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
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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
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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.
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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?
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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
IntemationaJ

Conespondence

O O O O

Institute

