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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 simba-

han
Daghan ra Kaayo ang Buluhaton?
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72 Ang Bag-o GDi Kinabuhi

Unsaon Mo pag

GikJnahangIan gayud nga magasto ka ug
panahon sa matag adlaw alang sa -tmong bu-
luhaton. 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.

TIngaliwala 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.
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INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSllTUTE

CHRISTIAN L1FE·.PROGRAM
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 sa imong

Simbahan? .

Unsay imong kaakohan o gimbuhaton 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 pangu-
tana.



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

D SC ..
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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 pan-
gayoon 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 pangu-
tana.



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 es-
tudyante 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 .

For JCJ Office U~'eOn/y

D SC .........................................•.
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Bag-ong Kinabuhi - Bag-ong Buluhaton 73

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 bag-
ong 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 ki-
nabuhi nga puno sa kalipay. puno sa mga butang
nga bililhon ug makatagbaw nga buluhaton.

Mobalik ka ba sa mga butang nga dilimakat-
agbaw 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 imongMaiiluluwas? .

3. Nausab ba ang imong mga bu-
luhaton? .

IntemalionaJ Correspondence Institute'



74 Ang Bag-o Mong Kinabuhi

Ang Bag-o Mong mga Hllig

Ingon nga anak sa Dios aduna kay bag-o nga
mga hiligogusto. Kini magahatud kanimo ngadto
sa buluhaton diin kauban mo ang daghang krls-
tohanon 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 makak-
warta.

· .. b) paglipay sa imong kaugalin-
gon.

· .. c)paggahin ug panahon uban sa
Langit-non mong Amahan sa
pagbuhat sa mga butang nga
iyang gikahimut-an.
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Bag-ong Kinabuhi - Bag-ong Buluhaton 75

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. mahitun-
god niini nga pag-andam sa kalibutan alang sa
iyang 'gingharian. Naghiusa kita sa pagpangan-
dam sa pagbalik ni JesuCristo aron sa paghari sa
mga kanasuran diha sa pagkamatarung ug kali-
naw.

5. Unsay iinorigg> atfkai0n nga imong
nasayran nga aiig Dios nags~g ID1D:-
imo pagtabang sa pag-aIldam sa kali-
butan 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 pangu-
tana mao ang "(a)" pasalamati ang
Diossa kahigayonaI,1nga iyanggihatag
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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76 Ang Bag-o Mong Kinabuhi

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 espert-
tuhanong 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. Kinahan-
glan nga motambong ka niini nga mga panag-
tigum kutob sa imonghigala aron makapaminaw
sa pulong sa Dios. Malipayka 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. Apilsa 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 panagsan-
durotay gikinahanglan nga
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Bag-ong Kinabuhi - Bag-ong Buluhaton 77

... a)magpalayoka gikan sa mga sim-
bahan .

. .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 kan-
imo 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 man-
agpamtya sa ilangbalay. Apan kon kini mahitabo
na gani diha sa simbahan ang ubang mga kristo-
hanon moingon dayon "Nahluboska niya. Dilina
ako mobalik sa simbahan. Dinhi na lang ko sa
balay mosimba sa Ginoo.M Pagmatngon baya.
Kini maoy kinaham nga paagi ni Satanas nga
iyang gamiton aron maluya ang usa ka krtstoha-
non ug malayo siya gtkan sa Ginoo.

Hinumdomi nga ang imong Amahan
nagapaabot sa Iyang mga anak sa pagpakig-
tagbo kaniya diha sa iyang balay. Ang balay
tigumanan mahimong gamay ra ug dili ka tingali
makauyon sa tanang ginabuhat diha apan giki-
nahanglan nga makigtagbo ka sa imong igsoon
diha kang Cristo diha sa talad sa imong Amahan
aron sa pagdawat sa pagkaon nga imong giki-
nahanglan alang sa imong kalag.
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78 Ang Bag-o Mong Kinabuhi

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 pag-
hukom 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" maga-
ampo kamo alang sa suliran ug mga kinahan-
glanon sa matag sakop sa panimalay.
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BUHATA KINI

10.Ang pulong "familyaltar" O "family
devotions" nagpasabot nga

... a) pagsimba diha sa simba-
han nga gttambongan
lamang sa usa ka pami-
lya.

. . .b) ang matag sakop sa pani-
malay managtigum diha
sa pag-ampo ug pagbasa
sa Biblia diha sa balay.

Tubag: 10. b) ang matag sakop sa
panimalay managtigum diha sa pag-
ampo ug pagbasa sa Biblia diha sa
balay.

Pag-ampo: Kanus-a ka moampo

Angpag-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 Ginooug 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«



80 Ang Bag-o Mong Kinabuhi

.... 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 pan-
gayosa 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 ad-
law. Pangayoa ang iyang pasaylo sa mga sayop

.nga imong nahimo ug isalig ang imong kaugali-
ngon 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.
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Paghunahuna mahitungod sa gibuhat sa Dios
ug pasalamati siya sa iyang mga panalangin.
Pag-ampo alang sa imong kaugalingong mga ki-
nahanglan 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 Ginooug 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, paga-
buhaton 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, kon-
dlll luwasa kami gikan sa dautan. Kay
imo anggingharianuganggahum, ugang
himaya, hangtud sa kahangturan.
Amen. Mateo 6:9-13.

BUHATA KINI

12.Basaha pag-usab ug tun-i ang pag-
ampo sa itaas.
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82 Ang Bag-o Mong Kinabuhi

Pagpanulti Ngadto sa Uban

Kini 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:ryen-
tehan. Pag-ampo nga modawat sila sa Ginoo ug
dili makaadto sa infierno.

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. Miingonsi
Cristo: "Kamo mao ang mga saksi." Kon giki-
nahanglan 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 ugbag-o nga kusog diha sa pagpanulti
ngadto sa uban mahitungod kang Crtsto. Miin-
gon ang Ginoong JesuCI1sto:

"Busa, bisan kinsa kadtong moila ka-
nako sa atubangan sa mga tawo, ilhon ko
usab siya sa atubangansa akongAmahan
nga anaa sa langit." Mateo 10:32.

"Kaybisan kinsa ng magakaulaw tun-
god 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 mahitun-
god.sa gibuhat sa Dios kaniya.

Pag-awit Ngadto sa Ginoo
Diha sa imong balay o simbahan imong pag-

awtt makatabang. makadasig ug makapanal-
angin kanimo ug sa uban. Walay sapayan kon
ang imong tingog dili kaayo maayo, ang nagasa-
payan 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

14. 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.
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PagwaJJ. sa Maayong Balita

Kini usa sa gikinahanglanon gayud nga bu-
luhaton 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 bu-

luhaton 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 poly-
etos, 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 pi-

nangitaan 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 pagwalisa maay-
ong balita ngadto sa tibuok kalibutan.

Nagahatag ang Dioskanimo 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 kan-
imo 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 kasina-
tian 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
siJehova sa mg panon, kond.illbabuksan
ko kaninyo ang mg tamboanan sa langit
ug buboan ko kamo sa panalangin 8

pagkaagi nga wala na UDyaydapit ng
Igong kabutangan pagdawat nllnl. Ma-
laquias 3:10.

Kay ang Dio nagahigugma maHpay-
ong 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 ma-
ngayo 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 simba-
han. 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 kahigay-
onan. Ang mga lalake ug mga babaye. mga batan-
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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 bu-
luhaton 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 pagpa-
lingkawas sa uban gikan sa walay katapusan nga
silot. sa pagtabang kanila sa pagkaplag sa ki-
nabuhing dayon. Ug sa tanan mong ginabuhat
karon alang sa Ginoopagagantihan ka ra niya sa
umalabot nga kinabuhi.
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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 nasu-
lat 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,gtulo-
han, "Ang Bag-o Mong Sukdanan." Ki-
ning pag-tuon sa Biblia makatabang
kanimo sa pagdtskobre unsa ang giki-
nahanglan sa Dios diha kanimo ug un-
saon nimo sa pagsukod sa Iyang sukar-
anan. Walay lain kondili ang Dios maka-
hatag ug hustong sukdanan sa tawo sa
pagkinabuhi niini. Kasarangangmga tawo
karon, nagapuyo sumala sa mabalhinong
sukaranan sa tawo.

Ang ikaunom mga leksyon makata-
bang kanimo sa pagkahibalo kon unsa
ang matuod nga sukaranan sa Kristoha-
non ug dugang pa unsaon sa pagki-
nabuhi niini.
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