dios nags~g ID1D:imo pagtabang sa pag-aIldam sa kalibutan alapg sa pagbalik'ni Jesus?
. . .a) malipay?n nga lliikabato~ sa
mao nga.pungog ug kahigay!
onan."" ;
... b) naguol nga magabuhat ka alang
sa Dios.
6. Kon ang imong itubag niiIl:i nga pangutana mao ang "(a)" pasalamati ang
Dios sa kahigayonaI,1nga iyang gihatag
k.aniIrioalang sa. iyang b~luhaton, ug
sa mong gingharian. ug' kon ang
imong itubag "(b)" among gih~o
, nga magaampo ka mahitungod Iliihi.
Ang bag-o mong hilig diha sa gtnghartan sa
Dios magahatag kanimo ug daghang buluhaton
ug dugang kalipay. ug karon mangadto na kita sa
.pagtoon sa pipila sa mga buluhaton nga
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magahatag kanimo sa bag-ong katuyoan ug
kahulogan sa kinabuhi.
Ang Pagtambong sa Simbahan
Ang mga anak sa Dios nagahimo ug mga
simbahan. Ang mga kristohanon diha sa matag
usa ka dapit nagatigum aron sa pagsimba sa
Dios. sa pagtinabangay sa usa ug usa sa esperttuhanong mga butang ug sa pagbuhat sa mga
butang nga gisugo sa Dios nga ilang buhaton.
Kini nga panagtigum o pagpangalagad sa
mga anak sa Dios mamahimo nga diha ra sa
balay himoon o sa usa ba ka simbahan. Kinahanglan nga motambong ka niini nga mga panagtigum kutob sa imonghigala aron makapaminaw
sa pulong sa Dios. Malipay ka nga makigkauban
sa imong mga kaigsoonan diha kang Cristo.

Sa dalmg panahon buot mong mahimong
sakop sa usa ka simbahan nga nag-alagad sa
Dios ug nagawali sa Pulong sa- Dios. Apil sa mga
tulomanon sa simbahan ug pahimusli ang mga
panalangin nga nagauban niini. Kini nga leksyon
magatabang sa paghimo kanimo nga usa ka
maayo nga sakop sa simbahan.
BUHATA KINI

7. Kon buot kang daghan ug mabuhat
alang sa Ginoo ug makapahimulos sa
panalangin sa Kristohanon panagsandurotay gikinahanglan nga
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... a) magpalayo ka gikan sa mga simbahan .
. .b) motambong ka sa simbahan
apan dili magpasakop niini .
.c) magpasakop ka sa usa ka
maayong simbahan ug moapil
sa mga tulumanon niini.
Tubag: 7. c) magpasakopka sa usa ka
simbahan ug moapil sa mga tulumanon
niini .

.Unsa kahay mahitabo kon sa umalabot ang
pastor o usa ka kristohanon makapasakit kanimo nga wala tuyoa? Kon may usa ka anak nga
makasakit sa pagbati sa usa ka sakop ra usab sa
maong panimalay. ang mga anak dili managpamtya sa ilang balay. Apan kon kini mahitabo
na gani diha sa simbahan ang ubang mga kristohanon moingon dayon "Nahlubos ka niya. Dilina
ako mobalik sa simbahan. Dinhi na lang ko sa
balay mosimba sa Ginoo. Pagmatngon baya.
Kini maoy kinaham nga paagi ni Satanas nga
iyang gamiton aron maluya ang usa ka krtstohanon ug malayo siya gtkan sa Ginoo.
M

Hinumdomi nga ang imong Amahan
nagapaabot sa Iyang mga anak sa pagpakigtagbo kaniya diha sa iyang balay. Ang balay
tigumanan mahimong gamay ra ug dili ka tingali
makauyon sa tanang ginabuhat diha apan gikinahanglan nga makigtagbo ka sa imong igsoon
diha kang Cristo diha sa talad sa imong Amahan
aron sa pagdawat sa pagkaon nga imong gikinahanglan alang sa imong kalag.
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Sa dUl pagbiya sa atong panagtlgwn,
Ingon sa ginabuhat sa pipila, hinonoa
pagdasig sa usa ug usa, ug ilabina gayud
sa maklta ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagakaduol na. Hebreohanon
10:25.
BUHATA KINI

8. Kon ang pastor makasulti ug pulong
nga makasakit kanimo kinahanglan
nga
... a) dili ka na mosimba .
. . .b) magkuha ug lain nga pastor .
.c) pasayloon
mo siya ug
magapadayon ug tambong sa
mga pagsimba.
9. Sag-uloha ang Hebreohanon 10:25.
Tubag: 8. c) 'pasayloon
siya ug
magapadayon
ug tambong sa mga
pagsimba.
Pagbasa sa BlbUa
Ato nang nahisgutan ang pagkabililhon sa
pagbasa sa Blbl1amatag adlaw. Nakatigum ka na
ba sa ubang sakop sa imong panimalay aron
makig-kauban kanimo sa pagbasa sa Blbl1aug sa
pag-ampo? G1tawagk1n1nga"fam1lyaltar"o "fam1ly
devotton." Kini makapanalangin gayud sa imong
panimalay. Ang pulong sa Dios magagtya ug
magaltg-on kaninyo. Diha sa "fam1lyaltar" magaampo kamo alang sa suliran ug mga kinahanglanon sa matag sakop sa panimalay.
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BUHATA KINI

10.Ang pulong "familyaltar" O "family
devotions" nagpasabot nga
... a) pagsimba diha sa simbahan nga gttambongan
lamang sa usa ka pamilya.
. . .b) ang matag sakop sa panimalay managtigum diha
sa pag-ampo ug pagbasa
sa Biblia diha sa balay.
Tubag: 10. b) ang matag sakop sa
panimalay managtigum diha sa pagampo ug pagbasa sa Biblia diha sa
balay.
Pag-ampo:

Kanus-a ka moampo

Ang pag-ampo usa sa labing mahinungdanon
nga buluhaton sa usa ka kristohanon. Kon ikaw
maga-ampo ug motubag ang Dios, nagaparnuhat
ka uban sa Dios. Busa pagahin ug panahon sa
pag-ampo.
... Sa imong pagmata sa buntag sugdi ang adlaw
uban sa Ginoo ug makadawat ka ug lawasnon ug
esptntuhanong kusog alang sa suliran nianang
adlawa.
... Pasalamati ang Dios pinaagi sa pag-ampo sa
dili pa ikaw mokaon.
JntemalionaJ Correspondence

tnstltut«

Ang Bag-o Mong Kinabuhi

80

.... Pagbaton ug "famlly devotions" sa buntag
kon sa gabii ba. .... Pahimusli ang mga panahon sa pag-ampo
diha sa simbahan ug sa imong pag-abot sa
simbahan sa dili pa magsugod ang pagsimba.
Miingon ang Dios: MAng akong balay pagatawgon
nga balay'ng ampoanan." .... Pag-ampo ngadto sa Dios sa kanunay ug
pasalamati siya sa iyang mga panalangin o pangayo sa Iyang tabang. Dilikinahanglan nga litokon
gayud nimo kanunay ang mga pulong diha sa
imong mga pagpakigsulti ngadto sa Amahan.
Nasayud siya sa imong mga hunahuna. .... Sa dili ka pa matulog sa gabii pasalamati ang
Dios sa iyang pag-atiman kanimo sa tibuok adlaw. Pangayoa ang iyang pasaylo sa mga sayop
.nga imong nahimo ug isalig ang imong kaugalingon nganha kaniya sa tibuok gabii.

BUHATA KINI

l.

Butangi ug check (t/) ang tupad sa
mga sugyot sa pag-ampo nga imo
nang gibuhat.

Pag-ampo: Unsaon Pag-ampo?
Tingali moingon ka sa imong kaugalingon
nga "dilt man ko makamao mo-ampo." Dili kini
lisod. Pakigsult1hi lang ang Dios ingon nga imong
higala. Magatabang ang Espiritu Santo kanimo.
Intemational
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Paghunahuna mahitungod sa gibuhat sa Dios
ug pasalamati siya sa iyang mga panalangin.
Pag-ampo alang sa imong kaugalingong mga kinahanglan ug alang sa imong mga minahal sa
kinabuhi. Pag-ampo alang sa kaluwasan sa imong
mga higala. ug kaparyentehan, Pag-ampo alang
sa imong pastor, imong simbahan, imong mga
igsoon diha sa Ginoo ug sa buluhaton sa Dios sa
tibuok kalibutan. Pagsugod lang ug ampo ug
makahibalo ka ra kon unsaon pag-ampo.
Naghatag si Jesus kanato ug usa ka parug
tngnan nga pag-ampo. Mag-ampo kita sa Dios sa
sama niini nga pag-ampo.
Amahan namo nga anaa sa langit,
pagabalaanon unta ang imong ngalan.
Paanhia ang imong gingharian, pagabuhaton unta ang imong kabubut-on,
dinhi sa yuta maingon sa langit.
Hatagi kami karon ,sa pagkaon namo sa
matag adlaw.ug pasayloa kami sa among
mga utang, maingon nga kami usab
nakapasaylo man sa nakautang kanamo.
ug ayaw kami itugyan sa panulay, kondlll luwasa kami gikan sa dautan. Kay
imo ang gingharian ug ang gahum, ug ang
himaya, hangtud sa kahangturan.
Amen. Mateo 6:9-13.
BUHATA KINI

12. Basaha pag-usab ug tun-i ang pagampo sa itaas.
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Pagpanulti Ngadto sa Uban
nagapasabot nga magsulti ka ngadto sa
uban mahitungod sa gibuhat sa Dios kanimo.
Mahimo mo kini diha sa imong panimalay. diha
sa dalan. diha sa simbahan o bisan gani pinaagi
sa sulat. Sama pagsulti sa uban nganha kanimo
mahitungod kang Crtsto, ikaw usab makasulti
ngadto sa imong mga higala ug mga kapa:ryentehan. Pag-ampo nga modawat sila sa Ginoo ug
dili makaadto sa infierno.
Kini

Gipasabot gayud sa Biblia nga kinahanglan
nga ipaila ta ngadto sa katawhan ang atong
pagtoo diha kang Cristo. ug ipahibalo ngadto sa
uban nga siya ang atong Manluluwas. Miingon si
Cristo: "Kamo mao ang mga saksi." Kon gikinahanglan mo ang kaisug. pangayoa kini sa Dios
ug kini iya nga ihatag kanimo. Linibo ang mga
tawo nga sama kanimo mahadlok usab nga
mosulti sa uban. Apan nabuntog nila ang ilang
kahadlok ug nakaplagan nila ang daku nga
panalangin ug bag-o nga kusog diha sa pagpanulti
ngadto sa uban mahitungod kang Crtsto. Miingon ang Ginoong JesuCI1sto:
"Busa, bisan kinsa kadtong moila kanako sa atubangan sa mga tawo, ilhon ko
usab siya sa atubangan sa akong Amahan
nga anaa sa langit." Mateo 10:32.
"Kay bisan kinsa ng magakaulaw tungod kanako ug sa akong mga pulong,
igakaulaw usab siy sa Anak sa Tawo
lnlg-abot niya diha
himaya sa iyang
Amahan kauban sa mga manolunda nga
balaan. " Marcos 8:38.
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BUHATA KINI

13. Buot Sa Dios nga ang iyang mga
anak
. . .a) dili mosulti mahitungod sa
gibuhat sa Dios kaniya
... b)mosulti sa uban mahitungod sa
gibuhat sa Dios alang kaniya.
Tubag: 13. b) mosulti sa uban mahitungod.sa gibuhat sa Dios kaniya.
Pag-awit Ngadto sa Ginoo
Diha sa imong balay o simbahan imong pagawtt makatabang. makadasig ug makapanalangin kanimo ug sa uban. Walay sapayan kon
ang imong tingog dili kaayo maayo, ang nagasapayan mao nga nagadayeg ka sa Dios gikan sa
imong kasingkasing.
Magaawit kamog mga salmo ug mga
alawiton ug mga awit nga espirituhanon
uban ang pagkamapasaIiunaton dlha sa
Inyong mga kasingkasing ngadto sa Dios.
Colosas. 3:16.
BUHATA KINI

Kon

maga-awit ka .gtktnahanglan
nga
... b) maayo ug tingog ang usa ka
tawo .
. . .c) magaawit siya gikan sa iyang
kasingkasing ug alang sa
himaya sa Dios.
Tubag: a)magaawit siya gikan sa iyang
kasingkasing alang sa himaya sa Dios.
14.
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PagwaJJ. sa Maayong Balita
Kini usa sa gikinahanglanon gayud nga buluhaton diha sa simbahan. Ang uban gitawag sa
paghatag sa tanan nilang panahon alang niining
mga buluhatona. Nagahatag ang Dios kanila sa
kapangakohan ingon nga mga pastor. mga
ebanghellsta ug mga rntsyonero.

Paghatag
Tungod kay ang pagwali sa ebanghelyo buluhaton man sa tibuok panimalay sa Dios.
nagapangayo ang Amahan ngadto sa iyang mga
anak sa paghatag sa ikanapulong bahin sa ilang
pinangitaan alang sa mga galastohan nllnl nga
buluhaton. Gitawag kini nga ikapulo. Kini nga
salapi gamiton sa pag-abang ug dapit alang sa
pagsimba. sa pagtukod ug mga simbahan.
pagsustento sa pastor aron magugol niya ang
tanan niyang panahon alang sa buluhaton sa
Ginoo. aron sa pagbayad sa galastohan sa suga.
tubig. ug ubang mga 'kagamitan sa simbahan.
Ang atong mga halad usab magatabang sa atong
mga pagwali diha sa radyo, pagpatfk sa mga polyetos, ug mga kurso kurespondencia ug mga
pagtabang sa atong mga mtsyonero sa tibuok
kalibutan.
BUHATA KINI

15. Ang paghatag sa ikapulo mao ang
paghatag sa
... a) ikanapulong bahin sa imong pinangitaan ngadto sa Dios
... b) ika-upat nga bahin sa imong
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pinangitaan ngadto sa Dios.
'Tubag: 15. a) ikanapulong bahin sa
imong kinitaan ngadto sa Dios.

61""~
..,...

~

Ang imong ikapulo ug mga halad mga bahin
sa imong pagsimba sa Dios. Kini sila mao ang
paagi sa pag-ingon nga "salamat" alang sa mga
panalangin sa Dios. Sila nagahimo kanimong
kaabag sa dakung buluhaton sa pagwali sa maayong balita ngadto sa tibuok kalibutan.

Nagahatag ang Dios kanimo ug kusog aron sa
pagbuhat ug nagahatag usab ikaw kaniya sa
ikanapulo nga bahin sa imong kinitaan. Kini
makatabang sa simbahan lang sa pagpadayon sa
pagwali sa maayong balita.
Ang imong paghatag magadala nganha kanimo sa tulo ka mga matang sa mga panalangin:

• Espirituhanong pan8langln.
• Katagbawan. Malipay ka nga usa ka sa mga
kasaligan nga sakop sa panimalay sa Dios nga
nagadala sa imong bahin sa kabugat sa tibuok
panimalay.
• Pag-uswag. Dili ka makalupig sa Dios ug
hinatagay. Ginapauswag niya kadtong mga
nagahatag sa ilang ikapulo. Makasulti ang linibo
ka mga kristohanon gikan sa ilang mga kasinatian nga kini matuod gayud.
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Dad-a ninyo ang tibuok nga Ikapulo
ngadto sa balay ng tipiganan ug pinaagi
nllnl ulay! ninyo ako karon, nagaingon
si Jehova sa mg panon, kond.illba buksan
ko kaninyo ang mg tamboanan sa langit
ug buboan ko kamo sa panalangin 8
pagkaagi nga wala na UDyay dapit ng
Igong kabutangan
pagdawat nllnl. Malaquias 3:10.

Kay ang Dio nagahigugma
maHpayong maghatag. 2 Corinto 9:7.
BUHATA KINI

16. Nagasaad ang Dios sa pag-uswag sa
matertal nga mga butang sa mga
tawo nga
.al nagatago sa matag sentabo
kutob sa nang mahimo .
.b) nagahatag sa Ilang ikapulo
ngadto sa simbahan.
17. Sag-oluha ang Malaqutas 3: 10.
Tubag: 16. b) nagahatag sa ilang tkapulo
ngadto sa simbahan.

Ang Pagtabang Kutob

8

Imong Mahhrio

Bisan unsang buluhaton nga imong gibuhat
alang sa Ginoo makatabang kanimo sa pagtubo
sa espiI1tuhanong mga butang: Sa paglimpio sa
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simbahan. sa panagtigum sa pagsimba diha sa
balay sa silingan ug uban pa. Pangutana sa
imong pastor kon unsay imong mahimo nga
buluhaton alang sa Ginoo.

BUHATA KINI

18. Ang Krtstohanon gikinahanglan nga,
.. a) mangutana sa pastor kon unsay
iyang mahimo nga buluhaton
alang sa Ginoo.
. . .b) maghulatlamang hangtud mangayo kaniya ug tabang ang
pastor.
Tubag: 18. a) mangutana sa pastor kon
unsay iyangmahimo nga buluhaton alang
sa Ginoo.

Moapil sa mga Kapunongan diha sa Simbahan

Adunay daghang mga kapunongan sa simbahan. Ang Sunday School alang sa tanan. Niini
mahimo ka nga usa ka matinumanon nga sakop
sa usa ka mga klase ug magatuon sa Pulong sa
Dios. Ayaw pagpakyasa ang maong kahigayonan. Ang mga lalake ug mga babaye. mga batanIntemationa1
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on mga bata ang tanan adunay kaugalingon nga
mga kapunongan.
Sa ilang panagtigum
nagasimba sila sa Ginoo ug nagahimo ug mga
proyekto alang' sa Dios. Magpasakop ka sa usa
n11n1. Madawat mo ang ma1n1tonnga pag-abtabt
ug magkalipay ka sa maong mga buluhaton. Kini
nga mga kapunongan nagatinguha sa pagtudlo
ug pagtabang sa mga nagakinahanglan. Bisan
kon gamay ra kaayo ang mabuhat sa usa ka tawo.
ang pagpamuhat sa Dios pinaagi sa htntusang
kusog sa Iyang mga anak magmauswagon.
BUHATA KINI

19. Sakop ka ba sa usa ka kapunongan
sa simbahan?
Kond1l1buot ka ba
magpasakop?
Sa unsa nga
grupo? .....
Daghan ra Kaayog Buluhaton?

Ayaw kabalaka kon dll1 ka makagasto ug
daghan nga panahon alang n11n1 nga mga buluhaton sama sa mabuhat sa unang mga tawo.
Nakasabot ang Ginoo sa tanan. ug magatabang
siya kanimo sa imong mahimo.
Malipay ka n11n1ng mga buluhaton sa bag-o
mong kinabuhi. Makatagbaw kaayo sa dihang
atong mahibaloan nga nagatabang kita sa pagpalingkawas sa uban gikan sa walay katapusan nga
silot. sa pagtabang kanila sa pagkaplag sa kinabuhing dayon. Ug sa tanan mong ginabuhat
karon alang sa Ginoo pagagantihan ka ra niya sa
umalabot nga kinabuhi.
IntemationaJ CorrespondfJfICS Instltute

Karon nga natapos mo na ang unang
lima ka mga leksyon, andam kana sa
pagtubag sa unang bahin sa imong
"Buluhaton sa Estudyante - Libreto sa
mga Pangutana". Sublia sa pagtuon ang
leksyon l hangtud 5, ug sunda ang nasulat nga gabayan sa pagtubag nimo sa
unang bahin sa Buluhaton sa Estudyante.

PASIUNA

ALANG SA LEKSYON

6

Ang ikaunom nga leksyon sa "Bag-o
MongKinabuhi" sa Kurso sa Bfblia,gtulohan, "Ang Bag-o Mong Sukdanan." Kining pag-tuon sa Biblia makatabang
kanimo sa pagdtskobre unsa ang gikinahanglan sa Dios diha kanimo ug unsaon nimo sa pagsukod sa Iyang sukaranan. Walay lain kondili ang Dios makahatag ug hustong sukdanan sa tawo sa
pagkinabuhi niini. Kasarangangmga tawo
karon, nagapuyo sumala sa mabalhinong
sukaranan sa tawo.
Ang ikaunom mga leksyon makatabang kanimo sa pagkahibalo kon unsa
ang matuod nga sukaranan sa Kristohanon ug dugang pa unsaon sa pagkinabuhi niini.
IntemaoonaJ
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Leksyon 6

ANG BAG-O
MONG MGA
SUKDANAN
Niining Leksyona Matun-an mo
kini:
Kinsa ang Nagapahimutang sa mga
Sukaranan?
Asa Mo Man Makita ang mga Sukaranan?
Unsaon Mo man Pagtuman sa mga
Sukaranan?
Ang mga Sukaranan alang sa Kalamposan
Kinsa ang Nagapahimutang sa mga
Sukaranan?

Kinsa ang Nagapahimutang sa mga Sukaranan
Diha sa panimalay ang mga ginikanan maoy
nagapahimutang
sa mga sukaranan sa pagkinabuhi. Ginatudloan nila ang ilang mga anak
unsaon pagkinabuhi.
Nagasulti ang Amahan sa iyang mga anak
kon unsay Ilang mabuhat ugang dili nila mabuhat.
Sa dili madugay makat -onan sa mga bata ang
sukaranan. Kon malapas nila ang mga lagda sa
IntemationaJ
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panimalay, ginabadlong sila sa amahan. ug kon
dili sUamotuman mamahimong sUotan sUa. Bisan
ug mga sakop sfla sa panimalay, apan ang ilang
pagkamasukihon magahatud kanila ug suliran
ug kasakit.
Ang langitnon
tang Amahan mao ang
nagapahimutang sa mga sukaranan nga angay
pagabuhaton sa iyang mga -anak ug sa mga dUi
angay pagabuhaton. Usahay gmasllotan usab
Niya ang iyang mga anak aron sa pagtudlo kanila
sa pagkamaayo ug pagkamatinumanon.
BUHATA KINI

l. Kinsa ang nagapahimutang

sa mga
sukaranan diha sa ma-ayong panimalay?
· .. a) ang mga anak
· . :b) ang mga silingan.
· .. c) ang mga ginikanan

2. Kinsa ang may katungod sa pagsulti
kon unsaon pagkinabuhi sa mga kristohanon?
· .. a) ang atong Langitnong Amahan
· .. b) ang katilingban nga atong
gipuy-an
· .. c) kita ra sa atong kaugalingon
Mga Tubag: l c) ang mga ginikanan 2. a)
ang atong Langitnong Amahan
Int'!mationaJ Corr8spondence
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Asa Mo man MakIta ang mga Sukaranan?

Gihan-ay sa Dios diha sa Biblia ang mga
balaod sa Kristohanon nga pagkinabuhi. Makita
mo kini silang tanan diha sa Biblia ug ilabi pa
diha sa Bag-ong Pakigsaad.
Aron nga wala gayuy kalibog kon unsay buot
sa Dios nga ipakinabuhi sa iyang mga anak. gipadala niya ang iyang anak nga si Jesus aron sa
pagtudlo kanato ug sa pagpakita kanato sa iyang
dalan. Siya mao ang hingpit tang panig-ingnan
ug sumbahan alang sa kristohanon nga pagkinabuhi.
Gisaysay ni Jesus ang mga sumbanan sa
kristohanon nga pagkinabuhi diha sa "Walididto
sa Bungtod" nga makita mo diha sa Mateo capitulo 5.6 ug 7.
BUHATA KINI

3. Kinsa ang nagahatag sa hingpit nga
sumbanan sa maayong kr1stohanon nga
pag-kinabuhi?
· .. a) ang pastor
· .. b) si JesuCrtsto
.... cl ang uban nga mga krtstohanon.
4. Ang "Wali sa Bungtod" makita sa capttulo
· .. a) 5.6 ug 7 sa Mateo
· .. b) 5.6 ug 7 sa Marcos.
· .. c) 5.6 ug 7 sa Juan.
Intemational
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5. Sa "Wali didto sa Bungtod" si Jesus
· .. a) Naghisgutnahitungod

sa pagtoo
nga makabalhin ug mga bukid.
· .. b) naghisgut mahitungod sa mga
bukid nga nagubot sa Jerusalem.
· .. c) nagtudlo sa mga sukaranan sa
Kristohanong pagkinabuhi.
Mga tubag: 3. b) Si JesuCristo 4. a) 5,6
ug 7 sa Mateo. 5. c) nagtudlo sa mga
sukaranan sa Cristohanong pagkinabuhi.
-Una sa tanan nagsulti si Jesus mahitungod
sa pinasahi nga panalangin nga gihatag sa Dios
ngadto sa mga mapainubsanon,
sa mga
mahigugmaon sa kalinaw ug matmud-anon ug
kasingkasing ug kadtong nagabutang sa Dios
nga maoy una gayud sa tlang mga kinabuhi ug
andam sa pagpakasakit alang sa Ginoo.

Nagtudlo si Jesus kanato sa paghigugma sa
atong mga kaaway ug sa pag-ampo alang kanila.
ug sa pagpangayo ug pasaylo sa mga mahiubos
kanato . Ang pagtudlo kon unsaon sa
pagpakigkauban sa ubang katawhan maoy labing maayo nga mga lagda nga gikahatag nganhi
kanato.
BUBATAKINI

6. Basaha ang Mateo capitulo 5.
7. (Pagpiliug duha sa tubag.) Ingon nga
bahin sa sumbanan sa kinabuhi nagatudlo si Jesus nga
lnt9mational
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· .. a) Magmapmaubsanon.
· .. b) magabutang sa tanang mga
butang ug magabuhat sa iyang
kabubut-on.
· .. c) manimalos sa mga nagadaut
kanimo.

· .. d) magpahimuot sa atong kaugalingon sa tanag nga butang.
8. (Pagpili ug duha sa tubag.) Sa Mateo
5: 13, 14 nagatudlo si Jesus nga ang
mga anak sa Dios

· .. a) sama sa asin alang- sa tanang
katawhan.
· .. b) d1l1gayud masayop.
· .. c) sam~ sa maanindot nga mga
bulak.
9. (Pagpili ug duha sa tubag.) Sa Mateo
5:21-30 nagapasidaan si Jesus ba-

toksa
· . .a) pagpanugal,
· .. b) kasuko ug pagparnmalos
• . .c) dautang mga hunahuna
pagpanapaw.
· .. d) paghatag sa ikapulo.

ug

10. Sa Mateo 5:43-48 nagsugo si Cristo

kanato sa'
· . .a) paghigugma lamang sa mga
nahigugma kanato. .
.b) paghigugma sa atong mga
kaaway.
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MgaTubag: 7. a) magmapainubsanon b)
magbutang sa Dios nga una sa tanang
butang ug magabuhat sa iyang kabubuton. 8. a) sama sa asin alang sa tanang
katawhan. c) sama sa suga alang sa
tibuok kalibutan. 9. b) kasuko ug
pagpanimalos. c) dautang paghunahuna
ug pagpanaw. 10.b)paghigugma sa atong
mga kaaway.

Naghatag si Jesus kanato sa prmstpyo kon
unsaon sa pagtagad sa uban; gitawag kini nato
nga "Golden Rule"
"Buhati ang mga tawo sa bisan unsay
buot ninyo nga ilang pagabuhaton
kaninyo. Mateo 7:12.
Kinahanglan dili kita manghambog, maghinakog. palaaway. o masinawayon sa uban.
Gikinahanglan nga ang una tang pagtagad
mao ang pagpahimuot sa Dios ug sa pagbuhat sa
kabubut-on niya. DiH kita makahimo sa mga
kalibutanong bahandi ingon nga atong tumong
sa kinabuhi ug sa samang higayon mag-alagad
usab sa Dios. Apan kon atong unahon. siya Iyang
tan-awon nga ang tanan natong mga kinahanglan matagbo gayud. Gawas niini ang bisan
unsang ginabuhat ta alang kaniya pagagantihan
ra niya unya didto sa langit sa iyang bahandi nga
magalungtad sa kahangturan.
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BUHATA KINI

11. Basaha ang Mateo capttulo 6.
12. Ang prtnsipyo nga gitawag ug "Golden
Rule" mao ang
· .. a) pagamit sa bulawan alang sa
mga butang nga mapuslanon.
· .. b) pagtagad sa uban sama sa ilang
pagtagad kanimo.
· .. c) pagtagad sa uban sa buot mong
.buhaton nila nganha kanimo.
13. Sa Mateo 6:19-21. Miingon si Jesus
nga kinahanglan magtigum kita sa
bahandi
. . .a) didto sa langit .
. . .b) dinhi sa yuta.
Mga Tubag: 12 c) pagtagad sa uban sa
buot mong buhaton nila nganha kanimo
13. a) didto sa langit.
Unsaon Mo man Pagtuman sa mga
Sukaranan?
Nasayud si Jesus nga wala gayuy tawo nga
makahimo sa pagsunod sa maong kasugoan
gawas kon tabangan siya sa Dios. Busa gitudloan
niya ang iyang mga d1sipulo sa pag-ampo ngadto
sa ilang Langitnong Amahan aron mangayo ug
tabang. Naghatag usab siya kanila ug usa ka
sumbanan nga pagampo nga makita sa Mateo
6:9-13.
Labaw sa tanan ang fmongAmahan nagpadala
sa Iyang Espiritu Santo nga magapuyo diha sa
sulod nato ug magatabang kanato. Matun-an mo
IntsmstionaJ
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ang dugang pa niini sa sunod nga leksyon. Ayaw
pagkabalaka nga dili makak1nabuhi sa "kinabuhi
nga gmapaabot sa Dios gikan kanimo. Magatabang Siya kanimo sa matag lakang sa dalan.
BUHATA KINI

14. Naghatag si Cristo ug sumbanan nga
pag-ampo nga nagatudlo kanato sa pagampo
· .. a) ngadto sa mga balaan.
· .. b) ngadto sa atong mga katigulangan.
· . .cl ngadto sa Dios.
15. Ang sumbanan nga pag-ampo
diha sa Mateo 6:9-13 maoy
· .. a) pag-ampo nga gibuhat ni Cristo
didto sa Krus.
· .. b) usa ka panig-ingnan nga pagampo nga naapil sa iyang :Wali
didto sa Bungtod"
· . .c) Pag-ampo ni Cristo didto sa
Gethsemane.
16. Basaha ang Mateo cap1tulo 7.
Mga Tubag: 14. c) ngadto sa Dios. 15. b)
usa ka panig-ingnan nga pag-ampo nga
naapil sa iyang "Wali didto sa Bungtod ."
Mga Sukaranan

sa Kalamposan

Gipahibalo kita ni Jesus nga ang iyang ginatudlo maoy mga sukaranan sa malamposon
nga kinabuhi. Ang atong kinabuhi sama sa usa
ka balay. Ang atong mga hunahuna. mga pulong
ug mga pagbuhat maoy tisa sa balay. Samtang
Intemalional
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gmapatongpatong sila diha sa patukoranan sa
Iyang mga pagtulon-an makabaton kitag kinaiya
nga makabarug sa bisan unsang mga pagsulay o
bagyo sa kinabuhi.
Bisan kinsa nga magkinabuhi sumala sa
iyang kaugalingong pagbuot. sa walay pagsunod
sa mga sukaranan nga gihatag ni Jesus.
mapakyas gayud sama sa usa ka balay nga
gitukod diha sa balas ug walay patukoranan. Ug
kon buot kang mahimong malamposon nga Krtstohanon, tukora ang imong kinabuhi diha kang
Cristo ug sunda ang iyang mga sukaranan.

BUHATA KINI

17. Ang tawo nga nagatuman sa mga
pagtulun-an ni Cristo ug nagagamit
kanila ingon nga maoy sukaranan sa
iyang Krtstohanon nga pagkinabuhi
sama sa
... a) usa ka tawo 'nga nagatukod sa
iyang balay ibabaw sa bato .
. . .b) usa ka tawo nga nagatukod sa
iyang balay diha sa balas.
Tubag: 17. a) usa ka tawo nga nagatukod
sa iyang balay ibabaw sa bato.

o
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PASIUNA ALANG SA LEKSYON 7
Kon imong nabati nga dili igo angpagkahibalo sa sukaranan sa Dios alang sa pagkinabuhi niini ug nagkinahanglan ka ug dugang
gahum ug kusog sa pagpuyo sa bag-o mong
kinabuhi, andam na ikaw sa pagtuon sa ikapito nga leksyon. Kon ang imong krlstohanong kinabuhi ingon sa panlimbasug
ug
nagaatubang ikaw sa usa ka kahimtang nga
nagkinahanglan ka ug makatabang kanimo,
ang Leksyon 7 maoy imong gipangita.
Ang ICI nasayud nga nagkinahanglan ka
.ug linain nga pagpadasig ug pagtabang aron
ka makakaplag ug kusog sa pagpuyo sa sukaranan sa Dios nga madaugon, mao nga giandam kining leksyona. Gipadala ni Jesus ang
Espiritu Santo sa kalibutan sa pagtabang sa
magtotool Nasayud si Jesus nga ang pagsulay
sa pagpuyo sa kinabuhing krlstohanon nga
wala ang Espiritu Santo dili gayud mahimo sa
tawo. Apg sunod nga leksyon, nga giulohan,
"ADUNAKAYMAGTATABANGi
",magapahayag
unsaon sa Espiritu Santo sa pagpamuhat sulod
sa imong kinabuhi ug paghatag kanimo sa
kusog sa pagpuyo nga madaugon. Amomg
nasiguro nga ang Leksyon 7 daku kaayo ug
ikatabang kanimo.
Hinumdumi ang IC~eskuelahan sa imong
espirituhanong
kinabuhi ug haduol lamang
kanimo tungod kay anaa lamang sa Post
omce. Ang tabang moabut kanimo inigbalus
sa imong sulat. Pagsulat karon sa:
INTERNAT10NAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILlPPINE NATIONAL OFRCE
P.O. BOl 1084
1099 Manlla
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Leksyon 7

ADUNA KAY
MAGTATABANG

Niining Leksyona Matun-an Nimo ang
Mosunod
Ang Espiritu Santo mao ang Imong
Magtatabang
Ang Bunga sa Espiritu Santo
Ang Paglakaw diha sa Espiritu Santo
dih Kanimo
Mga G
sa Espiritu

Ang E plritu Santo mao ang Imong Magtatabang

TIngali karon moingon ka sa imong kaugalingon. "Ltsodkini kaayo alang kanako. Ambot kon
makakinabuhi ba gayud ako sa Kristohanon nga
kinabuhi. Adunay daghan kaayong mga butang
nga mahmumdoman, ug lisod tumanon,"
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Ayaw kabalaka kay dili ltsod kini ingon sa
imong pagtan-aw. Mianhi ang Espiritu aron
mahimo mong magtatabang. Ang Kristohanon
nga kinabuhi dili usa ka hugpong sa mga balaod
nga kinahangIan nga pagasundon ug wala kini
nagaagad sa imong pagpaningkamot nga mahimo
kang maayong tawo. Kini mao ang pagdawat sa
gibuhat sa Dios kanimo, pinaagi sa pagtugot sa
Espiritu Santo sa pagpuyo diha kanimo ug sa
pagtugot kaniya paghimo sa iyang kabubut-on.

MgaTubag: l. c) ang Espiritu San 0;2. c)
pagtugm sa Espiritu Santo sa pagpuyo
diha kanimo ug sa pagtugot kaniya sa
paghnno sa iyang kabubut-on '"',
j'
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Ang Espiritu Santo mahimong maanaa sa
tanang dapit sa usa lang ka panahon. Sa dinhi pa
si Jesus sa kalibutan makahimo siya sa
pagpamuhat sa usa lamang ka dapit sa usa ka
panahon. Sa iyang pagbalik sa langit gipadala
niya ang Espiritu Santo aron magauban sa tanan
nga Kristohanon ug magapuyo uban kanato.
magagiya ug magatabang kanato, sa atong mga
suliran.
ug ako mangamuyo sa Amahan, ug kamo
iyang pagahatagan ug laing manlalaban
nga magapakig-uban kaninyo hangtud sa
kahangturan. Apan ang Manlalaban ang
Espbitu Santo nga sa akong ngabln
igapadala s Amahan siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang, ug
magapahinumdom kaninyo. Juan 14:
16.26.
BUHATA KINI

3. Mianhi ang Espiritu Santo aron
... a) maga-uban sa mga Kristohanon
sa tanang panahon .
. . .b) sa pag-uban sa pipila ka mga
Kristohanon.
e

Tubag: 3. a)maga-uban sa mga Kristohanon sa tanang panahon.
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Ang Bunga sa Espiritu Santo
Ang presencia sa Espiritu Santo diha sa
imong kinabuhi nagabunga ug mga kinaiya nga
gitawag nga bunga sa Espiritu. Magahatag siya
kanimo sa tinguha sa paghimo sa hustong mga
butang. ug magahatag usab siya ug kusog sa
paghimo niini. Samtang nagatugot ka kaniya sa
pagtya ug pagtabang kanimo, ginapatubo niya
diha kanila ang usa ka Kristohanon nga kinaiya.
Ang imong maayong batasan, pagpanulti, ug
mga buluhaton sama sa matam-is nga mga bunga.
Ang imong panimalay ug mga higala malipay
makig-uban kanimo, apan labaw sa tanan kining
bunga sa Espiritu Santo magapahimuot sa imong
Langitnong Amahan.
Apan ang bunga sa Espiritu mao ang
gugma, kalipay, kalinaw, pailub, pagkamapuangoron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong sa
kaugalingon. Galacia 5:22, 23.
Ang. akong Amahan mapasidunggan sa
diha nga mamunga kamog daghan. Juan
15:8.
BUHATA KINI
4. Ang

"Bunga
sa
Espiritu"
. nagakahulogan sa
... a) mga katawhan nga nangaluwas
diha sa pagwali .
.b) mga maayong kinaiya nga
gibuhat sa Espiritu sa atong
kinabuhi.
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ong Kinabuhi

5..Sag-uloha ang Galacia 5:22.23.
Tubag: 4. b) mga 'maayong k1naiya nga
gibuhat sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi.
.
Paglakaw dlha

a Esplrltu

Anaa sa atong ldna1ya ang pagbuhat sa atong
kaugalingon nga gusto. Kini mao ang kinaiya sa
tawo. Buot kitang mobuhat sa makapahimuot
kanato inay sa ginakinahanglan nga atong pagabuhaton. Busa gikinahanglan mamati kita sa
Espiritu Santo. Nagadasig siya kanato ~ pag. buhat sa kabubut-on sa Dios ug nagapakita
kanato sa paagi sa pagtuman n11n1.
Panagawl kamo dlha
esplrltu ug ayaw
ninyo pagtumana ang pangibog sa unod,
Kon kita nangabuhi man dlha sa EspirItu, nan, klnahanglan managawl usab
kita CUS sa Esplrltu. Galacia lJ:16, 2lJ.

BUHATA KINI
6. Ang pulong nga -Ayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa unod: diha
sa Galacia 5:16 nagapasabot nga
· .. a) d1l1 ka makabaton sa imong giki-

nahanglan.
· .. b) Magkinabuhi ka nga masulob-on.
· .. c)Makabaton ka ug kadaugan batok
sa imong kaugalingon nga mga
tinguha ug kabubut-on ..
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Tubag: 6. c)makabaton ka ug kadaugan
batok sa imong kaugalingon nga mga
tinguha ug kabubut-on.
Magagtyaug magalig-on ang Espiritu sa Dios
kanimo apan dUisiya makapugos kanimo ngadto
sa dalan paingon sa langit. Gikinahanglan nga
molakaw ka pinaagi sa imong kaugalingong duha
ka tiil. KinahangIan nga magttmbayayong ka sa
Espiritu Santo ug magatugot nga gtyahan ka
niya. Kini gitawag sa Biblia nga paglakaw diha sa
Espiritu. Ginahimo mo na kini kon nagabasa ka
sa imong Biblia ug gikinabuhi mo ang ginatudlo
niini.

BUHATA KINI

7. Ang paglakaw diha sa Espiritu
nagakahulogan nga
... a) magapuyo kanunay diha sa kalipay.
. . .b) magasunod sa giya sa Espiritu
Santo sa imong adlaw adlaw nga
buluhaton.
Tubag: 7. b) magasunod sa giya sa Espiritu Santo sa imong adlaw-adlaw nga buluhaton.
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Ang Gahum sa E plrltu Santo diha kanimo
Nasayran ni Jesus nga ang iyang mga dtstpulo nagakinahanglan ug dakung gahum aron sa
pagbuhat sa buluhaton sa Dios. Busa misugo
siya kanila sa paghulat una hangtud mapun-an
na sila ug gahum sa Espiritu Santo aron makadawat sila ug gahum ug mamahimong mga saksi
niya sa tibuok kalibutan.
Pagpaabut saglsaad sa Amahan nga matud
pa niya inyong nadungog gikan kanako,
Kay si Juan nagpangbautismo sa tubig,
apan sa dlU madugay ang igabautismo
kaninyo "mao ang Esplrltu Santo. . . .
Apan kamo magadawat hinoon ug gahum
sa diha nga kakunsaran na kamo sa
Espiritu Santo ug kamo mao unya ang
akong mga saksi
Jerusalem ug sa
Judea ug Samaria ug hangtud sa kinatumyan sa yuta. Buhat 1 :4,lJ,8.
Ang gikasulti ni Juan Bautista mao kini:
Ang Iyang igabautismo mao ang Espiritu
Santo ug kalayo. Lucas 3:16.
BUHATA KINI

8. Basaha ang mga Buhat 1:4. 5.6 sa
makatulo.
9. Miingonsi Juan nga si Jesus mobauUsmo
... a) sa tubig ngadto sa paghinulsol.
. . .b) sa Espiritu Santo ug kalayo.
Tubag: 9. b) sa Espiritu Santo ug kalayo.
JntematkmaJ Correspondenoe
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Nagahatag kanato sa hinubay ang libra sa
Mga Buhat mahitungod sa pagtuman sa Dios sa
iyang gisaad sa adlaw sa Pentecostes ug sa
kahibulongan nga butang nga nanghitabo human niini. ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo
ug misugod sUa sa pagsulti sa nagkala1nIalng mga plnulongan; sumala sa Ipalitok
kanila sa Espiritu. ug didto sa Jerusa1etn
maynanagpuyo nga mga Judlo nga tawong
masimbahon gikan sa tanang kanasuran .
. .ug sUa nahingangha ug nahibulong nga
nanag-ingon; "Tan-awa ra dlU ba mga
Gallleanhon man kini silang tanan nga
nanagpanulti! . . . Kitang tanan pinaagi
sa atong matag kaugalingong mga sinultihan nakadungog kanila nga nagasugilon mahitungod sa kahibulongang buhat
sa Dios! Mga Buhat 2:5,7,11.
Kini nga bautismo sa Espiritu Santo o pagkapuno sa Espiritu Santo gidawat usab nga kasinatian tungod kay nahitabo man kini sa adlaw sa
Pentecostes. Konmagasulti ang usa ka tawo diha
sa gahum sa Espiritu Santo sa pinulongan nga
wala niya hisabti kini gitawag usahay ug GWS:
SAIAUA. Kining maong Grtego nga pinulongan
nga nagakahulogan nga pagpanultig mga dila.
Gitawag usab kini ug Charismaticnga kasinatian
gikan sa pulong nga Charismanga nagakahulogan
ug gasa. Nagapasabot kini nga ang maong kasinatian. gasa sa Espiritu Santo ug langitnon nga
kasinatian.
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Correspondence

Institute

108

Ang B~g-o Mong Kinabuhi

BUHATA KINI

10. Gitawag ang bautismo sa Espiritu
Santo nga
· .. a) bautismo ngadto sa lawas ni
Cristo.
· . .b) bautismo sa tubig.
· . .c) kasinatian sa Pentecostes.
11.Ang pagsulti sa latnnga pinulongan
diha sa gahum ,sa Espiritu Santo
gitawag nga
· .. a) Glossalalta. pagpanultig mga
dila.

· .. b) listahan sa mga malisod ug
lalum nga mga pulong .
.', .c)pagsulti sa daghang sinultihan
nga natun-an.
MgaTubag: 10. c) Kasinatian sa Pentecostes. 11. a) glossalalta o pag panultig
mga dpa.

Misaad si Jesus nga magahatag kanato ug
gahum ang Espiritu Santo. Kini nga gahum
adunay duha ka mga katuyoan:
A Pagtabang kanato sa pagsulti ngadto sa uban
mahitungod kang Jesus.
A Pagtabang kanato sa pag-ampo.
A Samtang magasaksi ugmaga-ampo ang matag
Kr1stohanon diha sa gahum sa Espiritu Santo.
mga kahibulongan nga mga butang nahitabo
ingon nga tubag sa pag-ampo ug daghang mga
katawhan ang modawat sa Ginoo.
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Apan si Pedro nga nagtindog uban sa
napulog usa, mipatugbaw sa Iyang tingog: .•• ug unya gibautismohan kadtong
mga misagop sa Iyang pulong ug niadtong
adlawa mga tulo ka libo ka mga tawo ang
nahidugang kanila. Maa Buhat 2:14.41.
ug slIang tanan napuno sa Espiritu Santo
ug nanagsulti sa pulong sa Dios sa walay
kahadlok. Mga Buhat 4:31.
BUHATA KINI

12.Ang unang katuyoan sa bautismo sa
Espiritu Santo mao ang paghatag sa
mga Kr1stohanon sa gahum sa
· .. a) pagsaksi alang kang Cristo ug sa
pag-ampo.
· .. b) pagpaktta jsa uban sa ilang
pagkaespirituhanon.
· .. c) pagbuhat ug mga milagro.
Tubag: 12. a) pagsaksi alang kang Cristo
ug sa pag-ampo,
Kining maong gahum alang gihapon sa mga
Kr1stohanon karon. Sukad sa sinugdanan sa ikakawhaan nga siglo minilyon ka mga tawo gikan
sa mga simbahan sa nagkalain-laing mga pundok sa tinoohan sa tibuok kalibutan nagkalipay
diha sa Pentecostal nga kasinatian sa bautismo
sa gahum sa Espiritu.
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Paghinulsol kamo
pabautlamo kamo
ang m.ataa-u.sa kaninyo sa nta1aD DlJe8tJCrIsto tunt04 sakapuayloanan
•• lnyont
mg s
; ma4a
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Espiritu Santo. Kay IUli s 4 aIaDJ 1taDlnyo ug a lnyonJ mJa anak 111 •• tanan
mga tua sa halayo, aa matag 118. nJa pag
wgon 8 Ginoo ng atong Dio•• Mga

ue

Buhat 2:38. 39.

BUHATA KINI
13. Buot ka ba nttn1 nga gahum

sa
Espiritu' Santo diha sa imong kinabuhi? .....
Buot mo ba ang
kalayo sa Dtos nga magadilaab diha
kanimo aron mahimong sayon ang
pagsulti ngadto sa uban mahitungod kang Jes\1s? ... Buot ka bang
moampo nga epektlbo gayud? ...
Kining kasinatian sa Pentecostes
alang kanimo. Pangayoa sa Dios
nga siya magabautlsmo kanimo sa
Espiritu santo.

MgaG

sa Espiritu

Buot ni Cristo nga ang Iyang Iglesia mapunan sa espirituhanong gahum, busa naghatag ang
D10s sa plnasaht nga mga sakop nttn1. Niining
paagiha ang matag sakop adunay bahin diha sa
buluhaton ug pagpatubosa Iglesia.
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Adunay nagka1alnlalng mga hiyas apan
adunay mao rang usa ka Espiritu. Apan
ngadto sa matag usa gikahatag ang alamag
sa Espiritu alang sa kaayohan sa tanan .
. . . .Nagaapod-apod nUni ngadto sa matag
usa sumala sa iyang kabubut-on. 1 Corinto
12:4, 7, 11.

BUHATA KINI

14. Ang gasa sa Espiritu Santo alang sa
· .. a) mga apostoles lamang sa
unang Iglesia.
· .. b) mga magwawali lamang
· .. c) mga sakop sa iglesia karon.
15. Pag-ampo ngadto sa Dios nga
magpadayon ang Pentecostal nga
pagkapukaw sa tibuok kalibutan.
16. Pag-ampo nga ang Espiritu Santo
magahatag sa mga gasa niya.ngadto
sa mga sakop saimong s
ahan:
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PASIUNA ALANG SA LEKSYON 8

Diha na bay tawo nga mlduollraDlmo
ug miingon nga Ikaw lahi na sukad Ikaw
nakabig? O nakamatikod ka b sa Imong
kaugallngon nga lahi ka na karon kay sa
kaniadto? .Ang BlbUa nagaingon ".Ang
tanan nga anaa kang Cristo mg bag-o
nang binuhat," DlIllkatlngala nga dlIl na
Ikaw mao ang kanhi tungod kay ang bJ.1ong
kinabuhi usa na karon ka masigang uga.
Mahibalo pa Ikaw ug dugang ngano nga
nausab Ikaw sa Imong pagbasa sa leksyon
8, nga glulohan, "ANGIMONGKINABUHI
SAMA SA USA KA SUGA".

Dih
Leksyon 7 Imong nasayran
giunsa sa Espiritu santo s pagtabang
kanimo nga mahimo kang kusganong
Kr1stohanon.
Karon ang Ik -w long
lek yon mag pakita kanimo sa ginagmay
gagmay nga mga butang nga glplano sa
Dios alang
Imong kinabuhi. Imong
madlskobrehan ngano ng glhlgugma ka
sa Dios ug gihatag ang Iyang kaugallngon
alang kanimo • .Ang pagtawag ug katuyoan
a Dios alang sa Imong kinabuhi mahimong klaro a dihang magapadayon Ika
s pagtuon uban sa ICI.
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ANG IMONG
KINABUHI SAMA
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SA USA KA SUGA

Nllning leksyona matun-an nimo kini
Ang Kahayag sa Kalibutan
Ang Imong Kahayag
Pagka1lgdong
Pagpaklgsultiingon nga Anak sa Dios
Pagtabang sa Uban
Ang Pagbuhat nga Maalamon
Ang Pagkamahinlo
Ang Pagkamapainubsanon
Matinud-anon nga Pagbuhat
Ang Hustong Pagtagad sa Imong
Panimalay
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Hangtud niining bahina nagahtsgut
pa
gihapon kita kon unsa ang bag-o nga kinabuhi ug
unsaon pagpatubo niini. Niining leksyona karon
maghunahuna
na kita mahitungod sa relasyon
sa imong kinabuhi ngadto sa mga tawo nga
nagaltbot kanimo.
Ang Kahayag sa Kalibutan
Nagatudlo ang Bfblta kanato nga ang sala.
sayop ug ang pagka walay hibangkaagan mahitungod sa Dios maoy butang nga sama sa kangitngit.
Ang matag usa nga walay Cristo sa iyang kinabuhi magahugop diha sa kangitngit. nawala.
gilimbongan sa yawa ug wala makatultol sa
dalan paingon sa langit.
Sa kalooy sa Dios gipadala niya ang Iyang
Anak nga st JesuCristo aron mahimong kahayag
sa kalibutan.
SI Jesus misulti pag-usab nga nag-Ingon.
"Ako mao ang kahayag alang sa kalibu-

tan:' Juan 8:12.
BUHATA KINI
1. Sag-uloha

ang Juan 8: 12.

Ang Imong Kahayag
Ang imong kinabuhi sama sa kandila, lamparahan o bombilya. Ang presencia ni Jesus sa
imong kinabuhi sama sa kalayo nga nagapasiga
sa kandila o sa gahum nga nagapasiga sa bombilya.
.
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Esplrltu sa tawo mao ang 1aJilparahan ni Jehova. Proverbio 20:27.

Ang

Ikaw sama sa kandi1a sa Dios o sa Iyang
lamparahan. Ang pagkamaayo ug ang pagkama-

tuod ni Jesus kinahanglan nga magasiga pinaagi
sa tanan mong binuhatan.
Kamo mao ang kahayag alang sa ka1lb~Pasigaa ninyo ang Inyong kahayag sa atubangan sa mga taWo, aron
makita nUa ang biyong mga maayong
b~t
ug dayegon nUa ang Inyong Amahan nga anaa sa langit. Mateo 15:14,16.
tan ••••

BUHATA KINI
2. Ikaw sama sa kand1la sa Di08 alang .

sa ubang katawhan tungod kay
· .. a) maayo ka nga tawo.
· •. b) maalam ka.
· .. c) Ang presencia. ang pagkamaayo
ug ang kamatuoran, ni Jesus
makita man pinaagi kanimo .
. 3. Sag-uloha ang Proverbio 20:27 .
.
4. Sag-uloha ang Mateo 5:14.16
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Tuhag: 2. c) Ang presencia. ug ang
pagkamaayo ug ang kamatuoran ni
Jesus makita man pinaagi kanimo.
Gibutang ka sa Dios ingon nga lamparahan
diha sa mangitngit nga dapit aron mapakita mo
sa imong kinabuhi ngadto sa nagpalibot kanimo
ang dalan padulong sa Manluluwas ug sa langit.
Daghan ang nanagbantay kanimo ang giingon
mo nga gahum sa ebanghelyo sa pag-usab sa usa
ka tawo. Ang ginabuhat mo bisan walay mga
pulong usa ka pagpamatuod ngadto sa uban
alang sa Ginoo.
BUHATA KINI

5. Angpagkinabuhi nga subay sa pagtulun-an ni Jesus
... a)maoy usa ka makagagahum nga
pagpamatuod nga.makadala sa
uban ngadto sa kamatuoran sa
maayong balita .
. . .b) wala kinahanglana sa imong
pagiya
sa ubang mga
tawo ngadto kang Jesus basta
duna lay maayo nga pagwali sa
mensahi sa Dios.
6. Nakahibalo ka ba ug usa ka tawo nga
ang
iyang
kinabuhi
maoy
nakapadastg kanimo sa pagsunod
kang Jesus?
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7. Buot ka bang mahimong kahayag
alang sa Ginoo? ...
8. Ingon nga lamparahan ka sa Ginoo motuman ka ba kon dad-on
ka niya sa dapit nga mangitngit
kaayo aron ang imong kahayag
magadan-ag didto? ...
9. Pag-ampo nga gamiton ka sa Ginoo matag adlaw sa pagtultol sa
uban sa dalan paingon sa langit.
Tubag: a) maoy usa ka makagagahum
nga pagpamatuod nga makadala sa
uban ngadto sa kamatuoran sa maayong balita.
Tan-awon ta ang pipila ka mga kinaiya sa
Kristohanong kinabuhi. ug patoohon ta ang
uban sa kamatuoran sa ebanghelyo pinaagi n1in1.
Ang PagkaJJ.g4ong

Ang pagbayad sa imong mga balayranan sa
madali nga panahon maoy usa ka maayo nga
pagpamatuod. Ang matag Kristohanon gfktnahanglan nga walay pinalabi ug dili limbongan sa
tanan niyang buluhaton. Kinahanglan nga bayran niya sa madaling panahon ang iyang hinulaman nga kwarta ug iuli sa tag-iya ang bisan
unsang butang nga hinulaman sa mao gihapon
nga kahimtang sa paghulam niya n1in1. Kinahanglan nga tumanon niya ang iyang mga saad.
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Bayri sUang tanan sa angay pabayran.
ang mga buhls ngadto sa manlD1ngU u8
buhis. ang a1kab
ng dto s manlnlniU
ug alkabala. ang pagtahud ngadto kaniya
nga talahuron. ana p IdungoJ ng dto
kaniya nga takus pa Idunggan. Ayaw
kamo pag-utanJ ugblsan unsa kangblsan
kinsa. Roma 13:7; 8
Kinahanglan nga walay balusan ninyong
dautan tungod
dautan. hinonoa tinguhaa ninyo ang pagkamallgdong dlha sa
atubangan
tanang tawo. Roma 12:17.

BUHATA KINI

10. Ang wala mabayrt nga mga utang
'... a) makadaut sa atong kahayag
alang kang Cl1sto.
. . .b) mahimong kalimtan na lang
kon k1n1 'nahitabo sa wala pa
kita maluwas.
Tubag: 10) makadaut sa atong kahayag alang kang Cl1sto.
Magapanultl Ingon nga usa ka Anak sa Dios
Unsa man kahay hunahuna sa mga tawo
mahitungod sa gahum sa Dios sa pagluwas kon
ikaw mamalikas ug manumpa o manulti ba
hinoon ug mga mahugaw nga sugilanon? Modanag ba ang imong kahayag alang sa Ginoo kon
ikaw mangaway, manlibak, manaway sa uban.
manghambog sa imong kaugalingon. manulti ug
bakak. manmgka, ug mamalikas?
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Sa laing bahin. daghan nang mga tawo ang
nakatoo sa gahum sa ebanghelyo tungod sa
kausaban sa sinultihan sa mga tawong nahimong Kristohanon.
Ang kinalisdan nga buhaton sa usa ka tawo
mao ang pagpugong sa iyang dila. Dililamang sa
imong mga pulong apan bisan gani sa tuno sa
imong sinultihan mahimong magatabang sa
pagpaduol sa mga tawo ngadto kang Cristo o sa
pagpahilayo ba hinoon kanila gikan sa pagkakrtstohanon.
Kon adunay maghunahuna nga siya reUhiyoso ug wala siya magpugong sa iyang
dila, hinonoa magalimbong sa iyang
kaugalingong kasingkasing, ang relihiyon
niining tawhana wala magapulos kaniya.
Santiago: 1:26
BUHATA KINI

11. Pangutan-a ang imongkaugalingon:
MAilgpaagi sa akong sinultihan
makapabati ba sa gugma sa Dios
ngadto sa uban? o nakapahiubos ba
ako kanila? Mao ba gihapon ang
akong sinultihan kon si Jesus ania
pa sa akong kiliran?
12. Pangayo ug tabang ni Jesus matag
adlaw nga magasulti ka ingon nga
usa ka anak sa Dios. Kutob sa atong
mahimo sa mga nagkinahanglan ug
atong tabang.
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Ang reUh1yon nga putn ug dill buHngon
sa atubangan sa Dios nga atong AmAhan
mao klnl: ng pagduaw sa mga no ug mga
babayeng balo sa nang mga pagkaguol ug
ang pag-amping sa kaugallngon nga dill
mahug wan sa kaHbutan. Santiago 1:27.
BUHATA KINI

13. Aduna bay paagi ang imong simbahan sa pagtabangsamganagaktnahanglan sama sa mga ilo ug nga balo? .
.May bahin ka ba n11n1ng mga buluhatona? ..
14. Paghunahuna mahitungod sa mga
tawong nagalibot kanimo nga dunay
mga suliran ug mga kasakit. Aduna
bay paagi nga makatabang ka kanila?
Gipakita mo ba kanila nga nagatagad
ka? Pangayoa sa Dios nga ipakita niya
kanimo unsay imong buluhaton aron
mahimo kang matuod nga higala sa
mga nagakinahanglan sa imong panabang,
Pagbuhat nga Maalamon
Likayi ninyo ang tanang dagway sa kadautan. 1 Tesalonica tJ:22.
Ang mga salawayong buhat makadaut sa
kahayag sa usa ka Krtstohanon alang sa Ginoo.
Pananglitan ang inigsoon riga panaghtgugmaay,
sa mga Krtstohanon unta maanindot nga butang
apan kinahanglan dili manubra ang maong
pagkasuod, Kay unsa na may pagsabot sa uban
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mahitungod sa maong nanghlnubra nga panagsuod? Kinahanglan nga mahimo kang maayong panag-mgnan sa tanan mong mga binuhatan
ug ang imong kahayag magadan-ag nga mastlakon kaayo alang sa Ginoo.
Busa ayaw ninyo tugoti nga panamastamasan pagsulti ang gipakamaayo ninyo.
Roltta 14: 16
Ayaw tugoti nga adunay magatamay kanimo tungod sa imong kabatan-on hinonoa
alang sa, mga magtotoo, pagkinabuhi
ingon sa panig-ingnan sa sinultihan ug sa
pagawi, sa gugma, sa pagtoo sa kaputli. 1
Timoteo 4:12
BUHATAKINI
15. Diha sa l Timoteo 4: 12 miingon si
Pablo ngadto kang Timoteo nga kinahanglan mahimong panig-ingnan
ngadto sa magtotoo diha sa
... a) pagkamatinagdanon. ugmapailubon diha sa buluhaton
... b) balaan nga pagkinabuhi. ug
. pagpanulti sa uban mahttun. god kang Jesus .
.c) sinultihan,' sa pagawt, sa
gugma. sa pagtoo ug sa kaputli.
Tubag: 15~c) sinultihan sa pagawt, sa
gugma. sa pagtoo ug kaputli ..
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Ang Pagkamahlnlo

Magapaninguha ang matag Kr1stohanon sa
pagbantay sa mga balaod sa maayong panglawas
ug mahimo siyang panig-ingnan sa pagkahinlo
diha sa iyang pagkatawo. Gani ang pagkahinlo
kinahanglan magalabaw pa n11ni. Ang imong
lawas mao ang templo sa Espiritu Santo. busa
kinahanglan nga hinloan mo ang sulod nga dili
mabulingan. maluya. o masakit tungod sa mga
b1syo o mga dautang buhat. Bantayi ang imong
panglawas nga magpabilin kining lig-on aron
makapamuhat ka alang sa Ginoo.

BUHATA KINI

16. (Pagpiliug duha ka tubag.) Ang pagkamahinlo
· ".. a) wala kinahanglana sa usa ka
tawo kon siya kabus.
· .. b) may kalabotan sa maayong
panglawas sa tawo.
· .. c) may kalabotan sa atong Kr1stohanong kinabuhi.
Mga Tubag: 16. b) may kalabotan sa
'maayong panglawas sa tawo. c)may kalabotan sa atong krtstohanong .ktnabuhi.
Usa ka namatud-an na nga kamatuoran nga
ang pagpanigartlyo maoy usa ka mga unang
hinungdan sa cancer sa baga: ug maoy hinungdan sa daghang mga kamatayon. ug usab
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ang mga Ilimnong makahubog ug ang mga opyo
nagapatay sa mga linibo matag-tuig. Kinahanglan dili kita maghtkog. pinaagi sa kalit o inanay
nga kamatayon. tungod kay kini makadaut sa
."Templo sa Dios."
Wala ba kamo masayud nga kamo templo
sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo.
Kon adunay molaglag 'sa templo sa Dios,
siya pagalaglagon sa Dios. Kay ang templo sa Dios balaan ug kanang temploha
mao kamo. 1 Corinto 3:16, 17.

BUHATA KINI

17.Mosupak
kita sa mga paghuboghubog. opyo, pagpanabako,
ug tlnnnongrnakahubogtungod kay
kini

. . .a) maoy pag-ustk-usik lang ug
kwarta sa paggasto sa mga
dautang gawi
... b) makadaut sa lawas nga mao
ang templo sa Espiritu sa Dios. ,
Tubag: 17. b) makadaut sa lawas nga
mao ang templo sa Espiritu sa Dios.
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Ginadili sa Biblla ang Paghuboghubog
ug ayaw kamo pagkahubog ug bino kay
kana maoy pagpatuyang
kondili
magpapuno hinoon kamog Espiritu.
Efeso tJ:18.

Nasayud ba kamo nga ang mga dlli matarung ili makapanunod a gingharian sa
Dios? Ayaw umo pagpa1lmbong walay
mg makihilawason, o mga tigsimba ug
mga dio dios o mga mananap w o mga
bayot o mga kawatan, o mga dalo, o mga
palahubog o mga tigpasipala, o mga tulisan, nga makapanunod sa gingharian sa
Dios, ug kaniadto an& uban kaninyo mga
ingon nllni. Apan kamo glhlnloan na,
kamo gibalaan na, kamo gimatarung na,
sa ngalan
Ginoong Jesucrlsto ug diha
sa Esplrltu sa atong Dios l Corinto 6:911.

Kon aduna kay suliran sa bisan asa niining
mga butanga. pakigsulti sa imong pastor.
Hangyua siya ug ang mga kaigsonan sa iglesya sa
pag-ampo alang kanimo nga maangkon mo ang
kadaugan. Ang nabag-o mong kinabuhi maoy
maayong pagpamatuod alang sa uban nga buot
mo usab nga mahigawas gikan sa gapos sa sala
ug sa bisyo.
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BUHATA KINI

18. kon ang usa ta Kristohanon naglisad sa pagbiya sa iyang dautang
mga gawi kinahanglan nga
... a) dili siya mosimba
.. b) magpadayon sa iyang mga
b1syo sa tago .
.c) magpatabang ug ampo sa
pastor ug
ubang mga Kristohanon.

sa

Tubag: 18 c) magpatabang ug ampo sa
pastor ug sa ubang mga Kristohanon.

ADi

PBlbJnapalDubsanoD

Kinahanglan nga magpaubos kita sa atong
mga sinultihan. sa mga pagbuhat ug sa atong
panagway. Ang kaatbang sa pagkama1nubsanon
'mao ang pagkahambog ug tig-pagawal. Kon sa
atong pagl1hokl1hok ipakita ta nga labaw kita sa
ubang mga tawo ug nakam1nos kita kanila nan
giabog nato sila gikan sa pagkakr1stohanon ug
dili nato stla madala ngadto sa Ginoo.
Kinahanglan masayran ta nga wala kitay
katungod sa pagpanghambog kon kinsa kita ug
kon unsa ang atong nabuhat ug kon unsay anaa
kanato. Dili kita takus sa mga butang nga gibuhat ug gihatagan sa Dios kanato. Hinumdomi
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nga kon d111
pa tungod sa iyang kalooy ug sa iyang
nabuhat. sa atong kinabuhi kita unta ang labing
makasasala dinhi sa kalibutan.
Ang mga tawo nga tigpagawal ug hambogero
buot nga mamatikdan sila sa tanang tawo. Ipakita
nila ang ilang kaugalingon pinaagi sa ilang mga
mahal nga biste ug mga alahas ug pinaagi sa
pagpakita sa ilang mga nahibaloan nga labaw sa
uban. TIngali magpakita siya sa iyang kaugalmgon nga mosupak sa mga nauyonan nga urog sa
b1nJstehan o sa pamatasan. Ang hambogero nga
tawo manghambog pa gani sa iyang espirituhanong mga kasinatian ug sa paghalad sa iyang
kaugalingon ngadto sa Ginoo. ~ mapainubsanon nga tawo d111
sama n11n1. D111
siya magatawag
sa mga pagtagad sa uban ngadto sa kaugalingon.
Ang mapainubsanon nga Kristohanon d1l1
mosunod sa mga urog nga subra ra kaayo. malaway o lain alang sa mga anak sa Ginoo.
Daghang mga bersikulo sa Biblia nagadasig
ilabi na sa mga babaye nga magpatahum, D111
supak ang Dios sa katahum. Gani buot niyang
ang matag Kristohanon mamahimong matahum.
Misaad siya diha sa Salmo 149:4 nga "htmoon
niyang matahum ang mga maaghop uban sa
kaluwasan." Buot Niya nga ang atong katahum
magagikan sa sulod nato gikan sa maayong
pamatasan
nga nagadan-ag
pinaagi sa
makapahimuot ug malipayon nga panag-way.
Nagasulti siya kanato nga ang labing maayo nga
tabang sa pagpatahum mao ang pagbaton sa
maaghop ug malinawong espiritu.
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KondlH anha hinoon sa pagkatawo nga
natago sulod sa kasingkasing pinaagi sa
cllli madunot nga alahas sa maaghop ug
malinawon nga espiritu, alahas nga biH1hon uyamut sa atubangan sa Dios. 1
Pedro 3:4.
BUHATA KINI

19. Ang pagkamapainubsanon
· .. alusasa mga kinaiya sa Kristohanon.
· . .b)usa ka tlma1lhan sa pagkamaulawon?
· .. c)usa ka matang sa pagkahambogero.
Matinud-anon nga Buhat
Kinahanglan nga ang atong pinangitaan
nagagikan sa Hmpyonga buluhaton ug dili nato
tugotan nga ang gahum sa salapi magatukmod
kanato ngadto sa pagpanugal, pagpusta, o bisan
unsa nga dula nga suerte suerte lang. Sa pagkatinuod dili kita buot magahimo o magabaligya sa
mga butang nga makadaut.
ang paghigugma ug salapi mao
ang gamut sa tanang pagkadautan.
1 Timoteo 6:1 O.

Kay
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Kon Idnsa ang elIU buot magbuJ1at, elIU
usab siya makakaon. 2 Tesalonica S:10
ug managtoon: kamo sa pagpakahUum ug
sa pagbuhat sa Inyong kaugallngong mga
bulohaton, ug IIUlJlagbuhatuban Inyong
mga
mot, Ingon s gitugon namo
kaninyo. Aron managgawi kamo
angay
sa atubangan s mga anaa sa -gawas, ug
diII makulangan s bisan unsa. 1 Tesalonica 4:11,12.

BUHATA

KINI

20. Nagatudlo ang Bibl1anga kon ang
tawo dili buot mobuhat.
· .. a) kinahanglan nga mahimo
siyang agalon.
· .. b) dili siya pakan-on
21. Ang maayo ug kasaligan nga buluhaton maoy
· .. a) usa ka sagabal sa imong Kristohanong kinabuhi
· .. b) usa ka maayo nga paagi sa
pagpasiga saimong kahayag.
• .. c) wala kinahanglana.
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Mg Tubag: .20 b) dU siya pakan-on 21.
b) usa ka maayo nga paagi. sa pagpasiga
sa imong kahayag.
.'

Ang Husto Mong Pagtagad sa Panimalay
Magatuon ka mahltungud n11n1 sa sunod. nga
leskyon, apan maayo gayud nga atong hisgutan
usab kini dinhi tungod kay mahitungod man kini
sa imong kahayag ingon nga Krtstohanon diha sa
imong panimalay. Daghang mga tawo ang
nawad-an ug gana sa maayong balita tungod sa
panag-away diha sa sulod sa panimalay. sa mga
tawo nga nagatawag sa ilang kaugalingon nga
mga Kr1stohanon. Sa laing bahin daghan usab
ang nadala ngadto sa Ginoo tungod sa ilang
pagpakita sa pailub. gugma ug kalipay sa panimalay nga Krtstohanon.
.

BUHATA KINI

22. Tan-awa pag-usab ang mga. paagi
diin ..1m()ngwapasiga
ang .imong
kaha~
ingonpgaKristohanon
ug
p~ayo
ug .tabang Mniya saJ>~~u;,
man sa'matag usa n11n1. ' ..
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Ang sunod nga leksyon sa ICI nagasulti
kanimo mahitungod sa "Unsaon Pagbaton
ug Malipayong Panimalay." Usa sa mga
hinungdanong katuyoan sa ICI mao ang
paglig-on ug paghimo nga malipayon ang
panimalay sa matag usa ka estudyante.
Imong mapahimuslan ang usa ka "gamay
nga langit" sa kalibutan kon mahibalo ka
unsaon nga ang imong panimalay magmalipayon. Kining pagtuon sa UBag-ong
Kinabuhi" diha sulod sa panimalay maoy
usa ka prakUkal ug hinungdanon gayud.
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UNSAON
PAGBATON
UG USA
KA MALIPAYON
NGA PANIMALAY

Nllning Leksyona Matun-an
Nimo ang Mosunod
Pag-ampo ug Paningkamot alang
sa Kaluwasan sa Imong Panimalay
Magmaayo Ka nga Krlstohanon
diha sa Panimalay
Mangayo ug Pasaylo sa Imong
mga Sayop
Magmaya ka
Himoa nga Balaanon ang Kaminyoon
Paklgminyo sa Usa ka Krlstohanon
Usa ka Maayong Ginikanan
Tudloi ang Imong mga Anak sa
Pag-higugma sa Dios
Higugmaa ang Imong Panimalay
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Wala nay laing dakung panalangin nga
mabatonan niining kalibutana kay sa pagbaton
ug panimalay nga matuod gayud nga Kristohanon. Si Cristo mao ang pangulo niini nga panimalay. Ang iyang presencia nagahatag niini nga kalipay. kalinaw ug paghigugma. AngKristohanong
mga panimalay maoy usa ka salipdanan ug dalangpanan gikan sa unos sa sala ug kasamok sa
imong palibot. Mahimo mo ang imong panimalay
ingon nga usa ka "gamay nga langit" kon pagabuhaton mo ang gisulti sa Dios diha sa iyang
Pulong.

BUHATA KINI

1. Mamahimong ang imong panimalay
maingon sa "gamay nga langit dinhi
sa yuta" kong
· .. a) aduna kay igong salapi nga
ikapanindot niini.
· .. b) kon daghan ang mga higala ang
. nagaduaw niini.
· .. c) magasunod ka sa mga pagtulun-an sa Pulong sa Dios.
Tubag: c) magasunod ka sa mga pagtulun-an sa Pulong sa Dios.

Pag-ampo ug Panlngkamut alang sa Kaluwasan
sa Imong Panimalay
Makaampo ka uban sa pagsalig tungod kay
imong nasayran nga kini maoy kabubut-on sa
IntemationaJ
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Unsaon pagbaton ...

Dios. Ayaw pagkaluya kon ang imong panimalay
dili maluwas dihadiha dayon. Iampo sila kanunay.
tungod kay ang Dios motubag ra sa imong pagampo.
Tumoo ka sa Ginoong Jesus ug maluwas
ka, ikaw ug ang Imong panimalay. Mga
Buhat 16:31.

BUHATA KINI

2. Kon ang uban nga sakop sa panimalay wala pa maluwaskinahanglan nga
.
. . .a) magapadayon ka sa pag-ampo
alang kanila
... b) moundang ka sa pag-ampo
alang kanila
. " .. c) Magahunahuna nga ang Dios
dili moluwas
3. Iampo karon ang matag sakop sa
imong panimalay. Batasana ang
pag-ampo alang kanila matag adlaw.
Tubag: 2 a) magapadayon ka sa pagampo alang kanila.
.
~aayo

ka nga Krlstohanon diha sa Imong

Panimalay

Sayon ra kaayo ang pagbuhat ingon nga usa
ka maayo nga K.ristohanon diha sa simbahan
apan unsa nga matang ka sa pagka K.ristohanon
sa sulod sa imong panimalay?
IntemstionaJ
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BUHATA KINI

4. Basaha ang
kon giunsa
pagtulon-an
malay.

Colosas ug hunahunaa
mo paggamit kini nga
diha sa imong pani-

Gipakita mo ba ang imong pagkamapasalamaton tungod sa mga nahimo sa imong asawa
kon bana? O Tungod sa mga pagtabang sa imong
mga anak o sa imong mga igsoon? Tungod sa
pagpakasaklt nga gihimo sa imong mga ginikanan alang kanimo?
Mahigugmaon ka ba o hakugan? Masukanon ug sapoton ka ba o mapailubon ug mapmasayloon? D1ktador ka o nagapamtnaw ka ba sa
mga hunahuna sa uban? Matinahuron ug masinugtanon ka ba sa imong mga ginikanan o
matinumanon sa imong gusto ug sukihan ba
hinoon?
Mat1nabangon ka,ba o tapolan ba hinoon?
Malipayon ka ba nga nagabul1g sa uban sa walay
pagsaway ug pagbagulbol? Mawad-an ka ba dayon
ug gana o malipayon gihapon kon dunay mga kasaypanan. Sayonan ba ang uban nga makiguban kanimo.
BUHATA KINI

5. Kon buot mo nga makabaton

ka ug
usa ka malipayon nga panimalay
dawata ang imong mga kapakyasan
ug pangayoa sa Ginoo nga tabangan
ka niya sa pagdaug sa tanan nga
pagsulay. Kon tumanon mo ang imong
bahin andam sa pagtabang ang Dios
kanimo.
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Pangayo ug Pasaylo sa Imong mga Sayop
Nagtudlo si Jesus kanato sa pagpangayo ug
pasaylo ngadto sa atong nasaypan. Kon dili kita
motuman niini, magababag kini diha sa dalan sa
atong pagpaktgdugtong sa Dios.
Busa kon ikaw magadala sa Imong halad
diha sa atubangan sa halaran ug diha
mahinumdom ka nga ang imo diay nga
Igsoon may gikasuk-an man batok kanImo nan biyai ang Imong halad diha sa
atubangan sa halaran ug umadto ka ug
pakig-uli kaniya sa Imong Igsoon, ug
unya bumalik ka ug Ihalad ang Imong
halad. Mateo 5:23-34

II
Dili sayon ang pag-ingon, "Pasayloa ko nga
nakasulti ko ug sakit kanimo. Palihug pasayloa
ko." apan usa kini ka maayo nga paagi sa pagwagtang sa mga kahiubos ug sa paghimo sa panimalay nga malipayon.
Ang pag-angkon sa imong sayop ug pagpangayo ug tabang sa imong paryente sa pag-ampo
alang kanimo lisod kaayo.
Busa ngadto sa usa ug usa magsinugiray
kamo Sa Inyong mga sala ug pag-ampo
kamo alang sa usa ug usa aron kamo
mangaayo. Santiago 5:16
Intemational
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6. Magmalipayon ang imong panimalay kon
· .. a) mangayo ka ug pasaylo kon
makabuhat ka ug sayop sa
ubang sakop sa panimalay.
· .. b) papangayoon mo ug pasayloa
kanimo ang tanang sakop sa
panimalay
· .. c) pakita mo nga ikaw mao ang
masunod ug kinahanglan nga
sila mangahadlok kanimo.
7. Sag-uloha ang Santiago 5:16.
Tubag: 6. a) mangayo ka ug pasaylo
kon makabuhat ka ug sayop sa ubang
sakop sa panimalay.
Magmaya

Ka

Pagbaton ug pagsalig diha sa Dios ug dayga
ang Ginoo tungod sa mga tubag sa imong mga
pag-ampo.
Ang kaUpaynl Jehova maoy inyong kusog.
Nehemias 8:10

Ayaw wad-a ang imong pag-laum kon maghsod ka pagpugong sa imong kaugalingon nga
kinaiya o sa ubang dili maayo nga batasan nga
anaa kanimo. Ang pagpanJngkamut mo nga
mabuntog mo kini maoy pagpamatuod sa imong
gugma sa Ginoo. Siya mao ang magtatabang sa
imong espirituhanon nga pagtubo. H1nayba ang
IntemationaJ Correspondence Instlture
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.

imong pagtubo? Pangayo ug dugang kusog sa
Ginoo. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon
lamang ug matmgala ka kon unsaon pagsulbad
sa Ginoo ang imong mga suliran diha sa imong
panimalay.
Ang Dios mao ang imong
mahigugmaon nga Amahan nga nagatagad ka-

nimo.
BUHATA KINI
8. Sag-oluha ang Nehemias 8: 10.
,

Himoa nga Balaanon ang Kaminyoon
Sa uban nga mga lungsod adunay nanagpuyopuyo nga wala makasal. Kon mahimo na
nga Kristohanon ang usa ka tawo buot niyang
masubay sa balaod ang ilang kaminyoon. Niining
paagiha makabaton siya ug maayo nga pagpamatuod diha sa iyang panimalay ug nagapasidungog siya kang Crlsto. Kon gikinahanglan mo ang
kahibalo mahitungod sa mga dokumento alang
niini pakigsulti sa imong pastor. Malipay siya nga
motabang kanimo kutob sa iyang mahimo.
Supak gayod ang pulong sa Dios sa bisan
unsa nga matang sa pagpanapaw nga gawas na
sa kaminyoon .. Ginadili gayud ang pagpangibog
ug pagpangulitawo sa usa ka tawo nga minyo na.
Ang usa sa labing daku nga panalangin sa
usa ka Kristohanon nga panimalay mao nga ang
bana ug ang asawa makasalig sa usag usa
mahitungod sa ilang pagkamatinumanon ngadto
sa usa diha sa hunahuna. pinulongan ug buhat.
Intemational
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Samtang nagaalagad sila sa Ginoo bation nila
ang "gamay nga bahin sa langit" dlin wala ang
mga paglimbong. pagduda, pagpanfbugho, ug
dllt-pagkamattnumanon nga maoy nagagun-ob
sa daghan nga mga panimalay.
Himoa ninyo ang panagtiayon makabaton sa pagtahud sa tanan. Hebreohanon
13:4

TInguha ninyo ang pagkamaligdong diha
sa atubangan sa tanang tawo.
. . . . Pagkinabuhi kamo nga maligdong
taliwala sa mga Gentil. aron nga bisan pa
magaingon
sila nga kamo mga
mamumuhat ug dautan, tungod sa Ilang
pagkakita sa Inyong mga maayong
binuhatan sila magh1amaya sa Dios unya
sa adlaw sa panudya. Roma 12:17: 1
Pedro 2:12

/ BUHATA KINI

9.· Aron makabaton ug maayo nga
pagpamatuod ngadto sa uban ug
pagpahimulos sa panalangin gikan
sa Dios diha sa imong panimalay
kinahanglan nga .
· .. a)magpakasal sa dtltpa magpuyo
ingon .nga bana o asawa.
· .. b) magpuyopuyo uban sa imong
hinigugma bisan wala pa
makasal.
· .. c) dili magmmyo ang tawo
IntemaoonsJ
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10. Kon minyo ka na pag-ampo alang sa
panalangtnsa Diosnganha sa inyong
kaminyoon ug nga ang gugma sa
Dios, maoy magalig-on sa inyong
gugma.
Pag-ampo nga magmatmud-anon
ang usag usa kaninyo diha sa pulong, hunahuna, tigbuhat. Pangayoa
ang tabang sa Ginoo nga magsmaligay unta kamo.
'
. Tubag: 9. a) magpakasal sa dili pa
magpuyo nga bana ug asawa.
Magmtnyo

ug Usa ka KrlstohanoD

Konnaminyo ka na sa usa nga dili tinuod nga
Kristohanon ang imong katungdanan mao ang
pag-ampo alang kaniya 'ug panmguhaon mo nga
madala siya ngadto kang Cristo. KinahangIan
magmatinumanon ka nga' bana o asawa ug
pasigaon mo ang imong kahayag alang sa Ginoo
diha sa imong panimalay. Apan kon wala ka pa
maminyo ug nagahunahuna
nga magmtnyo
seguroha gayud nga Kr1stohanon ang imong
mammyoan, Mao ra kini ang paagi nga makabaton ka ug matuod nga panaghiusa ug kalinaw
diha sa inyong panimalay. Kon maminyo ka sa
usa nga lain ug tinuohan anaa gayuy suliran. Unsaon ninyo sa pag-uyon sa pagtudlo bahin sa
Ginoo sa inyong mga anak? Unsaon ninyo sila
pagtudlo nga mag-alagad sa Ginoo.?
Gidawat mo na si Cristo ingon nga Agalon sa
imong kinabuhi. Kon ang imong mabana o
Intemational
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maasawa dili buot nga mag-alagad ka sa
Ginoo. makaplagan mo ang imong kaugalingon
diha sa kalibog. Kanunay ka nga magaubog sa
pagpili sa duha ka mga butang: Ang tinguha sa
pag-htmuot kang Cristo ug ang tinguha sa
pagpahimuot sa imong kauban sa kinabuhi.
Ingon nga Kr1stohanon buot mong magpahimuot sa Dios. Buot mong magamit ka alang
Kaniya. makatabang sa simbahan. makighiusa
sa uban nga mga Krtstohanon. ug magapamuhat
alang sa kauswagan sa simbahan. Buot mong
makabaton ug panahon sa pag-ampo diha sa
imong puloy-anan pinaagi sa pagdayeg ug pagalagad sa Dios uban sa tibook mong panimalay.
Ang dili luwas nga bana 'o asawa dili motugot
sa mga butang bahin sa Ginoo.Angrnga pagsimba
puol alang kaniya. Kon maga-uban siya kanimo
sa simbahan iya usab nga gibati nga kinahanglan nga mouban ka kaniya sa dapit sa mga
kalingawan. nga dili angay sa Kr1stohanon. O
tingali lain siyag adtoan ug lain usab ang imo.
Kini dili makalipay sa imong panimalay. Apan
ang makapasamot mao nga daghan ang mga
Kr1stohanon nga nagpadala sa ilang kaugalingon
palayo gikan sa Ginoo.
Buot sa Dios nga makabaton ka ug usa ka
malipayon nga panimalay. ug dili niya buot
mahulog ka sa laang nga gigamit ni satanas sa
pagtintal sa mga Kr1stohanon. Nagapastdan ang
Dios kanimo nga kinahanglan dili ka gayud
makigminyo sa dili magtotoo.
Ayaw kamo paghlangay sa Inyong kaugal-

Ingong kauban sa mga dlli magtotoo diha
s mao rang usa ka yugo. Kay unsa may
kigkomboyahan sa pagkam tarung ug sa
IntemationaJ CorrespondfJnce Insritute

,Unaaon Pagbaton ...

141

pagkadautan? O unsa may paklg-ambitan sa kahayag ugsa kangitngit? 2 Corinto
6:14
BUHATA KINI

11. Ang pagpakigm1nyo sa Krlstohanon ngadto sa dili magtotoo
· .. a) maoy usa ka maayo nga paagi
,sa pagdala kaniya ngadto sa
Ginoo.
· .. b) maayo kon naghfgugmaay
ang usa ug usa kanila.
· . .c) maoy pagsupak sa sugo sa .
Ginoo.
Usa ka Maayong Ginikanan
Mohatag ug husay ang mga ginikanan ngadto
sa Dios kon giunsa nila pagpanton ang ilang mga
anak. Ingon nga ulo sa panimalay ang Amahan
kinahanglan magaatiman sa lawasnon ug espirituhanon nga mga kinahanglan sa iyang panimalay. Ang inahan usab kinahanglan magahatag sa
pagtagad nga gikinahanglan sa panimalay. Ang
mga espirituhanong kalihokan sa simbahan wala
makapahtgawas sa mga ginikanan gikan sa ilang
mga kapangakuhan ngadto sa nang mga anak.
ug kon adunay tawo nga wala magtagana
alang sa mga iya llabina alang sa mga
sakop sa iyang kaugalingong banay, kini
siya nagalimod sa iyang pagtoo ug labi pa
siyang dautan kay sa dili magtotoo 1
TfmoteolJ:8
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... a) nagpakita sa Iyang' tinuoray nga
paghalad sa Iyang kaugalingon
ngadto sa Dios.
. . .b) napakyas sa katungdanan nga
gihatag kaniya sa Dios nga mao
ang pag-atiman sa iyang panimalay.
Tubag: 12. b) napakyas sa katungdanan
nga gihatag kaniya sa Dios nga mao ang
pag-atiman sa iyang panimalay.
Tudloi ang Imong mga Anak sa Paghigugma sa
Di08

Kon itudlo mo sa imong mga anak ang paghigugma ug pagtuman sa Dios sa bata pa maluwas sila ug mahilikay ka gikan sa mga suliran
kon dagku na sila. Panggahin ug panahon nga
magkatigum ang tibuok mong panimalay aron sa
pag-ampo ug pagtuon sa pulong sa Dios sa
matag-adlaw: Paapila gayud ang tanan. Iampo
ang mga suliran sa matag-usa. Pasalamati ang
Dios sa Iyang mga panalangin.
Tambong kamo sa Sunday School. Dasigon
ang imong mga anak sa paghatag sa ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo.
Sa inyong paghiusa sa pag-alagad sa Ginoo.
ang iyang gugma magmalig-on sa inyong panagsandurotay ... Adunay panultihon nga nagingon: "Ang panimalay nga magkasabot sa pagampo nga hiniusa d1l1magkagubot."
Kamong mga Amahan, ayaw ninyo
pagpasuk-a ang inyong mga anak kondlU
matutoon hinoon ninyo ila uban sa pagbansay ug pagmatngon gikan sa Ginoo.
Efeso 6:4
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13. Isulat ang nakulang nga pulong niini
nga panult1hon: "Ang panimalay nga
magkasabot sa hiniusa nga ....
dili. ; ..
14. Kon ikaw usa ka gmikanan, iampo
ang imong tanang mga anak karon.
Pangayoa sa Ginoo nga makatabang
sa kanila. Pag-ampo nga hatagan ka
ug dugang nga pailub ug pagpasabot
sa imong mga anak.
Tubag: 13. pag-ampo. dili magkagubot.
Higugma ang Imong Panimalay
"Ang Dios gugma. Sa magkadaku ang imong
gugma sa Dios magkadaku usab ang imong
gugma sa imong panimalay. Ug sa magkadaku
ang imong gugma sa imong panimalay magkadaku usab ang inyong kalipay.
BUHATA KINI

15. Pangayoa sa Ginoo nga tabangan ang
matag usa I sa panimalay
nga
maghigugmaay.
.
)

16. Basaha
.. ang 1 Corinto 13 ug pangayoa
. sa Ginoo nga mak1nabuhi mo kini diha
sa imong panimalay,
Inlemational Corr.espondence Institute

PASIUNA ALANG SA LEKSYON 10

Human ninyo rnatun-t ang Leksyon
10, ang katapusang leksyon sa kurso nga
"Ang Bag-o Mong Kinabuhi" mahimo ka
nang makadawat ug usa ka matahum nga
sertlfico gikan sa I.C.I. Makalantaw ikaw
sa unahan niining dugang nga ganti sa ICI.
Ang leksyon 10 nagahlsgut mahItungod sa "ANG BAG-O MONG KAGAWASAN".Makakat-on ikaw unsa gayud
ang mahimong gawas. Ang mga tubag
niining mga pangutana ug uban pa nga
mga kasayuran makita sa Leksyon 10
Panahon na nimo karon sa pagkahibalo
mahitungod sa "ANG BAG-O MONG
KAGAWASAN
...
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BAG-O MONG
KAGAWASAN
Niining leksyona matun-an mo
kini:
Kagawasan Gikan sa Sala
Kagawasan Gikan sa Kahadlok
Kagawasan Gikan sa Kasaypanan
Kagawasan Gikan sa Balaod ni
Moises
Kagawasan Gikan sa mga Kabalaka
K.BgawasanGikan sa Balatian
Ang Kagawasan una sa Umalabot
Ang Pagpabl1ln diha sa Imong
Kagawasan
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Nagsulat ang apostol nga si Pablo mahitungod sa "mahimayaong kagawasan sa mga anak
sa Dios." Sa magkadugay ka sa pa-alagad sa
Ginoo magkadugang usab ang imong pagpasalamat ug pagkalipay diha sa kahibulongan nga
kagawasan nga gihatag sa Dios.

Kagawasan Gikan sa Sala
Nagpakamatay si Jesus aron paghatag ug
kagawasan gikan sa kasal-anan. silot. gahum ug
presencia sa sala.
A Pagkahinukman: Gikuha niya ang imong
pagkahinukman sa tanang sayop nga imong
nabuhat.
A Silot: Gihulanan ka aron mamatay apan
nagpakamatay si Jesuspul1 sa imong dapit. Pinaagi sa pagdawat kaniya ingon nga imong
Manluluwas nahimo kang gawas gikan sa silot sa
kamatayon.
A Gahum: Gibuntog ni Jesus si Satanas ug
gibungkag niya ang gahum sa sala nga alang
kanimo.

Apan karon sa gipahigawas na kamo gikan
sa sala ... Kay ang tawong patay na nakagawas na gikan sa sala ... Busa kamo usab
manag-isip sa inyong kaugalingon nga
mga patay na ngadto sa sala apan diha
kang Cristo Jesus mga buhi kamo ngadto
sa Dios. Busa sila nga anaa kang Cristo
Jesus dlll na karon mga hinukman sa
silot. Roma 6:22. 7:11;8:1
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1. Nakalingkawas

ka gikan sa
pagkahinukman.
stlot ug sa
gahum sa sala
"
.. a) pinaagi sa pagdawat kang
" Jesus, ingon nga imong
Manluluwas .
. .b) pinaagi sa .pagpmittnsya
alang sa imong mga sala .
. . .c) pinaagi sa paghimo ug mga
maayong binuhatan gikan
karon:

Tubag: l. a) pinaagi sa pagdawat kang
Jesus ingon nga imong Manluluwas
... Pagtintal ngadto sa pagpakasala: Sa uban
nga mga katawhan makuha dayon ang ilang mga
gana gikan sa mga dautan nga btsyo sa ilang
pagdawat sa Ginoo. Ang uban usab makigbisog
pa sulod sa mga semana batok sa ilang gana sa
tabako, opyo, o ubang mga" bisyo. Apan sa
magpadayon ka sa pag-ampo sa pagsalig.
magahatag ra kanimo ug kadaugan ang Dios.
Kon ang anak mao ang magahatag kaninyogkagawasan. kamo mahimo gayud nga
mga tawong gawas. Juan 8:36
SukUnlnyoangyawa ugldnlslyamokaratU ug dagan gikan kaninyo. Santiago
4:7.

Konkaron nakigbisog ka pa gihapon batok sa
dautan nga mga btsyo, ayaw pagpadaog, Kon tintalon ka sa yawa angkona pinaagi sa pagtoo ang
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kagawasan nga gihatag ni Cristo. Sugdi pagdayeg
ang Ginoo tungod sa Kagawasan ug Kalit lang
mabatonan mo ang kadaugan batok sa magtttmtal nga mao ang yawa. Ang imong pastor malipay
nga moampo ug motabang kanimo.
Kanunay ka pang makigbisog gikan sa nagkalainlaing dagway sa mga pagsulay apan kon
atua na ikaw sa langit ang kagawasan gikan sa
tinguha sa pagpakasala imo na gyud sa walay
katapusan.
BUHATA KINI

2. Sag-uloha ang Juan 8:36 ug Santiago 4:7.
3. (Pagpiliug usa.) Nag-Ingon ang Biblia

nga ang yawa
· .. a) moptldt kanimo kon suklan mo
siya.
· .. b) modalagan gikan kanimo kon
suklan mo siya.
· .. c) dili lang magtagad sa imong
pagsukol.
1\1bag: 3. b) modalagan gikan kanimo
kon suk1an mo siya .
• Sangputanan ug presencia sa sala. Nakita
mo karon ang nagkalainlain nga sangputanan sa
sala nga anaa sa imong palibot. Kini mao ang kasakit. kaguol ug kamatayon. Sa umalabot nga
mahimayaon nga adlaw moadto ka sa walay
katapusan mong puloy-anan ug didto gawas na
ikaw gikan sa presencia ug sangputanan sa sala.
Intemational
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4. (Pagpiliug tulo ka tubag.)
Unsang bahina sa kagawasan gikan
sa sala ang. atong mabatonan diha
kang Crtsto karon?
• •• a) kagawasan gikan sa mga pagtintal .
.b) kagawasan gikan sa pagkahinukman tungod sa sala .
.c) kagawasan gikan sa tanang
sangputanan sa sala.
· .. d) kagawasan gikan sa, gahum sa
sala.
• •• e) kagawasan gikan sa presencia
sa sala.
• •• 1) kagawasan gikan sa silot sa sala.
Tubag: 4. b) kagawasan gikan sa pagkahinukman tungod sa sala. d) kagawasan
gikan sa gahum sa sala. 1) kagawasan
gikan sa silot sa sala.

Kagawasan Gikan sa Kahadlok

Dilika mahadlok sa bisan unsa nga buhaton
sa ubang tawo diha kanimo. Nailalum ang imong
kinabuhi sa pagbantay sa Dios ug "natago diha
sa Dios uban kang Cristo." Mahimo kang
magpakasakit ug magpakamatay ba hinoon
tungod ~g alang kang Cristo. Apan hinumdomi
nga mag-uban siya kanimo sa tanang gutlo.
Walay bisan unsa nga mahitabo kanimo gawas
kon itugot sa Dios.
IntemationaJ

Correspondence

Instilut8

Ang Bag-o Mong KInabuhi

150

Kon ang Dios dapig kanato kinsa pa man
ang batok kanato? Roma 8:31.
Gawas ka na gikan sa kahadlok sa mga
barangan, ug sa mga butang nga mahimong
magadala kanimo ngadto sa dautang kapalaran.
Kon aduna ka nay Cristo nga magapanalipod
kanimo wala mo na kinahanglana ang bisan
unsang mga panagang o habak diha sa liog, sa
hawak o sa kamot ba hinoon, ug uban pang mga
hulagway ni bisan kinsa nga tawo aron sa
pagpanalipod kanimo. Ang tinuod mao nga
masubo ang Ginoo kon makita ka niya nga
nagagamit nnntng mga butanga tungod kay
nagapaila kini nga wala ka magsalig nga siya
magapanalipod kanimo.

Nag-ingon ang Dios nga. "Dl1lko gayud
Ikaw pagapahikabsan ni pagabiyaan."
Busa magaingon kita nga mSfUlJlgon."Ang
Ginoo mao ang akong magtatabang! DIH
ako mahadlok! Unsa may rang mabuhat
kanako sa mga tawo?" Hebreohanon
13:lJ.6

Kay siya nga anaa kaninyo 18bawpa kay
kaniya nga anaa
kallbutan. l Juan
4:4.
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5. Ang labing maayo nga paagi aron
mahimong gawas gikan sa .kahadlok
mao ang
· .. a) paggamit ug salamangka. .
· .. b) pag-adto sa usa ka diwatahan.
· .. c) pagdagkot ug kandtla ngadto sa
usa ka santos o larawan
· . .d) pagsalig sa Ginoo:
.Tubag: 5. d) pagsalig sa Ginoo.
Kagawasan Gikan sa Kasaypanan
Nalaang ni Satanas ang linibo ka mga
katawhan ngadto sa sayop nga mga tinuohan.
Naghatag siya kanila ug mga sayop nga hunahuna
mahitungod sa adlaw. bulan, ngadto sa mga
bato, mga suba, ug mga kahoy ug nagsulay sa
pagpangita sa kamatuoran diha sa mga damgo
ug mga pinadayag. Nangayo sila ug tabang gikan
sa mga espiritu sa mga patay. Nagdagkut sila ug
mga kandila ug mga tncenso ngadto sa ilang mga
dios-dios nga hinimo gikan sa bulawan, salapi.
kahoy, bato. Naghimo sila ug mga halad ug mga
panaad sa ilang pagpangayo ug tabang ngadto sa
mga espiritu.
Ang pulong sa Dios ug dili ang kaugalingon
nga paghunahuna sa tawo ang nagapakita kanato sa matuod nga dalan paingon sa langit. Sa
imong pagbasa sa pulong sa Dios makaplagan
mo ang kamatuoran ug mahimo kang gawas
gikan sa mga kasaypanan.
Intemational
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ug kamo mahibalo sa kamatuoran, ug
ang kamatuoran magahatag k8nlnyog
kagawasan. John 8:32.
BUBATAKINI

6. (Pagpili ug duha ka tubag.l . ,
Gipalingkawas kita sa Bibl1a gikan sa
· .. a) pagsimba sa mga dios-dios.
· .. b) pag-ampo nga d1r1tsongadto sa
Dios.
· .. c) pagbaton ug adlaw nga J.gj>apahulay.
· .. d) paghinulsol ug pagtoo.
· .. e) pagsimba sa bisan unsang espiritu.
Mga Tubag: 7. a) pagsimba sa mga dios
dios. e) pagsimba sa bisan unsang espiritu.
Makita mo sa Bibl1a ang mga mosunod nga
mga bers1kulo nga ang Dios batok sa pagsimba sa
mga larawan o bisan unsang pagsimba sa mga
espiritu.Karon nga gihatag mo ang imong kinabuhi ngadto kang Cristo hatagi ug dakung bili
ang pagtuman sa iyang mga sugo kay sa mga
panaad nga imong gihimo kaniadto sa wala pa
ikaw masayud sa kamatuoran. Kining mga sugo
sa Dios nagahimo kaninyong gawas gikan sa mga
panaad nga imong nahimo ngadto sa mga larawan, espiritu, o mga dios-dios.
Dili ka magbaton ug lain nga dios sa
atubangan ko. Alang kanimo dlU ka magbuhat ug us ka larawan nga llnUok bisan
a dagway sa bisan unsang butang nga
atua
Itaas sa langit, kon dlnhl sa Ilalum
a yuta, kon an
tubig
lIalum sa
yuta. Dili mo Iyukbo ang Imong k8uganngon kanila, ni mag-alagad kanila. Exodo
20:3-tJ.
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Dlll hikaplagan uban kanimo ang bisan
kinsa nga magpaagi sa iyang anak nga
lalake kon anak nga babaye sa kalayo,
usa nga nagagamit sa patagna, usa nga
nagapanghimalad, kon anting-antingan,
kon diwatahan; Kon magwiwili, kon
magpakitambag sa mga kailang espiritu,
kon mag-ila nga malalngon,
kon
magpangutana sa mga minatay. Kay dalumtanan alang kang Jehova ang bisan
kinsa nga magabuhat niining mga butanga. Deuteronimo 18:10-12.
Gawas ka na sa pag-alagad sa bisan unsang
espiritu o dios dios tungod kay sakop ka na karon
sa matuod nga Dios. Gawas ka na usab sa
gahum sa dautang espiritu ug sa kahadlok kon
unsay ilang buhaton kanimo. Ang Espiritu Santo
nga gikan sa Dios mianhi sa pagpuyo sa imong
kasingkasing labi pang gamhanan kay sa dautang
espiritu nga buot mosakit kanimo.
BUHATA KINI
7. (Pagpili ug duha katubag.)

Gipalingkawas kita sa Biblia gikan sa
· .. a) pagsimba sa dios dios
· .. b) pag-ampo nga diritso ngadto sa
Dios.
· .. c) pagbaton ug adlaw nga igpapahulay.
· .. d) paghinulsol ug pagtoo.
· .. e) pagsimba sa bisan unsang espiritu.
MgaTuba: 7. a) pagsimba sa mga dios-dios
6) pagsimba sa bisan unsang espiritu.
Intemational
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Kagawasan Gikan sa Balaod no Moises

Sa dugay na nga panahon ang Dios naghimo
ug usa ka pakigsaad sa mga Hebreohanon.
Nadawat ni Moises and mga tugon niining maong
pakigsaad ug ang tanang mga balaod ug
kalagdaan alang sa bag-ong nasud nga iyang
gigiyahan gikan sa Ehipto. Nalakip sa balaod ni
Moises ang mga pagtudlo mahitungod sa paghalad. sa adlaw nga igpapahulay. mga paagi sa
pagsimba. ug mga balaod mahitungod sa pagkaon.
Kining tanan nga mga kalagdaan nagalandong sa umaabot mahitungod kang Cristo ug sa
kaluwasan nga iyang gihatag. Siya mao ang
hingpit nga halad nga maoy makakuha sa tanang
sala. Siya ang nagtuman sa kasugoan ni Moises
ug gitukod niya ang bag-o nga pakig-saad ngadto
sa bisan kinsa nga magadawat kaniya ingon nga
Manluluwas. Hebreohanon ba siya o dili.

Busa ang mga tulumanon sa balaod ni Moises
alang lamang sa mga Hebreohanon gikan sa
panahon ni Moises ngadto sa panahon ni Cristo.
Ug gikan niadto kita nailalum na diha sa mga
tugon sa ba-ong pakigsaad.
tmemetions:
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BUHATA KINI

Naglibogug nagtoo ang ubang mga katawhan
nga kinahanglan nga tumanon ta ang adlaw nga
Sabado ingon nga adlaw nga igpapahulay sumala
sa gipatuman sa balaod ni Moises. Apan sukad
sukad sa pagkabanhaw ni Jesus gikan sa mga
minatay niadtong unang adlaw sa semana, nabatasan na sa mga Krtstohanon ang pagtigum sa
unang adlaw nga mao ang Dommgo ingon ug
paghinumdom sa pagkabanhaw ni Jesus. Sukad
. niadto gitawag kini sa Biblia nga "adlaw sa Ginoo."
Intemalional
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Nagagahin kita ug usa ka adlaw sa usa ka
semana ingon nga panahon sa pagpahulay gikan
sa mga buluhaton ug pag-adto sa simbahan aron
sa pagsimba sa Dios. Gibuhat nato kini tungod
kay nahigugma kita kaniya ug dili tungod sa mga
balaod nga nagapugos kanato sa pagbuhat niini.
Sa adlaw sa Ginoo diha ako sa Espiritu.
Pinadayag 1:10.

Ilalum sa balaod ni Moisesang mga katawhan
dili makakaon sa bisan unsang mga mananap.
Apan ilalum sa bag-o nga pakigsaad wala kita
magapos niining mga pagdili. Nabatonan ta ang
kagawasan nga gihatag sa Dios sa wala pa ang
balaod ni Moises. Gisultihan sa Dios si Noah sa
dili pagkaon sa dugo. ug kining maong pagdili
gisubli diha sa Bag-ong Pakig-saad. Apan
makakaon na kita sa bisan unsang kame.
Ang tanang butang nga nagal1hokug buhi
mahimong kalan-on alang kaninyo; ingon sa mga utanon ug mga bal1l1gihatag
ko kaninyo ang tanan. Apan ang unod
uban ang kinabuhi nUni, nga mao ang
dugo dll1ninyo pagkan-on Genesis 9:3,4.
Kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios, ug walay ipasal1kway kon
gidawat kini uban sa pagpasalamat; kay
kini nabalaan na man pinaagi sa pulong
sa Dios ug sa pag-ampo. 1. Timoteo 4:4-5.
Kumaon kamog bisan unsa nga ginabal1gya sa mga bal1gyaanan sa mga kanonon sa walay pagsusi mahitungod nUni
alang sa kaisipan. Kon usa sa mga dll1
magtotoo modapit kaninyo sa pagpaIntemalional
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ngaon ug buot kamo moadto, ~umaon
kamo sa bisan unsay idulot kaninyo sa
walay pagsusi mahitungod niini alang sa
kaisipan. 1 Corinto 10:25-27.
Busa ayaw itugot nga adunay magahukom
kaninyo bahin sa kan-onon ug ilimnon o
mahitungod sa pangilin o bulan nga bagong subang o sa adlaw nga igpapahulay.
Colossas 2:16.

BUHATA KINI

9. (Pagpiliug usa ka tubag.l Nagtudlo
ang Biblia nga ang matag Cristohanon
... a) mahimo nga mokaon sa bisan
unsa nga karne .
.b) mahimo nga makakaon sa
ubang kame apan dili sa
tanan .
. . .c) dili makakaon sa bisan unsa
nga kame.
Tubag: 9. a) mahimo nga mokaon sa
bisan unsa nga karne.
Kagawasan Gikan sa mga Kaguol
Nahigugma ang imong Amahan kanimo ug
mag-atiman siya sa imong mga gikinahanglan.
Busa salig kaniya.
Itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka, kay siya may kahangawa
man alang kaninyo. 1 Pedro 5:7
Intemational
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Busa ayaw na kamo kabalaka nga maglngon, "Unsa may among kan-on?" o unsa
may among Imnon? o unsa may among
Iblste? Kay ang mga Gentil nagapangita
niining tanang nga butang) Ang Inyong
langitnong Amahan nasayud nga kamo
nagakinahanglan niining tanan. Apan
maoy unaha ninyo pagpangita ang glnharlan ug ang pagkamatarung gikan sa
Dios, ug unya kining tanang mga butanga
Igadugang ra kaninyo. Mateo 6:13-33
BUHATA·KINI
10. Sag-uloha ang 1 Pedro 5:7.
11. Nabalaka ka ba sa bisan unsa nga butang? Dad-a ngadto sa Ginoo diha sa
pag-ampo. Pasalamati Siya sa iyang
tubag ug ayaw na pagkabalaka,
Kagawasan Gikan sa mga Balatian
Si Cristo nga bantugan nga mananambal
mao ang atong suod nga higala. Nahigugma siya
kanimo ug buot niya nga makabaton ka ug
maayo nga panglawas. Ingon man nga siya nanagpang-ayo sa tanang masakiton sa dinhi pa siya
sa kalibutan. mag-ayo gihapon siya karon ingon
nga tubag sa pag-ampo. Konmasakit ka tawga ug
pagpaarnpo sa imong pastor ug mga diakono sa
simbahan. Pandungan ka nila sa ilang kamot
samtang mag-ampo sila sa Ginoo sa pag-ayo
kanimo. Kini nga paagi nagapakita nga sila
nagasalig sa gahum sa Espiritu Santo nga maoy
magaayo kanimo.
Intemational
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Ang mga masakiton pagapandongan nila
sa ilang kamot ug mangayo sila. Marcos
16:18.

Aduna ba kaninyo nagamasakiton?
Ipakuha niya ang mga anciano sa iglesia,
ug paampoa sila ug magadihug ug lana sa
ngalan sa Ginoo, ug ang pag-ampo nga
inubanag pagtoo magaayo sa masakiton
ug siya pagabangonon sa Ginoo; ug kon
siya nakasala man, siya pagapasayloon.
Santiago 5:14, 15.

\

BUHATA KINI

12. Nagkinahanglan ka ba ug kaayohan
gikan sa balatian? Tawga ang imong
Pastor ug pagpaampo kaniya. Kon
magtuon ka nunmg kurespondencta
ang mga pastor ug mga tawo nga
nagpaluyo niini andam sa pag-ampo
alang kanimo.
.
Ang Kagawasan Unya sa Umalabot
Ang kagawasan nga imong nabatonan karon
usa ka kahibulongan nga kasinatian. Apan labaw pa niini ang mabatonan kon moabut na ang
Dakung Maghahatag sa Kagawasan nga mao si
Jesus.
Intemational
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Mabatonan mo ra unya ang hingpit nga
kagawasan nga alang sa mga anak -sa Dios.
Usbon ni Jesus ang .imong lawas ngadto sa
hingpit nga lawas nga sama sa iyang kaugalingon. ug dad-on ka niya sa imong langit-non nga
puloy-anan. ug nianang panahona magahatag
ug kagawasan si Cristo sa kalibutan gikan sa presencia sa sala ug sa tanan nga sangputanan
nllnt.
ug iyang pagapahiran ang tanang luha
gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon wala na; ug wala na sab unyay pagminatay, ni paghilak, ni kasakit, kay ang
unang mga butang nangagi na. Pinadayag
21:4.
Kay ang kabuhatan Ipahigawas ra unya
gikan sa kaulipnan sa pagkadunot ug
makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Roma 8:21.
BUHATAKlNI

13. Basaha ang Pinadayag 21:4 sa makaupat ug pasalamati ang Dios sa mensaht nlin1.

Ang Pagpabllln diha sa Imong Kagawasan
Hangtud nga dili pa mobalik si Jesus aron sa
pagkuha ngadto sa puloy-anan. aduna pa gihapon
kitay pagpakig-away batok kang Satanas. Anaa
ang mga pagsulay ug mga pagtintal apan dili kita
magpaplldt.
Intematianal
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Aduna na kitay kagawasan. Si Cristo ang
nagapagawas kanato! Tumindog kamo
ingon nga mga tawong gawas ug ayaw na
tugoti ang inyong kaugalingon nga mahimong ulipon pag-usab. Galacia 5:1.
Ayaw pagkalimte uga ang imong bag-ong kinabuhi ug kagawasan anaa diha kang Ginoong
JesuCristo. Nagadepende sila sa iyang presensya
ug gahum nga anaa kanimo ug dili tungod sa
imong pagpaningkamot. Ang Kristohanong kinabuhi wala matukod sa mga lagda kondili" diha
kang Cristo nga anaa kanimo, ang paglaum sa
himaya."
Nakaplagan nimo diha kang Cristo ang bagong kinabuhi, - kinabuhing dayon uban sa
mahimayaong kagawasan ingon nga mga anak
sa Dios. Mahala kini labaw sa tanang butang ug
magkalipay ikaw sa mga tulg nga moabut ug sa
tanang kapanahonan.
Siya nga anaa kang Cristo bag-o nang
binuhat: Ang daan miagi na, ang bag-o
miabot na. 2 Corinto 5: 17
Busa dili na ako ang nabuhi kondili si
Cristo nga nagapuyo sulod kanako. ug
kining akong kinabuhi; karon akong
gikinabuhi pinaagi sa pagtoo diha sa
Anak sa Dios nga nahigugma kanako ug
naghatag
sa Iyang Kinabuhi alang
kanako. Galacia 2:20.

00000
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BUBATA1DNI

14. Pagpili ug usa. ) Ang imong krtstohanong kinabuhi nagaagad sa:
· .. a) pagsunod' sa mga lagda
· .. b) presencia ni Cristo sa sulod
nimo
· .. c) pagpaningkamot
15. Sag-uloha ang 2 Corinto 5: 17 ug
Galacia 2:20.

nJBAG: 14. b) presencia ni Cristo sa
sulod nimo.'

***
Natapos na nimo ang ikanapulo nga
leksyon sa MAng Bag-o Mong Kmabuht".
Karon nga natapos mo na ang leksyon
6 hangtud 10. andam kana sa pagtubag
sa ikaduhang bahtn sa imong "Buluhaton
sa Estudyante - Ubreto sa mga Pangutana
Siguroha pagtapus ang tanang
tubaganan ug ipadala sa ICI alang sa
paggrado.
M.

~
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Gusto ba nimong ...
•
•
•

magmalipayon niining kinabuhia
mabati ang Dios nga makigsulti kanimo?
makaplagan ang tubag sa imong mga problcma?

Kung mao, kining pagtuon sa "Ang Bag-o
Mong Kinabuhi," gisulat alang gayud kanimo. Sa
dihang imong pagabuhaton ug ikinabuhi ang mga
pagtulon-ang nahisulat dinhi, ikaw, sama sa linibung mga nagatuon niini sa daghang kanasuran,
makabaton ug kalipay sa madagayaon gayud.
Kini nga libro naggamit ug usa ka paagi sa
pagtudlo diin masayon kanimo ang pagtuon niini.
Sundon lang nimo ang mga ipabuhat sa lcksyon ug
bansaya ang imong kaugalingon sa imong pagtuon.
Kini nga simbolo maoy giya sa sunodsunod nga mga pagtuon. Ang "Christian Life Series" nga pagtuon gibahin sa
tulo ka grupo nga adunay unom ka kurso
matag grupo. Ang Bag-o Mong Kinabuhi maoy Unang kurso sa Unang
grupo. Makatabang kanimo ug dako ang
pagtuon
sa mga kurso sa ilang
magkasunod nga paagi.
Puwedc nimong gamiton kini nga pagtuon ingon nga
kurso diin makadawat ka ug sertifico o pagatun-an mo
ingon nga usa ka basahon alang sa imong espirituhanong
pagtubo.
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GABAYAN
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Pagkatapos mong matun-an ang Leksyon 1-5, andam kanang motubag sa mga pangutana nga nasulat niining libreto sa
z bahing "Pagabuhaton para sa Leksyon 1-5". Ibutang ang imong
UJ
mga tubag dinha sa nilain nga papel nga giulohan ug "Tubagau
z nan nga papel, unang bahin."
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Inig katapos nimo sa pagtuon sa Leksyon 6-10, andam
kanang motubag sa mga pangutana nga nahamutang sa Ikaduhangbahin niining Iibreto, sa "Pagabuh a ton para sa Leksyon
6-1 O."lbutang ang imong mga tubag diha sa nila ing, "Tubaganan nga Papel, ikaduhang bahin".
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Ipadala pagbalik sa ICI ang imong "Tubaganan nga Papel",
una ug ikaduhang bahin, human nimo matubagan kini. Ayaw
iapil pagpadala ang imong "Libreto sa Pengutsne", kay dili na
kini kinahanglanon.

I-

Z

Tan-awa ang mga sumbanan sa nahaunang mga bahin
niining maong pagtuon. Kini makahatag kanimo ug paagi,
kon unsaon sa pagtubag ang mga pangutana.
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UNANG BAHIN
BULUHATON SA ESTUDYANTE
Pagabuhaton sa Leksyon 1 hangtud 5
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Alang sa tanang mga pangutana, siguradoha nga ang numero sa pagatubagang nilitrahang lingin sa "Tubaganan nga
Papel", magkatukma sa numero sa pangutana dinhi sa Iibreto.
HUSTO O SAYOP
Ang nakasulat sa ubos nga mga panultihon, mahimong
husto o sayop. Kung ang panullihon
HUSTO - itumi ang litrang (a),
SAYOP - itumi ang Iitrang (b).

~
z 1. Ang bag-ong Kristohanon walay buhaton nga pag-alima sa
c;:
w

I-

pagpatubo sa iyang bag-ong pagkatawo.

Z

2. Ang Kristohanon wala nay mga pagtintal.
3. Nadawat nato ang kinabuhing dayon pinaagi sa Anak sa
Dios.
4. Kon kita nangandoy nga magapabiling hinlo ang atong
kasingkasing, gikinahanglang bantaya nato ang atong nga
panghunahuna.
5. Daghan sa imong mga hilig o gusto mabag-o, sa dihang
mahimo kang Kristohanon.
6. Dili ra igsapayan konbisan unsang klase nga basahon ang
atong pagabasahon, tungod kay hininloan na kita sa dugo ni
Jesus.
7. Ang Dios nagatawag kanatong
ebanghelista, o misyonaryo.

tanan sa pagka pastor,
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PAGAPILIAN NGA MGA TUBAG
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Ang matag pangutana sa ubos, adunay usa ka hustong tubag.
Pilia ang gihunahuna mo nga hustong tubag. Sa imong "Tubaganan nga Pepel", itumi ang litra nga imong gipiling hustong
tubag.
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8. Sa dihang gidawat nimo si Cristo
Manluluwas, ikaw nahimong
a) anak sa Dios.
b) maayong tawo.
c) hingpit nga Kristohanon.

ingon nga imong

U
....J

< 9. Sa nakaplagan mong bag-ong kinabuhi diha kang Cristo
Z

O
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z
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nadawat mo ang
a) bag-ong kahulogan sa kinabuhi.
b) kagawasan gikan sa balatian.
c) kabtangan nga materyal.

z

10. Makaduol kita ngadto sa ubang magtotoo, dala ang atong
mga gibug-aton tungod kay
a) sila hingpit na.
b) sila mas maalamon kay kanato.
c) sila makatabang ug makaampo kanato.
11. Kon dili kita makapasaylo sa uban
a) ang Dios mopasaylo gihapon kanato.
b) dili ang Dios makapasaylo kanato tungod sa atong
kasaypanan.
c) ang ubang tawo dili usab makapasaylo kanato.
12. Sa Juan 10:28, nagatudlo kanato nga kita
a) magahimo ug mga maayong buhat aron maluwas.
b) dili na makalapas sa Dios.
c) dili maagaw gikan sa kamot sa Dios.

,

13. Ang Daang Tugon nasulat
a) human matawo si Cristo.
b) sa panahon sa pagkatawo ni Cristo niining kalibutana.
c) sa wala pa matawo si Cristo.
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14. Atong mabatonan ang espirituhanong kusog sa dihang
a) adunay pagpaugnat sa kusog ug hustong pagpahulay sa
atong lawas.
b) aduna kitay pakigsandurot sa Dios sa matag adlaw.
c) magabuhat kita ug mga maayo alang sa Dios.
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15. Tulo ka mga paagi nga masayran natong ang Dios nakigsulti,
pinaagi sa
a) pagbasa sa timailhan sa kawanangan, sa ubang mga tawo,
sa pag-ampo.
b) pagpamalandong, pagbasa sa kapalaran, sa mga magasin.
c) mga pag-ampo, sa Bibl iya, diha sa uban pang mga magtotoo .
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16. Ang pagkahimong magtutudlo sa pagtuong pang-domingo, usa ka buhat nga maisip natong
a) usa ka espirituhanong pagbansay o pagpaugnat.
b) pagkaon sa imong kalag.
c) usa ka pagpanalipud
pag-atiman sa hininloan mong
kinabuhi.
17. Mahinungdanon sa usa ka Kristohanon nga mag-ampo
a) Sa Simbahan lamang.
b) sa matag buntag lamang.
c) sa kanunay sa matag adlaw.
18. Si Jesus nagasulti, kon ipaila nato Siya sa atubangan sa mga
tawo, Siya usab
a) mopanalangin kanato sa maayong panglawas.
b) mopaila kanato sa atubangan sa Iyang Amahan.
c) magaluwas sa tanan natong nasultihan.
19. Kon.ang Kristohanon nagahatag sa iyang ikapulo, ang Dios
a) magapanalagin ug magpauswag kaniya.
.
b) di Ii magatagad tungod kay wala Siya magkinahanglan sa
atong salapi.
c) malipay niini apan dili mopanalangin
kay kita utangan
man Kaniya.
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KINATIBOK-ANG MGA PANGUTANA
leksyon 1 hangtud 5
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Kon ang tubag nimo sa matag pangutana
OO - itumi and litrang (a)
Wala - itumi ang litrang (b)
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20. Imo bang gibasa ug maayo ang Leksyon l-S?
21.lmo bang nabuhat ang tanang "Buhata Kini" nga pagbansay
sa Leksyon 1 ug 2?

U
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-c 22. Imo bang nabuhat ang tanang "Buhata Kini" nga pagbansay
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sa Leksyon 3 hangtud S?
23 Imo bang gitandi ang imong mga tubag sa "Buhata Kini",
kon pareho ba sa hustong tubag makita sa ubos sa maong
mga leksyon?
24. Imo bang gibasa pag-usab ang mga Leksyon 1 hangtud 5
nga imong natun-an, aron makita kon nasunod ba ang
tanang gipabuhat niini?

Natapas dinhing dapita ang buluhaton sa .Leksyon 1
hangtud 5. Susiha pag-usab ang imong mga tubag aron
makasiguro kang husto ang tanan nimong gibuhat.
Pagkatapos mong masusi ang imong mga tubag, ipadayon
ang pagtuon sa Leksyon 6.

ANG BAG-O MONG kINABUHI-

UJ

t:J
t-

~
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IkADUHANG BAHIN
BULUHATON SA ESTUDYANTE
Pagabuhaton sa Leksyon 6 hangtud 10

Z

u
~

~
O
n,
vl
UJ

c.::
c.::

O

U
...J

-c
Z

O

Alang sa tanang mga pangutana, siguradoha nga ang numero sa pagatubagang nilitrahang lingin sa "Tubaganan nga
Pepel", magkatukma sa numero sa pangutana dinhi sa libreto.
HUSTO O SAYOP
Ang nakasulat sa ubos nga mga panulti hon, mahimong
husto o sayop. Kung ang panultihon
HUSTO - itumi ang Iitrang (a).
SAYOP - itumi ang Iitrang (b).

~
z 1. Ang kasugoan ni Moises nawad-an ug bili human miabot si
c.::
UJ

tZ

Jesus niining kalibutana.

2. Nagatudlo si Jesus nga ipasiguro nato sa kadaghanan
maayo natong mga buhat.

ang

3. Mahimo nga ang usa ka tawo nagapanghimo
ug mga
milagro apan dili makasulod sa gingharian sa Dios.
4. Kon ang usa ka tawo mahimong Kristohanon, ang iyang
kinaiya dili na gustong mohari sa ~yang kinabuhi.
5. Ang Kristohanon kinahanglang makita ang Diosnong
nabuhi, bisan diha sa kaugalingon niyang panimalay.
6. Gidili sa Dios ang pakighilawas,
kaminyoon.

ki-

nga nagawas sa relasyong

7. Nagasimba ang mga Kristohanon sa adlaw nga Domingo,
tungod kay kini mao ang adlaw sa pagkabanhaw ni Jesus
gikan sa lubnganan.

CL 11 -
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PAGAPILIAN NGA MGA TUBAG
~

F?

E;
Z

U

Ang matag pangutana sa ubos, adunay usa ka hustong
tubag. Pilia ang gihunahuna mo nga hustong tubag. Sa imong
''Tubaganan nga Pepel", itumi ang litra nga imong gipiling
hustong tubag.

Z

UJ

8. Kon modumili kita sa pagsunod sa sugo sa Dios, Siya
a) mosalikway kanato.
O
Q..
b) dili mamati kanato.
vl
UJ
c) magabadlong kanato.
~
O

Z

~

O
U

9. Makita sa Kristohanon ang gabayan
matarong, diha
Z
a)
sa Bag-ong Tugon lamang.
O
b) sa daang Tugon lamang.
~
c) sa Tibook nga Balaang Kasulatan.
Z
....J

sa pagkinabuhing

-c

~
UJ
tZ

10. Sa Mateo 5:11-12, si Jesus nagatudlo nga madawat nato
ang dakung ganti sa langit kon
a) kita ginalutos tungod kang Cristo.
b) kita dili mahibalong masuko.
c) masu nod nato ang Napulo ka Sugo ..
11. Kon
a) ang
b) ang
c) ang

kita mohimo ug pagpuasa
tanan natong mga higala kinahanglan masayud.
Iglesya lamang ang masayud.
atong Amahan sa langit lamang ang masayud

12 Maila nato ang mini nga propeta pinaagi sa iyang
a) mga lihok.
b) mga binistihan.
c) hitsura,

13. Nagasaaad si Jesus nga kadtong nagapangita pag-una sa
gingharian sa Dios
a) may kalisdanan niining kalibutana.
b) makabaton ug daghang kabtangang materyal.
c) matagbo ang ilang materyal nga panginahanglan.

CL 11 -
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14.SiJesus nagatudlo nga kon kita magahukom sa ubang tawo,
kita
a) pagahukman usab sa Dios, sa samang paagi.
b) nakatabang sa pagpatubo sa uban.
c) may kaalam sa atong pagabuhaton.

UJ

U
Z
UJ

O

6
B:i
~

15. Ang bato nga gibarogan sa tawong manggi-alamon,
ang
a) pagka manggihatagon.
b) mga maayong buhat.
c) pagka matinumanon.

mao

cl!

O

U
....J

<
Z

O

~

z

16. Ang pipila ka mga bungang dala sa Espiritu diha sa
kinabuhing Kristohanon, mao ang
a) kasina, pakighilawas, ug pagka akoakohon.
b) kalipay, kalinaw, ug kaaghop.
c) milagro, kaayohan sa sakit, ug pagsultig mga dila.

cl!
UJ

tZ

17. Ang sinultihan sa usa ka Kristohanon
a) may dakung kalambigitan sa iyang pagkahimong ehemplo sa uban.
b) walay kalambigitan sa iyang pagkahimong ehemplo sa
uban.
18. Ang' Efeso 6:4, nagatudlo sa mga ginikanan
a) sa pagbilin sa katungdanan sa pagmatoto diha sa Iglesya.
b) sa pagbilin sa katungdanan sa pagmatoto diha sa Tulonghaan.
c) sa paghatag sa pagmatoto alang sa Kristohanong pagkinabuhi.
19 Dili kita angay nga mahadlok, tungod kay
a) ang Dios nagasaad, nga Siya sa kanunay magauban
kanato.
b) wala may angay nga kahadlokan.
c) lig-on man kitang moatubang sa bisan unsang kahimtang.
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KINATIBOK-ANG MGA PANGUTANA
Leksyon 6 hangtud 1 O

Kon ang tubag nimo sa matag pangutana mao ang
OO - itumi ang litrang (a)
Wala - itumi ang litrang (b)
20. Imo bang gibasa ug maayo ang Leksyon 6-1 or
21.lmo bang nabuhat ang tanang "Buhata Kini" nga pagbansay
sa Leksyon 6 ug 7?
22.lmo bang nabuhat ang tanang "Buhata Kini" nga pagbansay
sa Leksyon 8 hangtud 10l
23. Imo bang gitandi ang imong mga tubag sa "Buhata Kini",
kon pareho ba sa hustong tubag makita sa ubos sa maong
mga leksyon?
24. Imo bang gibasa pag-usab ang mga Leksyon 6 hangtud 10
nga imong natun-an, aron makita kon nasunod ba ang
tanang gipabuhat niini?

Natapas dinhing dapita ang buluhaton sa Leksyon 6 hangtud
10. Ipadala sa IGI ang imong "Tubaganan nga Pepel", ang
una ug ang ikaduha nga bahin, aron kini magraduhan.
Paghuman sa paggrado sa imong mga tubag, mapadalhan
ka sa usa ka maanindot nga sertifico. Imo usab nga. mahangyo sa imong magtutudlo, ang sunod nga leksyon nga
imong pagatun-an.
Daghang Salamat.

Address sa buhatan sa
10 sa inyong dapit nga
diin ipadala nimo ang
mga tubag sa imong gitun-an nga leksyon:

Kung walay buhatan sa 10 sa inyong
dapit, ipadala ang imong "Tubaganan
nga Papel" niining manong address:
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE

INSTITUTE

Philippine National Office
P.O. Box 1084, 1099 Manila

Christian Life Program

