Ang Bag-o

ong Kinabuhi

Leksyon 4

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:
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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

.

Intemational

\

Correspondence

lnstitute

60

Ang Bag-o

ong Kinabuhi

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
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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.
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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.
IntlJmaoonal Com1spondence Institute
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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.
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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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