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Nagsulat ang apostol nga si Pablo mahitungod sa "mahimayaong kagawasan sa mga anak
sa Dios." Sa magkadugay ka sa pa-alagad sa
Ginoo magkadugang usab ang imong pagpasalamat ug pagkalipay diha sa kahibulongan nga
kagawasan nga gihatag sa Dios.

Kagawasan Gikan sa Sala
Nagpakamatay si Jesus aron paghatag ug
kagawasan gikan sa kasal-anan. silot. gahum ug
presencia sa sala.
A Pagkahinukman: Gikuha niya ang imong
pagkahinukman sa tanang sayop nga imong
nabuhat.
A Silot: Gihulanan ka aron mamatay apan
nagpakamatay si Jesuspul1 sa imong dapit. Pinaagi sa pagdawat kaniya ingon nga imong
Manluluwas nahimo kang gawas gikan sa silot sa
kamatayon.
A Gahum: Gibuntog ni Jesus si Satanas ug
gibungkag niya ang gahum sa sala nga alang
kanimo.

Apan karon sa gipahigawas na kamo gikan
sa sala ... Kay ang tawong patay na nakagawas na gikan sa sala ... Busa kamo usab
manag-isip sa inyong kaugalingon nga
mga patay na ngadto sa sala apan diha
kang Cristo Jesus mga buhi kamo ngadto
sa Dios. Busa sila nga anaa kang Cristo
Jesus dlll na karon mga hinukman sa
silot. Roma 6:22. 7:11;8:1
IntemationaJ
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BUHATA KINI
1. Nakalingkawas

ka gikan sa
pagkahinukman.
stlot ug sa
gahum sa sala
"
.. a) pinaagi sa pagdawat kang
" Jesus, ingon nga imong
Manluluwas .
. .b) pinaagi sa .pagpmittnsya
alang sa imong mga sala .
. . .c) pinaagi sa paghimo ug mga
maayong binuhatan gikan
karon:

Tubag: l. a) pinaagi sa pagdawat kang
Jesus ingon nga imong Manluluwas
... Pagtintal ngadto sa pagpakasala: Sa uban
nga mga katawhan makuha dayon ang ilang mga
gana gikan sa mga dautan nga btsyo sa ilang
pagdawat sa Ginoo. Ang uban usab makigbisog
pa sulod sa mga semana batok sa ilang gana sa
tabako, opyo, o ubang mga" bisyo. Apan sa
magpadayon ka sa pag-ampo sa pagsalig.
magahatag ra kanimo ug kadaugan ang Dios.
Kon ang anak mao ang magahatag kaninyogkagawasan. kamo mahimo gayud nga
mga tawong gawas. Juan 8:36
SukUnlnyoangyawa ugldnlslyamokaratU ug dagan gikan kaninyo. Santiago
4:7.

Konkaron nakigbisog ka pa gihapon batok sa
dautan nga mga btsyo, ayaw pagpadaog, Kon tintalon ka sa yawa angkona pinaagi sa pagtoo ang
IntemaoonaJ Com1spondence
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kagawasan nga gihatag ni Cristo. Sugdi pagdayeg
ang Ginoo tungod sa Kagawasan ug Kalit lang
mabatonan mo ang kadaugan batok sa magtttmtal nga mao ang yawa. Ang imong pastor malipay
nga moampo ug motabang kanimo.
Kanunay ka pang makigbisog gikan sa nagkalainlaing dagway sa mga pagsulay apan kon
atua na ikaw sa langit ang kagawasan gikan sa
tinguha sa pagpakasala imo na gyud sa walay
katapusan.
BUHATA KINI

2. Sag-uloha ang Juan 8:36 ug Santiago 4:7.
3. (Pagpiliug usa.) Nag-Ingon ang Biblia

nga ang yawa
· .. a) moptldt kanimo kon suklan mo
siya.
· .. b) modalagan gikan kanimo kon
suklan mo siya.
· .. c) dili lang magtagad sa imong
pagsukol.
1\1bag: 3. b) modalagan gikan kanimo
kon suk1an mo siya .
• Sangputanan ug presencia sa sala. Nakita
mo karon ang nagkalainlain nga sangputanan sa
sala nga anaa sa imong palibot. Kini mao ang kasakit. kaguol ug kamatayon. Sa umalabot nga
mahimayaon nga adlaw moadto ka sa walay
katapusan mong puloy-anan ug didto gawas na
ikaw gikan sa presencia ug sangputanan sa sala.
Intemational
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BUHATA KINI

4. (Pagpiliug tulo ka tubag.)
Unsang bahina sa kagawasan gikan
sa sala ang. atong mabatonan diha
kang Crtsto karon?
• •• a) kagawasan gikan sa mga pagtintal .
.b) kagawasan gikan sa pagkahinukman tungod sa sala .
.c) kagawasan gikan sa tanang
sangputanan sa sala.
· .. d) kagawasan gikan sa, gahum sa
sala.
• •• e) kagawasan gikan sa presencia
sa sala.
• •• 1) kagawasan gikan sa silot sa sala.
Tubag: 4. b) kagawasan gikan sa pagkahinukman tungod sa sala. d) kagawasan
gikan sa gahum sa sala. 1) kagawasan
gikan sa silot sa sala.

Kagawasan Gikan sa Kahadlok

Dilika mahadlok sa bisan unsa nga buhaton
sa ubang tawo diha kanimo. Nailalum ang imong
kinabuhi sa pagbantay sa Dios ug "natago diha
sa Dios uban kang Cristo." Mahimo kang
magpakasakit ug magpakamatay ba hinoon
tungod ~g alang kang Cristo. Apan hinumdomi
nga mag-uban siya kanimo sa tanang gutlo.
Walay bisan unsa nga mahitabo kanimo gawas
kon itugot sa Dios.
IntemationaJ
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Kon ang Dios dapig kanato kinsa pa man
ang batok kanato? Roma 8:31.
Gawas ka na gikan sa kahadlok sa mga
barangan, ug sa mga butang nga mahimong
magadala kanimo ngadto sa dautang kapalaran.
Kon aduna ka nay Cristo nga magapanalipod
kanimo wala mo na kinahanglana ang bisan
unsang mga panagang o habak diha sa liog, sa
hawak o sa kamot ba hinoon, ug uban pang mga
hulagway ni bisan kinsa nga tawo aron sa
pagpanalipod kanimo. Ang tinuod mao nga
masubo ang Ginoo kon makita ka niya nga
nagagamit nnntng mga butanga tungod kay
nagapaila kini nga wala ka magsalig nga siya
magapanalipod kanimo.

Nag-ingon ang Dios nga. "Dl1lko gayud
Ikaw pagapahikabsan ni pagabiyaan."
Busa magaingon kita nga mSfUlJlgon."Ang
Ginoo mao ang akong magtatabang! DIH
ako mahadlok! Unsa may rang mabuhat
kanako sa mga tawo?" Hebreohanon
13:lJ.6

Kay siya nga anaa kaninyo 18bawpa kay
kaniya nga anaa
kallbutan. l Juan
4:4.
Intemationa1 Correspondence Institute
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BUBATAKINI

5. Ang labing maayo nga paagi aron
mahimong gawas gikan sa .kahadlok
mao ang
· .. a) paggamit ug salamangka. .
· .. b) pag-adto sa usa ka diwatahan.
· .. c) pagdagkot ug kandtla ngadto sa
usa ka santos o larawan
· . .d) pagsalig sa Ginoo:
.Tubag: 5. d) pagsalig sa Ginoo.
Kagawasan Gikan sa Kasaypanan
Nalaang ni Satanas ang linibo ka mga
katawhan ngadto sa sayop nga mga tinuohan.
Naghatag siya kanila ug mga sayop nga hunahuna
mahitungod sa adlaw. bulan, ngadto sa mga
bato, mga suba, ug mga kahoy ug nagsulay sa
pagpangita sa kamatuoran diha sa mga damgo
ug mga pinadayag. Nangayo sila ug tabang gikan
sa mga espiritu sa mga patay. Nagdagkut sila ug
mga kandila ug mga tncenso ngadto sa ilang mga
dios-dios nga hinimo gikan sa bulawan, salapi.
kahoy, bato. Naghimo sila ug mga halad ug mga
panaad sa ilang pagpangayo ug tabang ngadto sa
mga espiritu.
Ang pulong sa Dios ug dili ang kaugalingon
nga paghunahuna sa tawo ang nagapakita kanato sa matuod nga dalan paingon sa langit. Sa
imong pagbasa sa pulong sa Dios makaplagan
mo ang kamatuoran ug mahimo kang gawas
gikan sa mga kasaypanan.
Intemational
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ug kamo mahibalo sa kamatuoran, ug
ang kamatuoran magahatag k8nlnyog
kagawasan. John 8:32.
BUBATAKINI

6. (Pagpili ug duha ka tubag.l . ,
Gipalingkawas kita sa Bibl1a gikan sa
· .. a) pagsimba sa mga dios-dios.
· .. b) pag-ampo nga d1r1tsongadto sa
Dios.
· .. c) pagbaton ug adlaw nga J.gj>apahulay.
· .. d) paghinulsol ug pagtoo.
· .. e) pagsimba sa bisan unsang espiritu.
Mga Tubag: 7. a) pagsimba sa mga dios
dios. e) pagsimba sa bisan unsang espiritu.
Makita mo sa Bibl1a ang mga mosunod nga
mga bers1kulo nga ang Dios batok sa pagsimba sa
mga larawan o bisan unsang pagsimba sa mga
espiritu.Karon nga gihatag mo ang imong kinabuhi ngadto kang Cristo hatagi ug dakung bili
ang pagtuman sa iyang mga sugo kay sa mga
panaad nga imong gihimo kaniadto sa wala pa
ikaw masayud sa kamatuoran. Kining mga sugo
sa Dios nagahimo kaninyong gawas gikan sa mga
panaad nga imong nahimo ngadto sa mga larawan, espiritu, o mga dios-dios.
Dili ka magbaton ug lain nga dios sa
atubangan ko. Alang kanimo dlU ka magbuhat ug us ka larawan nga llnUok bisan
a dagway sa bisan unsang butang nga
atua
Itaas sa langit, kon dlnhl sa Ilalum
a yuta, kon an
tubig
lIalum sa
yuta. Dili mo Iyukbo ang Imong k8uganngon kanila, ni mag-alagad kanila. Exodo
20:3-tJ.
IntemstionaJ
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Dlll hikaplagan uban kanimo ang bisan
kinsa nga magpaagi sa iyang anak nga
lalake kon anak nga babaye sa kalayo,
usa nga nagagamit sa patagna, usa nga
nagapanghimalad, kon anting-antingan,
kon diwatahan; Kon magwiwili, kon
magpakitambag sa mga kailang espiritu,
kon mag-ila nga malalngon,
kon
magpangutana sa mga minatay. Kay dalumtanan alang kang Jehova ang bisan
kinsa nga magabuhat niining mga butanga. Deuteronimo 18:10-12.
Gawas ka na sa pag-alagad sa bisan unsang
espiritu o dios dios tungod kay sakop ka na karon
sa matuod nga Dios. Gawas ka na usab sa
gahum sa dautang espiritu ug sa kahadlok kon
unsay ilang buhaton kanimo. Ang Espiritu Santo
nga gikan sa Dios mianhi sa pagpuyo sa imong
kasingkasing labi pang gamhanan kay sa dautang
espiritu nga buot mosakit kanimo.
BUHATA KINI
7. (Pagpili ug duha katubag.)

Gipalingkawas kita sa Biblia gikan sa
· .. a) pagsimba sa dios dios
· .. b) pag-ampo nga diritso ngadto sa
Dios.
· .. c) pagbaton ug adlaw nga igpapahulay.
· .. d) paghinulsol ug pagtoo.
· .. e) pagsimba sa bisan unsang espiritu.
MgaTuba: 7. a) pagsimba sa mga dios-dios
6) pagsimba sa bisan unsang espiritu.
Intemational
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Kagawasan Gikan sa Balaod no Moises

Sa dugay na nga panahon ang Dios naghimo
ug usa ka pakigsaad sa mga Hebreohanon.
Nadawat ni Moises and mga tugon niining maong
pakigsaad ug ang tanang mga balaod ug
kalagdaan alang sa bag-ong nasud nga iyang
gigiyahan gikan sa Ehipto. Nalakip sa balaod ni
Moises ang mga pagtudlo mahitungod sa paghalad. sa adlaw nga igpapahulay. mga paagi sa
pagsimba. ug mga balaod mahitungod sa pagkaon.
Kining tanan nga mga kalagdaan nagalandong sa umaabot mahitungod kang Cristo ug sa
kaluwasan nga iyang gihatag. Siya mao ang
hingpit nga halad nga maoy makakuha sa tanang
sala. Siya ang nagtuman sa kasugoan ni Moises
ug gitukod niya ang bag-o nga pakig-saad ngadto
sa bisan kinsa nga magadawat kaniya ingon nga
Manluluwas. Hebreohanon ba siya o dili.

Busa ang mga tulumanon sa balaod ni Moises
alang lamang sa mga Hebreohanon gikan sa
panahon ni Moises ngadto sa panahon ni Cristo.
Ug gikan niadto kita nailalum na diha sa mga
tugon sa ba-ong pakigsaad.
tmemetions:
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BUHATA KINI

Naglibogug nagtoo ang ubang mga katawhan
nga kinahanglan nga tumanon ta ang adlaw nga
Sabado ingon nga adlaw nga igpapahulay sumala
sa gipatuman sa balaod ni Moises. Apan sukad
sukad sa pagkabanhaw ni Jesus gikan sa mga
minatay niadtong unang adlaw sa semana, nabatasan na sa mga Krtstohanon ang pagtigum sa
unang adlaw nga mao ang Dommgo ingon ug
paghinumdom sa pagkabanhaw ni Jesus. Sukad
. niadto gitawag kini sa Biblia nga "adlaw sa Ginoo."
Intemalional
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Nagagahin kita ug usa ka adlaw sa usa ka
semana ingon nga panahon sa pagpahulay gikan
sa mga buluhaton ug pag-adto sa simbahan aron
sa pagsimba sa Dios. Gibuhat nato kini tungod
kay nahigugma kita kaniya ug dili tungod sa mga
balaod nga nagapugos kanato sa pagbuhat niini.
Sa adlaw sa Ginoo diha ako sa Espiritu.
Pinadayag 1:10.

Ilalum sa balaod ni Moisesang mga katawhan
dili makakaon sa bisan unsang mga mananap.
Apan ilalum sa bag-o nga pakigsaad wala kita
magapos niining mga pagdili. Nabatonan ta ang
kagawasan nga gihatag sa Dios sa wala pa ang
balaod ni Moises. Gisultihan sa Dios si Noah sa
dili pagkaon sa dugo. ug kining maong pagdili
gisubli diha sa Bag-ong Pakig-saad. Apan
makakaon na kita sa bisan unsang kame.
Ang tanang butang nga nagal1hokug buhi
mahimong kalan-on alang kaninyo; ingon sa mga utanon ug mga bal1l1gihatag
ko kaninyo ang tanan. Apan ang unod
uban ang kinabuhi nUni, nga mao ang
dugo dll1ninyo pagkan-on Genesis 9:3,4.
Kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios, ug walay ipasal1kway kon
gidawat kini uban sa pagpasalamat; kay
kini nabalaan na man pinaagi sa pulong
sa Dios ug sa pag-ampo. 1. Timoteo 4:4-5.
Kumaon kamog bisan unsa nga ginabal1gya sa mga bal1gyaanan sa mga kanonon sa walay pagsusi mahitungod nUni
alang sa kaisipan. Kon usa sa mga dll1
magtotoo modapit kaninyo sa pagpaIntemalional
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ngaon ug buot kamo moadto, ~umaon
kamo sa bisan unsay idulot kaninyo sa
walay pagsusi mahitungod niini alang sa
kaisipan. 1 Corinto 10:25-27.
Busa ayaw itugot nga adunay magahukom
kaninyo bahin sa kan-onon ug ilimnon o
mahitungod sa pangilin o bulan nga bagong subang o sa adlaw nga igpapahulay.
Colossas 2:16.

BUHATA KINI

9. (Pagpiliug usa ka tubag.l Nagtudlo
ang Biblia nga ang matag Cristohanon
... a) mahimo nga mokaon sa bisan
unsa nga karne .
.b) mahimo nga makakaon sa
ubang kame apan dili sa
tanan .
. . .c) dili makakaon sa bisan unsa
nga kame.
Tubag: 9. a) mahimo nga mokaon sa
bisan unsa nga karne.
Kagawasan Gikan sa mga Kaguol
Nahigugma ang imong Amahan kanimo ug
mag-atiman siya sa imong mga gikinahanglan.
Busa salig kaniya.
Itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka, kay siya may kahangawa
man alang kaninyo. 1 Pedro 5:7
Intemational
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Busa ayaw na kamo kabalaka nga maglngon, "Unsa may among kan-on?" o unsa
may among Imnon? o unsa may among
Iblste? Kay ang mga Gentil nagapangita
niining tanang nga butang) Ang Inyong
langitnong Amahan nasayud nga kamo
nagakinahanglan niining tanan. Apan
maoy unaha ninyo pagpangita ang glnharlan ug ang pagkamatarung gikan sa
Dios, ug unya kining tanang mga butanga
Igadugang ra kaninyo. Mateo 6:13-33
BUHATA·KINI
10. Sag-uloha ang 1 Pedro 5:7.
11. Nabalaka ka ba sa bisan unsa nga butang? Dad-a ngadto sa Ginoo diha sa
pag-ampo. Pasalamati Siya sa iyang
tubag ug ayaw na pagkabalaka,
Kagawasan Gikan sa mga Balatian
Si Cristo nga bantugan nga mananambal
mao ang atong suod nga higala. Nahigugma siya
kanimo ug buot niya nga makabaton ka ug
maayo nga panglawas. Ingon man nga siya nanagpang-ayo sa tanang masakiton sa dinhi pa siya
sa kalibutan. mag-ayo gihapon siya karon ingon
nga tubag sa pag-ampo. Konmasakit ka tawga ug
pagpaarnpo sa imong pastor ug mga diakono sa
simbahan. Pandungan ka nila sa ilang kamot
samtang mag-ampo sila sa Ginoo sa pag-ayo
kanimo. Kini nga paagi nagapakita nga sila
nagasalig sa gahum sa Espiritu Santo nga maoy
magaayo kanimo.
Intemational
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Ang mga masakiton pagapandongan nila
sa ilang kamot ug mangayo sila. Marcos
16:18.

Aduna ba kaninyo nagamasakiton?
Ipakuha niya ang mga anciano sa iglesia,
ug paampoa sila ug magadihug ug lana sa
ngalan sa Ginoo, ug ang pag-ampo nga
inubanag pagtoo magaayo sa masakiton
ug siya pagabangonon sa Ginoo; ug kon
siya nakasala man, siya pagapasayloon.
Santiago 5:14, 15.

\

BUHATA KINI

12. Nagkinahanglan ka ba ug kaayohan
gikan sa balatian? Tawga ang imong
Pastor ug pagpaampo kaniya. Kon
magtuon ka nunmg kurespondencta
ang mga pastor ug mga tawo nga
nagpaluyo niini andam sa pag-ampo
alang kanimo.
.
Ang Kagawasan Unya sa Umalabot
Ang kagawasan nga imong nabatonan karon
usa ka kahibulongan nga kasinatian. Apan labaw pa niini ang mabatonan kon moabut na ang
Dakung Maghahatag sa Kagawasan nga mao si
Jesus.
Intemational
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Mabatonan mo ra unya ang hingpit nga
kagawasan nga alang sa mga anak -sa Dios.
Usbon ni Jesus ang .imong lawas ngadto sa
hingpit nga lawas nga sama sa iyang kaugalingon. ug dad-on ka niya sa imong langit-non nga
puloy-anan. ug nianang panahona magahatag
ug kagawasan si Cristo sa kalibutan gikan sa presencia sa sala ug sa tanan nga sangputanan
nllnt.
ug iyang pagapahiran ang tanang luha
gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon wala na; ug wala na sab unyay pagminatay, ni paghilak, ni kasakit, kay ang
unang mga butang nangagi na. Pinadayag
21:4.
Kay ang kabuhatan Ipahigawas ra unya
gikan sa kaulipnan sa pagkadunot ug
makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Roma 8:21.
BUHATAKlNI

13. Basaha ang Pinadayag 21:4 sa makaupat ug pasalamati ang Dios sa mensaht nlin1.

Ang Pagpabllln diha sa Imong Kagawasan
Hangtud nga dili pa mobalik si Jesus aron sa
pagkuha ngadto sa puloy-anan. aduna pa gihapon
kitay pagpakig-away batok kang Satanas. Anaa
ang mga pagsulay ug mga pagtintal apan dili kita
magpaplldt.
Intematianal
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Aduna na kitay kagawasan. Si Cristo ang
nagapagawas kanato! Tumindog kamo
ingon nga mga tawong gawas ug ayaw na
tugoti ang inyong kaugalingon nga mahimong ulipon pag-usab. Galacia 5:1.
Ayaw pagkalimte uga ang imong bag-ong kinabuhi ug kagawasan anaa diha kang Ginoong
JesuCristo. Nagadepende sila sa iyang presensya
ug gahum nga anaa kanimo ug dili tungod sa
imong pagpaningkamot. Ang Kristohanong kinabuhi wala matukod sa mga lagda kondili" diha
kang Cristo nga anaa kanimo, ang paglaum sa
himaya."
Nakaplagan nimo diha kang Cristo ang bagong kinabuhi, - kinabuhing dayon uban sa
mahimayaong kagawasan ingon nga mga anak
sa Dios. Mahala kini labaw sa tanang butang ug
magkalipay ikaw sa mga tulg nga moabut ug sa
tanang kapanahonan.
Siya nga anaa kang Cristo bag-o nang
binuhat: Ang daan miagi na, ang bag-o
miabot na. 2 Corinto 5: 17
Busa dili na ako ang nabuhi kondili si
Cristo nga nagapuyo sulod kanako. ug
kining akong kinabuhi; karon akong
gikinabuhi pinaagi sa pagtoo diha sa
Anak sa Dios nga nahigugma kanako ug
naghatag
sa Iyang Kinabuhi alang
kanako. Galacia 2:20.

00000
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BUBATA1DNI

14. Pagpili ug usa. ) Ang imong krtstohanong kinabuhi nagaagad sa:
· .. a) pagsunod' sa mga lagda
· .. b) presencia ni Cristo sa sulod
nimo
· .. c) pagpaningkamot
15. Sag-uloha ang 2 Corinto 5: 17 ug
Galacia 2:20.

nJBAG: 14. b) presencia ni Cristo sa
sulod nimo.'

***
Natapos na nimo ang ikanapulo nga
leksyon sa MAng Bag-o Mong Kmabuht".
Karon nga natapos mo na ang leksyon
6 hangtud 10. andam kana sa pagtubag
sa ikaduhang bahtn sa imong "Buluhaton
sa Estudyante - Ubreto sa mga Pangutana
Siguroha pagtapus ang tanang
tubaganan ug ipadala sa ICI alang sa
paggrado.
M.

~
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Gusto ba nimong ...
•
•
•

magmalipayon niining kinabuhia
mabati ang Dios nga makigsulti kanimo?
makaplagan ang tubag sa imong mga problcma?

Kung mao, kining pagtuon sa "Ang Bag-o
Mong Kinabuhi," gisulat alang gayud kanimo. Sa
dihang imong pagabuhaton ug ikinabuhi ang mga
pagtulon-ang nahisulat dinhi, ikaw, sama sa linibung mga nagatuon niini sa daghang kanasuran,
makabaton ug kalipay sa madagayaon gayud.
Kini nga libro naggamit ug usa ka paagi sa
pagtudlo diin masayon kanimo ang pagtuon niini.
Sundon lang nimo ang mga ipabuhat sa lcksyon ug
bansaya ang imong kaugalingon sa imong pagtuon.
Kini nga simbolo maoy giya sa sunodsunod nga mga pagtuon. Ang "Christian Life Series" nga pagtuon gibahin sa
tulo ka grupo nga adunay unom ka kurso
matag grupo. Ang Bag-o Mong Kinabuhi maoy Unang kurso sa Unang
grupo. Makatabang kanimo ug dako ang
pagtuon
sa mga kurso sa ilang
magkasunod nga paagi.
Puwedc nimong gamiton kini nga pagtuon ingon nga
kurso diin makadawat ka ug sertifico o pagatun-an mo
ingon nga usa ka basahon alang sa imong espirituhanong
pagtubo.
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