Leksyon 3

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.
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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.
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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
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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.
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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.
IntemarionaJ

Correspondencs

Institute

Makigsulti Kanimo ang Imong Amahan

49

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.
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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.
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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.

Intemational

Correspondence

Institute

