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Ang Bag-oMong Panimalay: Ang Ubang

Mga Krlstohanon
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10 Ang Bag-o Mong Kinabuhi

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 ki-
nabuhi?

· .. a) gikan sa pagpaningkamot
nga mahimong Krtstohanon

· .. b) gikan ni JesuCristo nga
mao ang Humalatag sa Ki-
nabuhi

· .. 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.
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Nakasugod ka na ... 11

Bag-ong Kinabuhi diha kang Cristo

Anaa kanimo kining bag-ong kinabuhi tun-
god 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
Biblianga 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 momakita
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 re-

lihiyon

Tubag: 2. a) gikan sa Biblia, ang Pulong
sa Dios.
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12 Ang Bag-o Mong Kinabuhi

Unsa Nga Matan Kin buhi?

Angpagpuyo niCristo diha kanimo nagahimo
kanimo nga usa ka kr1stohanon. Angubang 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 KI-
nabuhi diha kang Cristousa 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 ki-
nabuhi .

· .. c) daw binilanggo

Tubag 3. b) labaw pa, ka malipayon
kay sa imong daang kinabuhi.

Ako mianhi aron ila makabaton ug ki-
nabuhi, ug a pagpakabaton nlln1 sa ma-
dagayon gayud. Juan 10: 10
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Nakasugod ka na ... 13

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'lga-
nan niini; ! .

Tubag: 5. b) kinabuhi diha sa kahupnga-
nan 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 imongmga sala napasaylo na. Angusa 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 bag-
o 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.
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14 Ang Bag-o Mong Kinabuhi

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 espir-
itu. 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 hus-
tong tubag. .

6. Asa niining mga butanga ang maba-
tunan mo sa imong bag-ong kinabuhi?

· .. a) bag-ong pagpanglantaw
· .. b) daghang kuwarta

.c) pagkatnlla sa imong mga hi-
gala

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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Nakasugod ka na ••• 16

Unsay Kinahanglan Mong Buhaton Mahitu-
ngod Nllnl?

Ingon nga bag-ong natawo diha sa panimalay
sa Dios ikalipay mo sa Iyangmahigugmaong pag-
tagad kanimo. Kinahanglan nga dawaton mo
usab ang igahatag sa Dios kanimo aron sa pag-
hatag kantmo'g maayong lawas ug kalig-on.
Naghatag siya kanimo ug usa ka bag-ong ki-
naiya. Ug karon kinahanglan nga buhaton mo
ang pag-altma niini aron magapadayon kini.

Magatabang kining libroha kanimo sa pag-
allma sa imong bag-ong kinabuhi. Samtang
magatuon ka niining mga leksyona. makat-onan
mo ang mahitungod sa imong pagkinabuhi niin-
ing 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) imongkinabuhi 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 Corr9spondence Institute



16 Ani 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 dlUm 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 pagJdnabuhi dlha~ya.
nga mg pinagamut ug pinatubo dlha
kaniya ug lInlg-on dlha pagtoo. ingon
nga nUnl gitudloan kamo ng magama-
dagayaon pagp alamat. Colossas2:6.7.
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Nakasugod ka na ... 17

Ang Bag-o Mong Panimalay: Ang Imong Ama-h~ .
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.
Siyaanaa sa imongtupad 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 dilimagukon-ukon sama sa ginabuhat sa usa
ka anak ngadto sa iyang maluluy-on ug mas-
inabtanong 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 ki-
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18 Ang Bag-o Mong Kinabuhi

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 kan-

imo ang Dios ingon nga
· .. a) Binuhat nga atua sa halayo
· .. b) usa ka mahigugmaon nga Ama-
han
• •. 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 ukon-

ukon 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)pagpakigsultisawalayukon-
ukon 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
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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.

Ang Bag-o Mong Panimalay: Ang Espiritu
Santo nga mao ang Imong Magtatabang

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 kas-
ingkasing ug motabang kanimo. Ug sa imong
pagbultg ug pagtuman kaniya uban sa pagtoo.
magatudlo siya kanimo kon unsay imongbuhaton
ug magahatag kanimo ug kusog sa pagbuhat
niini.
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20 Ang Bag-o Mong Kinabuhi

BUHATA KINI

Butangi ug X ang blangko tupad sa hus-
tong 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 Es-
piritu Santo sa pagbuhat nlln1. 1

· .. c) sa imong pagbulig ug pagtu-
man sa Espiritu. Santo' uban sa
pagtoo.

7. Masabtan mo kon unsay imong paga-
buhaton ug mahimo mo ang pag-
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Nakasugod ka na••• 21

buhat niini tungod sa'

... a) kahait sa :Imongsalabutan .

.'.. b) gahum sa :Imongkaugalm-
gon '

... c) tabang sa Espiritu Santo

Mga Tubag: 14. c) sa Espiritu Santo
15.bl.magapuyo sa sulod nimo ugrnaga-
tabarig 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;,

Ang Bag-o Mong Panimalay: Ang ubang
mga Krlstohanan

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 kan-
Imo 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.
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22 Ang Bag-o Mong Kinabuhi

. . .
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BUHATA KINI

Butangi ug X ang blangko tupad sa hus-
tong 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, "NAGA-
TUONKAPAGLAKAW."

Niining leksyona, makat-onan pa
nimo ug dugang unsaon nga magmalam-
puson 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
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