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Wala nay laing dakung panalangin nga
mabatonan niining kalibutana kay sa pagbaton
ug panimalay nga matuod gayud nga Kristohanon. Si Cristo mao ang pangulo niini nga panimalay. Ang iyang presencia nagahatag niini nga kalipay. kalinaw ug paghigugma. AngKristohanong
mga panimalay maoy usa ka salipdanan ug dalangpanan gikan sa unos sa sala ug kasamok sa
imong palibot. Mahimo mo ang imong panimalay
ingon nga usa ka "gamay nga langit" kon pagabuhaton mo ang gisulti sa Dios diha sa iyang
Pulong.

BUHATA KINI

1. Mamahimong ang imong panimalay
maingon sa "gamay nga langit dinhi
sa yuta" kong
· .. a) aduna kay igong salapi nga
ikapanindot niini.
· .. b) kon daghan ang mga higala ang
. nagaduaw niini.
· .. c) magasunod ka sa mga pagtulun-an sa Pulong sa Dios.
Tubag: c) magasunod ka sa mga pagtulun-an sa Pulong sa Dios.

Pag-ampo ug Panlngkamut alang sa Kaluwasan
sa Imong Panimalay
Makaampo ka uban sa pagsalig tungod kay
imong nasayran nga kini maoy kabubut-on sa
IntemationaJ
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Dios. Ayaw pagkaluya kon ang imong panimalay
dili maluwas dihadiha dayon. Iampo sila kanunay.
tungod kay ang Dios motubag ra sa imong pagampo.
Tumoo ka sa Ginoong Jesus ug maluwas
ka, ikaw ug ang Imong panimalay. Mga
Buhat 16:31.

BUHATA KINI

2. Kon ang uban nga sakop sa panimalay wala pa maluwaskinahanglan nga
.
. . .a) magapadayon ka sa pag-ampo
alang kanila
... b) moundang ka sa pag-ampo
alang kanila
. " .. c) Magahunahuna nga ang Dios
dili moluwas
3. Iampo karon ang matag sakop sa
imong panimalay. Batasana ang
pag-ampo alang kanila matag adlaw.
Tubag: 2 a) magapadayon ka sa pagampo alang kanila.
.
~aayo

ka nga Krlstohanon diha sa Imong

Panimalay

Sayon ra kaayo ang pagbuhat ingon nga usa
ka maayo nga K.ristohanon diha sa simbahan
apan unsa nga matang ka sa pagka K.ristohanon
sa sulod sa imong panimalay?
IntemstionaJ
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BUHATA KINI

4. Basaha ang
kon giunsa
pagtulon-an
malay.

Colosas ug hunahunaa
mo paggamit kini nga
diha sa imong pani-

Gipakita mo ba ang imong pagkamapasalamaton tungod sa mga nahimo sa imong asawa
kon bana? O Tungod sa mga pagtabang sa imong
mga anak o sa imong mga igsoon? Tungod sa
pagpakasaklt nga gihimo sa imong mga ginikanan alang kanimo?
Mahigugmaon ka ba o hakugan? Masukanon ug sapoton ka ba o mapailubon ug mapmasayloon? D1ktador ka o nagapamtnaw ka ba sa
mga hunahuna sa uban? Matinahuron ug masinugtanon ka ba sa imong mga ginikanan o
matinumanon sa imong gusto ug sukihan ba
hinoon?
Mat1nabangon ka,ba o tapolan ba hinoon?
Malipayon ka ba nga nagabul1g sa uban sa walay
pagsaway ug pagbagulbol? Mawad-an ka ba dayon
ug gana o malipayon gihapon kon dunay mga kasaypanan. Sayonan ba ang uban nga makiguban kanimo.
BUHATA KINI

5. Kon buot mo nga makabaton

ka ug
usa ka malipayon nga panimalay
dawata ang imong mga kapakyasan
ug pangayoa sa Ginoo nga tabangan
ka niya sa pagdaug sa tanan nga
pagsulay. Kon tumanon mo ang imong
bahin andam sa pagtabang ang Dios
kanimo.
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Pangayo ug Pasaylo sa Imong mga Sayop
Nagtudlo si Jesus kanato sa pagpangayo ug
pasaylo ngadto sa atong nasaypan. Kon dili kita
motuman niini, magababag kini diha sa dalan sa
atong pagpaktgdugtong sa Dios.
Busa kon ikaw magadala sa Imong halad
diha sa atubangan sa halaran ug diha
mahinumdom ka nga ang imo diay nga
Igsoon may gikasuk-an man batok kanImo nan biyai ang Imong halad diha sa
atubangan sa halaran ug umadto ka ug
pakig-uli kaniya sa Imong Igsoon, ug
unya bumalik ka ug Ihalad ang Imong
halad. Mateo 5:23-34

II
Dili sayon ang pag-ingon, "Pasayloa ko nga
nakasulti ko ug sakit kanimo. Palihug pasayloa
ko." apan usa kini ka maayo nga paagi sa pagwagtang sa mga kahiubos ug sa paghimo sa panimalay nga malipayon.
Ang pag-angkon sa imong sayop ug pagpangayo ug tabang sa imong paryente sa pag-ampo
alang kanimo lisod kaayo.
Busa ngadto sa usa ug usa magsinugiray
kamo Sa Inyong mga sala ug pag-ampo
kamo alang sa usa ug usa aron kamo
mangaayo. Santiago 5:16
Intemational
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6. Magmalipayon ang imong panimalay kon
· .. a) mangayo ka ug pasaylo kon
makabuhat ka ug sayop sa
ubang sakop sa panimalay.
· .. b) papangayoon mo ug pasayloa
kanimo ang tanang sakop sa
panimalay
· .. c) pakita mo nga ikaw mao ang
masunod ug kinahanglan nga
sila mangahadlok kanimo.
7. Sag-uloha ang Santiago 5:16.
Tubag: 6. a) mangayo ka ug pasaylo
kon makabuhat ka ug sayop sa ubang
sakop sa panimalay.
Magmaya

Ka

Pagbaton ug pagsalig diha sa Dios ug dayga
ang Ginoo tungod sa mga tubag sa imong mga
pag-ampo.
Ang kaUpaynl Jehova maoy inyong kusog.
Nehemias 8:10

Ayaw wad-a ang imong pag-laum kon maghsod ka pagpugong sa imong kaugalingon nga
kinaiya o sa ubang dili maayo nga batasan nga
anaa kanimo. Ang pagpanJngkamut mo nga
mabuntog mo kini maoy pagpamatuod sa imong
gugma sa Ginoo. Siya mao ang magtatabang sa
imong espirituhanon nga pagtubo. H1nayba ang
IntemationaJ Correspondence Instlture
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.

imong pagtubo? Pangayo ug dugang kusog sa
Ginoo. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon
lamang ug matmgala ka kon unsaon pagsulbad
sa Ginoo ang imong mga suliran diha sa imong
panimalay.
Ang Dios mao ang imong
mahigugmaon nga Amahan nga nagatagad ka-

nimo.
BUHATA KINI
8. Sag-oluha ang Nehemias 8: 10.
,

Himoa nga Balaanon ang Kaminyoon
Sa uban nga mga lungsod adunay nanagpuyopuyo nga wala makasal. Kon mahimo na
nga Kristohanon ang usa ka tawo buot niyang
masubay sa balaod ang ilang kaminyoon. Niining
paagiha makabaton siya ug maayo nga pagpamatuod diha sa iyang panimalay ug nagapasidungog siya kang Crlsto. Kon gikinahanglan mo ang
kahibalo mahitungod sa mga dokumento alang
niini pakigsulti sa imong pastor. Malipay siya nga
motabang kanimo kutob sa iyang mahimo.
Supak gayod ang pulong sa Dios sa bisan
unsa nga matang sa pagpanapaw nga gawas na
sa kaminyoon .. Ginadili gayud ang pagpangibog
ug pagpangulitawo sa usa ka tawo nga minyo na.
Ang usa sa labing daku nga panalangin sa
usa ka Kristohanon nga panimalay mao nga ang
bana ug ang asawa makasalig sa usag usa
mahitungod sa ilang pagkamatinumanon ngadto
sa usa diha sa hunahuna. pinulongan ug buhat.
Intemational

Correspondence

Institute

Ang Bag-o Mong Kinabuhi

138

Samtang nagaalagad sila sa Ginoo bation nila
ang "gamay nga bahin sa langit" dlin wala ang
mga paglimbong. pagduda, pagpanfbugho, ug
dllt-pagkamattnumanon nga maoy nagagun-ob
sa daghan nga mga panimalay.
Himoa ninyo ang panagtiayon makabaton sa pagtahud sa tanan. Hebreohanon
13:4

TInguha ninyo ang pagkamaligdong diha
sa atubangan sa tanang tawo.
. . . . Pagkinabuhi kamo nga maligdong
taliwala sa mga Gentil. aron nga bisan pa
magaingon
sila nga kamo mga
mamumuhat ug dautan, tungod sa Ilang
pagkakita sa Inyong mga maayong
binuhatan sila magh1amaya sa Dios unya
sa adlaw sa panudya. Roma 12:17: 1
Pedro 2:12

/ BUHATA KINI

9.· Aron makabaton ug maayo nga
pagpamatuod ngadto sa uban ug
pagpahimulos sa panalangin gikan
sa Dios diha sa imong panimalay
kinahanglan nga .
· .. a)magpakasal sa dtltpa magpuyo
ingon .nga bana o asawa.
· .. b) magpuyopuyo uban sa imong
hinigugma bisan wala pa
makasal.
· .. c) dili magmmyo ang tawo
IntemaoonsJ
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10. Kon minyo ka na pag-ampo alang sa
panalangtnsa Diosnganha sa inyong
kaminyoon ug nga ang gugma sa
Dios, maoy magalig-on sa inyong
gugma.
Pag-ampo nga magmatmud-anon
ang usag usa kaninyo diha sa pulong, hunahuna, tigbuhat. Pangayoa
ang tabang sa Ginoo nga magsmaligay unta kamo.
'
. Tubag: 9. a) magpakasal sa dili pa
magpuyo nga bana ug asawa.
Magmtnyo

ug Usa ka KrlstohanoD

Konnaminyo ka na sa usa nga dili tinuod nga
Kristohanon ang imong katungdanan mao ang
pag-ampo alang kaniya 'ug panmguhaon mo nga
madala siya ngadto kang Cristo. KinahangIan
magmatinumanon ka nga' bana o asawa ug
pasigaon mo ang imong kahayag alang sa Ginoo
diha sa imong panimalay. Apan kon wala ka pa
maminyo ug nagahunahuna
nga magmtnyo
seguroha gayud nga Kr1stohanon ang imong
mammyoan, Mao ra kini ang paagi nga makabaton ka ug matuod nga panaghiusa ug kalinaw
diha sa inyong panimalay. Kon maminyo ka sa
usa nga lain ug tinuohan anaa gayuy suliran. Unsaon ninyo sa pag-uyon sa pagtudlo bahin sa
Ginoo sa inyong mga anak? Unsaon ninyo sila
pagtudlo nga mag-alagad sa Ginoo.?
Gidawat mo na si Cristo ingon nga Agalon sa
imong kinabuhi. Kon ang imong mabana o
Intemational
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maasawa dili buot nga mag-alagad ka sa
Ginoo. makaplagan mo ang imong kaugalingon
diha sa kalibog. Kanunay ka nga magaubog sa
pagpili sa duha ka mga butang: Ang tinguha sa
pag-htmuot kang Cristo ug ang tinguha sa
pagpahimuot sa imong kauban sa kinabuhi.
Ingon nga Kr1stohanon buot mong magpahimuot sa Dios. Buot mong magamit ka alang
Kaniya. makatabang sa simbahan. makighiusa
sa uban nga mga Krtstohanon. ug magapamuhat
alang sa kauswagan sa simbahan. Buot mong
makabaton ug panahon sa pag-ampo diha sa
imong puloy-anan pinaagi sa pagdayeg ug pagalagad sa Dios uban sa tibook mong panimalay.
Ang dili luwas nga bana 'o asawa dili motugot
sa mga butang bahin sa Ginoo.Angrnga pagsimba
puol alang kaniya. Kon maga-uban siya kanimo
sa simbahan iya usab nga gibati nga kinahanglan nga mouban ka kaniya sa dapit sa mga
kalingawan. nga dili angay sa Kr1stohanon. O
tingali lain siyag adtoan ug lain usab ang imo.
Kini dili makalipay sa imong panimalay. Apan
ang makapasamot mao nga daghan ang mga
Kr1stohanon nga nagpadala sa ilang kaugalingon
palayo gikan sa Ginoo.
Buot sa Dios nga makabaton ka ug usa ka
malipayon nga panimalay. ug dili niya buot
mahulog ka sa laang nga gigamit ni satanas sa
pagtintal sa mga Kr1stohanon. Nagapastdan ang
Dios kanimo nga kinahanglan dili ka gayud
makigminyo sa dili magtotoo.
Ayaw kamo paghlangay sa Inyong kaugal-

Ingong kauban sa mga dlli magtotoo diha
s mao rang usa ka yugo. Kay unsa may
kigkomboyahan sa pagkam tarung ug sa
IntemationaJ CorrespondfJnce Insritute
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pagkadautan? O unsa may paklg-ambitan sa kahayag ugsa kangitngit? 2 Corinto
6:14
BUHATA KINI

11. Ang pagpakigm1nyo sa Krlstohanon ngadto sa dili magtotoo
· .. a) maoy usa ka maayo nga paagi
,sa pagdala kaniya ngadto sa
Ginoo.
· .. b) maayo kon naghfgugmaay
ang usa ug usa kanila.
· . .c) maoy pagsupak sa sugo sa .
Ginoo.
Usa ka Maayong Ginikanan
Mohatag ug husay ang mga ginikanan ngadto
sa Dios kon giunsa nila pagpanton ang ilang mga
anak. Ingon nga ulo sa panimalay ang Amahan
kinahanglan magaatiman sa lawasnon ug espirituhanon nga mga kinahanglan sa iyang panimalay. Ang inahan usab kinahanglan magahatag sa
pagtagad nga gikinahanglan sa panimalay. Ang
mga espirituhanong kalihokan sa simbahan wala
makapahtgawas sa mga ginikanan gikan sa ilang
mga kapangakuhan ngadto sa nang mga anak.
ug kon adunay tawo nga wala magtagana
alang sa mga iya llabina alang sa mga
sakop sa iyang kaugalingong banay, kini
siya nagalimod sa iyang pagtoo ug labi pa
siyang dautan kay sa dili magtotoo 1
TfmoteolJ:8
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... a) nagpakita sa Iyang' tinuoray nga
paghalad sa Iyang kaugalingon
ngadto sa Dios.
. . .b) napakyas sa katungdanan nga
gihatag kaniya sa Dios nga mao
ang pag-atiman sa iyang panimalay.
Tubag: 12. b) napakyas sa katungdanan
nga gihatag kaniya sa Dios nga mao ang
pag-atiman sa iyang panimalay.
Tudloi ang Imong mga Anak sa Paghigugma sa
Di08

Kon itudlo mo sa imong mga anak ang paghigugma ug pagtuman sa Dios sa bata pa maluwas sila ug mahilikay ka gikan sa mga suliran
kon dagku na sila. Panggahin ug panahon nga
magkatigum ang tibuok mong panimalay aron sa
pag-ampo ug pagtuon sa pulong sa Dios sa
matag-adlaw: Paapila gayud ang tanan. Iampo
ang mga suliran sa matag-usa. Pasalamati ang
Dios sa Iyang mga panalangin.
Tambong kamo sa Sunday School. Dasigon
ang imong mga anak sa paghatag sa ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo.
Sa inyong paghiusa sa pag-alagad sa Ginoo.
ang iyang gugma magmalig-on sa inyong panagsandurotay ... Adunay panultihon nga nagingon: "Ang panimalay nga magkasabot sa pagampo nga hiniusa d1l1magkagubot."
Kamong mga Amahan, ayaw ninyo
pagpasuk-a ang inyong mga anak kondlU
matutoon hinoon ninyo ila uban sa pagbansay ug pagmatngon gikan sa Ginoo.
Efeso 6:4
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13. Isulat ang nakulang nga pulong niini
nga panult1hon: "Ang panimalay nga
magkasabot sa hiniusa nga ....
dili. ; ..
14. Kon ikaw usa ka gmikanan, iampo
ang imong tanang mga anak karon.
Pangayoa sa Ginoo nga makatabang
sa kanila. Pag-ampo nga hatagan ka
ug dugang nga pailub ug pagpasabot
sa imong mga anak.
Tubag: 13. pag-ampo. dili magkagubot.
Higugma ang Imong Panimalay
"Ang Dios gugma. Sa magkadaku ang imong
gugma sa Dios magkadaku usab ang imong
gugma sa imong panimalay. Ug sa magkadaku
ang imong gugma sa imong panimalay magkadaku usab ang inyong kalipay.
BUHATA KINI

15. Pangayoa sa Ginoo nga tabangan ang
matag usa I sa panimalay
nga
maghigugmaay.
.
)

16. Basaha
.. ang 1 Corinto 13 ug pangayoa
. sa Ginoo nga mak1nabuhi mo kini diha
sa imong panimalay,
Inlemational Corr.espondence Institute

PASIUNA ALANG SA LEKSYON 10

Human ninyo rnatun-t ang Leksyon
10, ang katapusang leksyon sa kurso nga
"Ang Bag-o Mong Kinabuhi" mahimo ka
nang makadawat ug usa ka matahum nga
sertlfico gikan sa I.C.I. Makalantaw ikaw
sa unahan niining dugang nga ganti sa ICI.
Ang leksyon 10 nagahlsgut mahItungod sa "ANG BAG-O MONG KAGAWASAN".Makakat-on ikaw unsa gayud
ang mahimong gawas. Ang mga tubag
niining mga pangutana ug uban pa nga
mga kasayuran makita sa Leksyon 10
Panahon na nimo karon sa pagkahibalo
mahitungod sa "ANG BAG-O MONG
KAGAWASAN
...

Intemational

Correspondencs

InstilUte

