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Ang Bag-o Mong Kinabuhi

Hangtud niining bahina nagahtsgut
pa
gihapon kita kon unsa ang bag-o nga kinabuhi ug
unsaon pagpatubo niini. Niining leksyona karon
maghunahuna
na kita mahitungod sa relasyon
sa imong kinabuhi ngadto sa mga tawo nga
nagaltbot kanimo.
Ang Kahayag sa Kalibutan
Nagatudlo ang Bfblta kanato nga ang sala.
sayop ug ang pagka walay hibangkaagan mahitungod sa Dios maoy butang nga sama sa kangitngit.
Ang matag usa nga walay Cristo sa iyang kinabuhi magahugop diha sa kangitngit. nawala.
gilimbongan sa yawa ug wala makatultol sa
dalan paingon sa langit.
Sa kalooy sa Dios gipadala niya ang Iyang
Anak nga st JesuCristo aron mahimong kahayag
sa kalibutan.
SI Jesus misulti pag-usab nga nag-Ingon.
"Ako mao ang kahayag alang sa kalibu-

tan:' Juan 8:12.
BUHATA KINI
1. Sag-uloha

ang Juan 8: 12.

Ang Imong Kahayag
Ang imong kinabuhi sama sa kandila, lamparahan o bombilya. Ang presencia ni Jesus sa
imong kinabuhi sama sa kalayo nga nagapasiga
sa kandila o sa gahum nga nagapasiga sa bombilya.
.
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Esplrltu sa tawo mao ang 1aJilparahan ni Jehova. Proverbio 20:27.

Ang

Ikaw sama sa kandi1a sa Dios o sa Iyang
lamparahan. Ang pagkamaayo ug ang pagkama-

tuod ni Jesus kinahanglan nga magasiga pinaagi
sa tanan mong binuhatan.
Kamo mao ang kahayag alang sa ka1lb~Pasigaa ninyo ang Inyong kahayag sa atubangan sa mga taWo, aron
makita nUa ang biyong mga maayong
b~t
ug dayegon nUa ang Inyong Amahan nga anaa sa langit. Mateo 15:14,16.
tan ••••

BUHATA KINI
2. Ikaw sama sa kand1la sa Di08 alang .

sa ubang katawhan tungod kay
· .. a) maayo ka nga tawo.
· •. b) maalam ka.
· .. c) Ang presencia. ang pagkamaayo
ug ang kamatuoran, ni Jesus
makita man pinaagi kanimo .
. 3. Sag-uloha ang Proverbio 20:27 .
.
4. Sag-uloha ang Mateo 5:14.16
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Tuhag: 2. c) Ang presencia. ug ang
pagkamaayo ug ang kamatuoran ni
Jesus makita man pinaagi kanimo.
Gibutang ka sa Dios ingon nga lamparahan
diha sa mangitngit nga dapit aron mapakita mo
sa imong kinabuhi ngadto sa nagpalibot kanimo
ang dalan padulong sa Manluluwas ug sa langit.
Daghan ang nanagbantay kanimo ang giingon
mo nga gahum sa ebanghelyo sa pag-usab sa usa
ka tawo. Ang ginabuhat mo bisan walay mga
pulong usa ka pagpamatuod ngadto sa uban
alang sa Ginoo.
BUHATA KINI

5. Angpagkinabuhi nga subay sa pagtulun-an ni Jesus
... a)maoy usa ka makagagahum nga
pagpamatuod nga.makadala sa
uban ngadto sa kamatuoran sa
maayong balita .
. . .b) wala kinahanglana sa imong
pagiya
sa ubang mga
tawo ngadto kang Jesus basta
duna lay maayo nga pagwali sa
mensahi sa Dios.
6. Nakahibalo ka ba ug usa ka tawo nga
ang
iyang
kinabuhi
maoy
nakapadastg kanimo sa pagsunod
kang Jesus?
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7. Buot ka bang mahimong kahayag
alang sa Ginoo? ...
8. Ingon nga lamparahan ka sa Ginoo motuman ka ba kon dad-on
ka niya sa dapit nga mangitngit
kaayo aron ang imong kahayag
magadan-ag didto? ...
9. Pag-ampo nga gamiton ka sa Ginoo matag adlaw sa pagtultol sa
uban sa dalan paingon sa langit.
Tubag: a) maoy usa ka makagagahum
nga pagpamatuod nga makadala sa
uban ngadto sa kamatuoran sa maayong balita.
Tan-awon ta ang pipila ka mga kinaiya sa
Kristohanong kinabuhi. ug patoohon ta ang
uban sa kamatuoran sa ebanghelyo pinaagi n1in1.
Ang PagkaJJ.g4ong

Ang pagbayad sa imong mga balayranan sa
madali nga panahon maoy usa ka maayo nga
pagpamatuod. Ang matag Kristohanon gfktnahanglan nga walay pinalabi ug dili limbongan sa
tanan niyang buluhaton. Kinahanglan nga bayran niya sa madaling panahon ang iyang hinulaman nga kwarta ug iuli sa tag-iya ang bisan
unsang butang nga hinulaman sa mao gihapon
nga kahimtang sa paghulam niya n1in1. Kinahanglan nga tumanon niya ang iyang mga saad.
IntemationaJ

Ccrr9spondencs

Institute

Ana BaJf-o MODl Kinabuhi

118

Bayri sUang tanan sa angay pabayran.
ang mga buhls ngadto sa manlD1ngU u8
buhis. ang a1kab
ng dto s manlnlniU
ug alkabala. ang pagtahud ngadto kaniya
nga talahuron. ana p IdungoJ ng dto
kaniya nga takus pa Idunggan. Ayaw
kamo pag-utanJ ugblsan unsa kangblsan
kinsa. Roma 13:7; 8
Kinahanglan nga walay balusan ninyong
dautan tungod
dautan. hinonoa tinguhaa ninyo ang pagkamallgdong dlha sa
atubangan
tanang tawo. Roma 12:17.

BUHATA KINI

10. Ang wala mabayrt nga mga utang
'... a) makadaut sa atong kahayag
alang kang Cl1sto.
. . .b) mahimong kalimtan na lang
kon k1n1 'nahitabo sa wala pa
kita maluwas.
Tubag: 10) makadaut sa atong kahayag alang kang Cl1sto.
Magapanultl Ingon nga usa ka Anak sa Dios
Unsa man kahay hunahuna sa mga tawo
mahitungod sa gahum sa Dios sa pagluwas kon
ikaw mamalikas ug manumpa o manulti ba
hinoon ug mga mahugaw nga sugilanon? Modanag ba ang imong kahayag alang sa Ginoo kon
ikaw mangaway, manlibak, manaway sa uban.
manghambog sa imong kaugalingon. manulti ug
bakak. manmgka, ug mamalikas?
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Sa laing bahin. daghan nang mga tawo ang
nakatoo sa gahum sa ebanghelyo tungod sa
kausaban sa sinultihan sa mga tawong nahimong Kristohanon.
Ang kinalisdan nga buhaton sa usa ka tawo
mao ang pagpugong sa iyang dila. Dililamang sa
imong mga pulong apan bisan gani sa tuno sa
imong sinultihan mahimong magatabang sa
pagpaduol sa mga tawo ngadto kang Cristo o sa
pagpahilayo ba hinoon kanila gikan sa pagkakrtstohanon.
Kon adunay maghunahuna nga siya reUhiyoso ug wala siya magpugong sa iyang
dila, hinonoa magalimbong sa iyang
kaugalingong kasingkasing, ang relihiyon
niining tawhana wala magapulos kaniya.
Santiago: 1:26
BUHATA KINI

11. Pangutan-a ang imongkaugalingon:
MAilgpaagi sa akong sinultihan
makapabati ba sa gugma sa Dios
ngadto sa uban? o nakapahiubos ba
ako kanila? Mao ba gihapon ang
akong sinultihan kon si Jesus ania
pa sa akong kiliran?
12. Pangayo ug tabang ni Jesus matag
adlaw nga magasulti ka ingon nga
usa ka anak sa Dios. Kutob sa atong
mahimo sa mga nagkinahanglan ug
atong tabang.
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Ang reUh1yon nga putn ug dill buHngon
sa atubangan sa Dios nga atong AmAhan
mao klnl: ng pagduaw sa mga no ug mga
babayeng balo sa nang mga pagkaguol ug
ang pag-amping sa kaugallngon nga dill
mahug wan sa kaHbutan. Santiago 1:27.
BUHATA KINI

13. Aduna bay paagi ang imong simbahan sa pagtabangsamganagaktnahanglan sama sa mga ilo ug nga balo? .
.May bahin ka ba n11n1ng mga buluhatona? ..
14. Paghunahuna mahitungod sa mga
tawong nagalibot kanimo nga dunay
mga suliran ug mga kasakit. Aduna
bay paagi nga makatabang ka kanila?
Gipakita mo ba kanila nga nagatagad
ka? Pangayoa sa Dios nga ipakita niya
kanimo unsay imong buluhaton aron
mahimo kang matuod nga higala sa
mga nagakinahanglan sa imong panabang,
Pagbuhat nga Maalamon
Likayi ninyo ang tanang dagway sa kadautan. 1 Tesalonica tJ:22.
Ang mga salawayong buhat makadaut sa
kahayag sa usa ka Krtstohanon alang sa Ginoo.
Pananglitan ang inigsoon riga panaghtgugmaay,
sa mga Krtstohanon unta maanindot nga butang
apan kinahanglan dili manubra ang maong
pagkasuod, Kay unsa na may pagsabot sa uban
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mahitungod sa maong nanghlnubra nga panagsuod? Kinahanglan nga mahimo kang maayong panag-mgnan sa tanan mong mga binuhatan
ug ang imong kahayag magadan-ag nga mastlakon kaayo alang sa Ginoo.
Busa ayaw ninyo tugoti nga panamastamasan pagsulti ang gipakamaayo ninyo.
Roltta 14: 16
Ayaw tugoti nga adunay magatamay kanimo tungod sa imong kabatan-on hinonoa
alang sa, mga magtotoo, pagkinabuhi
ingon sa panig-ingnan sa sinultihan ug sa
pagawi, sa gugma, sa pagtoo sa kaputli. 1
Timoteo 4:12
BUHATAKINI
15. Diha sa l Timoteo 4: 12 miingon si
Pablo ngadto kang Timoteo nga kinahanglan mahimong panig-ingnan
ngadto sa magtotoo diha sa
... a) pagkamatinagdanon. ugmapailubon diha sa buluhaton
... b) balaan nga pagkinabuhi. ug
. pagpanulti sa uban mahttun. god kang Jesus .
.c) sinultihan,' sa pagawt, sa
gugma. sa pagtoo ug sa kaputli.
Tubag: 15~c) sinultihan sa pagawt, sa
gugma. sa pagtoo ug kaputli ..
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Ang Pagkamahlnlo

Magapaninguha ang matag Kr1stohanon sa
pagbantay sa mga balaod sa maayong panglawas
ug mahimo siyang panig-ingnan sa pagkahinlo
diha sa iyang pagkatawo. Gani ang pagkahinlo
kinahanglan magalabaw pa n11ni. Ang imong
lawas mao ang templo sa Espiritu Santo. busa
kinahanglan nga hinloan mo ang sulod nga dili
mabulingan. maluya. o masakit tungod sa mga
b1syo o mga dautang buhat. Bantayi ang imong
panglawas nga magpabilin kining lig-on aron
makapamuhat ka alang sa Ginoo.

BUHATA KINI

16. (Pagpiliug duha ka tubag.) Ang pagkamahinlo
· ".. a) wala kinahanglana sa usa ka
tawo kon siya kabus.
· .. b) may kalabotan sa maayong
panglawas sa tawo.
· .. c) may kalabotan sa atong Kr1stohanong kinabuhi.
Mga Tubag: 16. b) may kalabotan sa
'maayong panglawas sa tawo. c)may kalabotan sa atong krtstohanong .ktnabuhi.
Usa ka namatud-an na nga kamatuoran nga
ang pagpanigartlyo maoy usa ka mga unang
hinungdan sa cancer sa baga: ug maoy hinungdan sa daghang mga kamatayon. ug usab
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ang mga Ilimnong makahubog ug ang mga opyo
nagapatay sa mga linibo matag-tuig. Kinahanglan dili kita maghtkog. pinaagi sa kalit o inanay
nga kamatayon. tungod kay kini makadaut sa
."Templo sa Dios."
Wala ba kamo masayud nga kamo templo
sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo.
Kon adunay molaglag 'sa templo sa Dios,
siya pagalaglagon sa Dios. Kay ang templo sa Dios balaan ug kanang temploha
mao kamo. 1 Corinto 3:16, 17.

BUHATA KINI

17.Mosupak
kita sa mga paghuboghubog. opyo, pagpanabako,
ug tlnnnongrnakahubogtungod kay
kini

. . .a) maoy pag-ustk-usik lang ug
kwarta sa paggasto sa mga
dautang gawi
... b) makadaut sa lawas nga mao
ang templo sa Espiritu sa Dios. ,
Tubag: 17. b) makadaut sa lawas nga
mao ang templo sa Espiritu sa Dios.
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Ginadili sa Biblla ang Paghuboghubog
ug ayaw kamo pagkahubog ug bino kay
kana maoy pagpatuyang
kondili
magpapuno hinoon kamog Espiritu.
Efeso tJ:18.

Nasayud ba kamo nga ang mga dlli matarung ili makapanunod a gingharian sa
Dios? Ayaw umo pagpa1lmbong walay
mg makihilawason, o mga tigsimba ug
mga dio dios o mga mananap w o mga
bayot o mga kawatan, o mga dalo, o mga
palahubog o mga tigpasipala, o mga tulisan, nga makapanunod sa gingharian sa
Dios, ug kaniadto an& uban kaninyo mga
ingon nllni. Apan kamo glhlnloan na,
kamo gibalaan na, kamo gimatarung na,
sa ngalan
Ginoong Jesucrlsto ug diha
sa Esplrltu sa atong Dios l Corinto 6:911.

Kon aduna kay suliran sa bisan asa niining
mga butanga. pakigsulti sa imong pastor.
Hangyua siya ug ang mga kaigsonan sa iglesya sa
pag-ampo alang kanimo nga maangkon mo ang
kadaugan. Ang nabag-o mong kinabuhi maoy
maayong pagpamatuod alang sa uban nga buot
mo usab nga mahigawas gikan sa gapos sa sala
ug sa bisyo.
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BUHATA KINI

18. kon ang usa ta Kristohanon naglisad sa pagbiya sa iyang dautang
mga gawi kinahanglan nga
... a) dili siya mosimba
.. b) magpadayon sa iyang mga
b1syo sa tago .
.c) magpatabang ug ampo sa
pastor ug
ubang mga Kristohanon.

sa

Tubag: 18 c) magpatabang ug ampo sa
pastor ug sa ubang mga Kristohanon.

ADi

PBlbJnapalDubsanoD

Kinahanglan nga magpaubos kita sa atong
mga sinultihan. sa mga pagbuhat ug sa atong
panagway. Ang kaatbang sa pagkama1nubsanon
'mao ang pagkahambog ug tig-pagawal. Kon sa
atong pagl1hokl1hok ipakita ta nga labaw kita sa
ubang mga tawo ug nakam1nos kita kanila nan
giabog nato sila gikan sa pagkakr1stohanon ug
dili nato stla madala ngadto sa Ginoo.
Kinahanglan masayran ta nga wala kitay
katungod sa pagpanghambog kon kinsa kita ug
kon unsa ang atong nabuhat ug kon unsay anaa
kanato. Dili kita takus sa mga butang nga gibuhat ug gihatagan sa Dios kanato. Hinumdomi
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nga kon d111
pa tungod sa iyang kalooy ug sa iyang
nabuhat. sa atong kinabuhi kita unta ang labing
makasasala dinhi sa kalibutan.
Ang mga tawo nga tigpagawal ug hambogero
buot nga mamatikdan sila sa tanang tawo. Ipakita
nila ang ilang kaugalingon pinaagi sa ilang mga
mahal nga biste ug mga alahas ug pinaagi sa
pagpakita sa ilang mga nahibaloan nga labaw sa
uban. TIngali magpakita siya sa iyang kaugalmgon nga mosupak sa mga nauyonan nga urog sa
b1nJstehan o sa pamatasan. Ang hambogero nga
tawo manghambog pa gani sa iyang espirituhanong mga kasinatian ug sa paghalad sa iyang
kaugalingon ngadto sa Ginoo. ~ mapainubsanon nga tawo d111
sama n11n1. D111
siya magatawag
sa mga pagtagad sa uban ngadto sa kaugalingon.
Ang mapainubsanon nga Kristohanon d1l1
mosunod sa mga urog nga subra ra kaayo. malaway o lain alang sa mga anak sa Ginoo.
Daghang mga bersikulo sa Biblia nagadasig
ilabi na sa mga babaye nga magpatahum, D111
supak ang Dios sa katahum. Gani buot niyang
ang matag Kristohanon mamahimong matahum.
Misaad siya diha sa Salmo 149:4 nga "htmoon
niyang matahum ang mga maaghop uban sa
kaluwasan." Buot Niya nga ang atong katahum
magagikan sa sulod nato gikan sa maayong
pamatasan
nga nagadan-ag
pinaagi sa
makapahimuot ug malipayon nga panag-way.
Nagasulti siya kanato nga ang labing maayo nga
tabang sa pagpatahum mao ang pagbaton sa
maaghop ug malinawong espiritu.
IntemalionaJ
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KondlH anha hinoon sa pagkatawo nga
natago sulod sa kasingkasing pinaagi sa
cllli madunot nga alahas sa maaghop ug
malinawon nga espiritu, alahas nga biH1hon uyamut sa atubangan sa Dios. 1
Pedro 3:4.
BUHATA KINI

19. Ang pagkamapainubsanon
· .. alusasa mga kinaiya sa Kristohanon.
· . .b)usa ka tlma1lhan sa pagkamaulawon?
· .. c)usa ka matang sa pagkahambogero.
Matinud-anon nga Buhat
Kinahanglan nga ang atong pinangitaan
nagagikan sa Hmpyonga buluhaton ug dili nato
tugotan nga ang gahum sa salapi magatukmod
kanato ngadto sa pagpanugal, pagpusta, o bisan
unsa nga dula nga suerte suerte lang. Sa pagkatinuod dili kita buot magahimo o magabaligya sa
mga butang nga makadaut.
ang paghigugma ug salapi mao
ang gamut sa tanang pagkadautan.
1 Timoteo 6:1 O.

Kay
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Kon Idnsa ang elIU buot magbuJ1at, elIU
usab siya makakaon. 2 Tesalonica S:10
ug managtoon: kamo sa pagpakahUum ug
sa pagbuhat sa Inyong kaugallngong mga
bulohaton, ug IIUlJlagbuhatuban Inyong
mga
mot, Ingon s gitugon namo
kaninyo. Aron managgawi kamo
angay
sa atubangan s mga anaa sa -gawas, ug
diII makulangan s bisan unsa. 1 Tesalonica 4:11,12.

BUHATA

KINI

20. Nagatudlo ang Bibl1anga kon ang
tawo dili buot mobuhat.
· .. a) kinahanglan nga mahimo
siyang agalon.
· .. b) dili siya pakan-on
21. Ang maayo ug kasaligan nga buluhaton maoy
· .. a) usa ka sagabal sa imong Kristohanong kinabuhi
· .. b) usa ka maayo nga paagi sa
pagpasiga saimong kahayag.
• .. c) wala kinahanglana.
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Mg Tubag: .20 b) dU siya pakan-on 21.
b) usa ka maayo nga paagi. sa pagpasiga
sa imong kahayag.
.'

Ang Husto Mong Pagtagad sa Panimalay
Magatuon ka mahltungud n11n1 sa sunod. nga
leskyon, apan maayo gayud nga atong hisgutan
usab kini dinhi tungod kay mahitungod man kini
sa imong kahayag ingon nga Krtstohanon diha sa
imong panimalay. Daghang mga tawo ang
nawad-an ug gana sa maayong balita tungod sa
panag-away diha sa sulod sa panimalay. sa mga
tawo nga nagatawag sa ilang kaugalingon nga
mga Kr1stohanon. Sa laing bahin daghan usab
ang nadala ngadto sa Ginoo tungod sa ilang
pagpakita sa pailub. gugma ug kalipay sa panimalay nga Krtstohanon.
.

BUHATA KINI

22. Tan-awa pag-usab ang mga. paagi
diin ..1m()ngwapasiga
ang .imong
kaha~
ingonpgaKristohanon
ug
p~ayo
ug .tabang Mniya saJ>~~u;,
man sa'matag usa n11n1. ' ..
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Ang sunod nga leksyon sa ICI nagasulti
kanimo mahitungod sa "Unsaon Pagbaton
ug Malipayong Panimalay." Usa sa mga
hinungdanong katuyoan sa ICI mao ang
paglig-on ug paghimo nga malipayon ang
panimalay sa matag usa ka estudyante.
Imong mapahimuslan ang usa ka "gamay
nga langit" sa kalibutan kon mahibalo ka
unsaon nga ang imong panimalay magmalipayon. Kining pagtuon sa UBag-ong
Kinabuhi" diha sulod sa panimalay maoy
usa ka prakUkal ug hinungdanon gayud.
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