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Matun-an Nimo Niining Leksyona

Nagaandam ang Dios sa Tawo Alang sa
Kaminyoon

Gusto sa Dios nga Ikaw Magmaputli

Ang imong lawas templo sa Dios
Gikinahanglan ang pagkaputli alang sa

imong panimalay
Gikinahanglan ang pagkaputli alang sa

imong panglawas

Makatuman Ikaw sa Sukdanan sa Dios

Pinaagi sa pagpugong sa imong pagbati
Pinaagi sa pagpugong sa imong hunahuna
Pinaagi sa pagbuntog sa pagtintal.
Pinaagi sa matuod nga gugma
Pinaagi sa tabang sa Dios
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NAGAANDAM ANG DIOS SA TAWO
ALANG SA KAMINYOON

Sa dihang gibuhat sa Dios ang tawo, Iya kining
gihimo sumala sa Iyang kaugalingong hingpit nga plano.
Iyang gihulma ang lawas sa tawo sa pagkaagi nga mahi-
mugso ang mga bata pinaagi sa panagtipon sa lalake ug
sa babaye.

Gibuhat usab sa Dios ang lawas sa bata sa pagkaagi
nga kini motubo nga makapangandam sa hustong pana-
hon nga aduna na siya'y kaakohan ingon nga hingkod.

Sa dihang molapas na ang edad sa mga kabataan
gikan sa pagkabata ngadto sa ilang pagkabatan-on, adunay
daghang kabalhinan nga mahitabo sa ilang mga lawas.
Aduna na silay bag-ong 'interes, bag-ong pagbati ug mga
pangandoy. Ang mga lalake maantigo na nga moangay sa
mga babaye ug maingon man usab sa mga babaye. Wa-
la may dautan niini. Usa kini ka bahin sa plano sa Dios
sa pag-andam ka nila. alang sa kaminyoon.
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Hinoon, importante gayud kaayo alang sa mga
batan-on nga makasabut nga ang Dios adunay sumbanan
alang sa ilang panlihok sa dili pa sila maminyo - sumba-
nan nga ilang pagasundon kon gusto sila nga makabaton
ug malipayong panimalay.

IGenesis 1:27. Ug gibuhat sa Dios ang tawo sa
iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios
gibuhat niya sila, lalake ug babaye iyang gibuhat
sila.

Buhata Kini

l. Sayop ba sa usa ka batan-ong lalake nga
mobati ug pagkadani sa usa ka batan-ong
babaye?

Ngano? "

2. Kinsa ang naghatag kanato ug kagahum sa
pagsanay?

3. Kinsa ang adunay katungod sa pag-ingon
nga unsaon pagamit ang gahum sa pag-
sanay?
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GUSTO SA DIOS NGA IKAW MAGMAPUTLI

Ang imong lawas templo sa Dios

Gusto sa Dios nga tahuron nimo ang imong lawas
nga Iyang hinatag ug galamon kini sa paagi nga maka-
pasidungog Kaniya. Dili nimo kini paghugawan sa
lawasnon ug sa espirituhanong bahin tungod niining
tutulo ka katarungan:

• Gusto sa Dios nga mopuyo sa sulod nimo.
• Tungod ug alang sa imong panimalay
• Tungod ug alang sa imong kaugalingon nga

panglawas.

::-;:::-== --...=...-=~ --====-....:.== == -===---==--= =----- ==---:-==---

l Timoteo 5:22. Bantayi nga magmaputli
ka sa imong kaugalingon.

Ang Biblia nagapahimangno kanato sa dili pag-adto
sa dapit nga mahugaw o sa mga babayeng mubo ug lupad.
Nagadili kini kanato sa pagpakighilawas sa wala pa ang
kaminyoon.
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1 Corinto 6:15·17,19. Wala ba kamo masayud
nga ang inyong, lawas mga bahin man ni Cristo?
Nan, kuhaon ko ba ang bahin ni Cristo aron paga-
himoon nga mga bahin sa usa ka babayeng dautan?
Palayo kana! Wala ba kamo masayud nga siya nga
nahilingkit ngadto sa babayeng dautan nahimong
usa ka lawas uban kaniya? Kay, sumala sa nahisulat,
"Ang duroha mahimong usa." Apan siya nga
nahiusa ngadto sa Ginoo nahimong usa ka espiritu
uban kaniya. Wala ba kamo masayud nga ang
inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga naga-
puyo sa sulod ninyo, ug nga kini inyong nabatonan
gikan sa Dios? Kamo dili na inyo sa inyong kauga-
lingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa
himayaa ninyo ang Dios diha sa inyong lawas.

Buhata Kini

4. Isulat ang tulo ka katarungan ngano nga
ang Dios gusto nga ikaw magmaputli.

5. Sag-uloha ang 1 Timoteo 5:22.

6.. Unsa man ang gisulti sa l Corinto 6:15
mahitungod sa lawas sa usa ka Kristo-
hanon?

................... __ - _ _ _ .._ ..--._ _ -..
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Gikinahanglan ang pagkaputli alang sa
imong panimalay

Matngoni ang imong kaugalingon nga maputli
tungod sa usa nga mahimo nimo nga kapikas sa tibuok
mo nga kinabuhi. Ayaw pagpasagad nga ikaw matakdan
sa sakit sa dautang babaye nga maoy makapadaut . sa
imong panglawas, sa imong kapikas ug sa imong mga
anak.

Alang sa imong mga anak nga wala pa. matawo,
kinahanglan nga magmaputli ka sa imong kaugalingon.
Ang sakit sa dautang babaye nga anaa sa ginikanan maka-
pahimo sa bata nga matawo nga buta, walay kabuot, ug
uban pang mga depikto.

Hunahunaa usab ang mga bata nga natawo gawas
sa kaminyoon. Ang tanan untang mga bata matawo sa
panimalay diin sila makabaton ug pagmahal ug pag-
amoma sa amahan ug inahan .

._ .._ -..__ _ _ _ _ _ .._ _._ ...
s

8. Unsa man ang maantus sa mga bata tungod
sa pagkamahuga\y sa ilang ginikanan?
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Gikinahanglan ang pagkaputli alang sa imong
panglawas

Ayaw ug hunahunaa nga ang kakulang sa pagpang
hilawas sa wala pa ang kaminyoon makadaut kaninyo.
Ang pagsunod sa sumbanan sa Dios mas makapaayo
kanimo kay sa pagpasagad. Ang basahon sa Proverbio
nga makita sa Biblia nagahatag kanato ug maayong
tambag. ..

Proverbio 7:2-27. Bantayi ang akong mga sugo ug
ikaw mabuhi .... Aron sila magabantay kanimo
gikan sa dumuloong babaye .... Ug ako nakatan-
aw sa usa ka batan-ong walay salabutan .... ug
siya mipadulong sa iyang balay .... Busa iyang
hidakpan siya ug gihagkan siya, ug . . . miingon
kaniya, ... Umari ka, maghubog kita sa gugma ....
Pinaagi sa ulo-ulo sa iyang mga ngabil napugos
siya sa pagnunot kaniya, ingon sa usa ka vaca nga
nagapadulong ngadto sa ihawan ....

Ayaw pagpakilinga ang imong kasingkasing
ngadto sa iyang mga dalan; kay siya nagapabutalid
sa daghang mga samaran: Oo ang tanan sa iyang
gipamatay usa na ka dakung panon. Ang iyang
balay maoy dalan ngadto sa impierno nga naga-
lugsong ngadto sa mga lawak sa kamatayon.

l Corinto 6: 18. Likayi ang pakighilawas. Ang
tanang ubang sala nga pagabuhaton sa tawo anaa
ra sa gawas sa iyang lawas; apan ang tawong makihi-
lawason nagapakasala batok sa iyang kaugalingon
nga lawas.
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Bisan ang usa ka tawo wala matakdi sa sakit nga

mananakod, aduna pay daghang kakuyaw sa panglawas
sa pakighilawas sa wala pa ang kaminyoon. Alang sa
babaye, adunay pagkahadlok nga momabdos sa wala pa
sa panahon. Ug sa duha, dunay kadaut nga mahimo
ngadto sa lawas tungod sa kahadlok ug sa pagkahibalo
nga sila nakasala. Ang pagkahadlok mahimong magagikan
sa pagkamabdos, o mahibaloan ang ilang nabuhat, o
bunga sa ilang pagbuhat o tungod kay nakalapas sa kasu-
goan sa Dios.

Atong nahibaloan nga ang pagsupak sa Dios maga-
dala ug espirituhanong sakit ug espirituhanong kama-
tayon, Busa, alang sa imong kaugalingong panglawas,
panghunahuna, ug espirituhanong kinabuhi, himoang
maputli ang iniong kaugalingon.

Buhata Kini

9. Sag-uloha ang l Corin o 6:18.

10. sa pagpakighilawas sa wala pa ang kamin-
yoon, unsa pa mang mga butanga ga as
sa sakit nga mananakod, nga makahatag ug
kakuyaw sa panglawas?
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MAKATUMAN IKAW SA SUKDANAN SA DIOS

Pinaagi sa pagpugong sa imong pagbati

Ang pagtuon sa pagpugong sa kaugalingon usa sa
labing importanteng bahin sa pagkahingkod. Ang usa ka
bata mosuki ug mosinggit kon dili mapatumanan sa iyang
gusto apan ikaw nakatuon na nga dili mobuhat niana.
Ang pagpugong sa kaugalingon kinahanglanon gayud sa
usa ka malipayong panimalay, busa gihatag sa Dios
kanimo ang panahon aron sa pag-ugmad niini karon.

l Timoteo 3:2. Kinahanglang ... mapugnganon
sa kaugalingon, mabuot, maugdang.

Kasagaran si Satanas motintal sa mga batan-on sa
unodnong kalipay. Bation nila ang makusog nga pagbati,
apan kining pagbatia natural kini sa lawas nga nagtubo,
apan kinahanglan ang pagpugong sa kaugalingon.
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Ayaw pag-ingon nga dili ikaw makapugong sa imong
pagbati. Ang Dios nagahatag kanimo sa espiritu nga ikaw
mahilahi sa mga mananap. Dili kinahanglan nga ikaw
magpaulipon sa imong pagbati. Nagahatag ang Dios kani-
mo niining mga butanga aron ikaw makapugong sa imong
kaugalingon:

* Panabut aron ikaw makasabut sa imong pagabu-
haton.

* Iyang Pulong aron maoy magagiya kanimo.
* Konsiyensia, nga pinaagi niini makasulti Siya ka-

nimo.
* Kabubut-on o ang kagahum sa pagpili kon unsay

imong buhaton.

Ug labaw sa tanan, Ang Dios sa iyang kaugalingon
motabang kanimo sa pagpugong sa imong kaugalingon,
kon imong Siyang hangyoon.

2 Timoteo 2:22. Likayi ang mga pangibog nga
iya sa kabatan-on.

Buhata Kini

11. Nganli ang upat ka mga butang nga
gihatag sa Dios kanimo nga makatabang
sa imong pagpugong sa kaugalingon.
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Pinaagi sa pagpugong sa imong hunahuna

Ang pagbati sa pagbuhat ug dautan miabut kanato
pinaagi sa atong kaugalingong hunahuna. Kon mopalabi
ka paghunahuna sa mga tentasyon, magkadaku usab ang
imong pagbati niini. Mao nga gikinahanglan nimo ang
pagpugong sa imong mg" hunahuna.

Santiago l: 14, 15. Hinonoa ang matag-usa ka
tawo matintal sa diha nga madaldal ug mahaylo
siya sa iyang kaugalingong pangibog. Ug ang pagpa-
ngibog, sa makapanamkon na, magapahimugsog
sala; ug ang sala, inigkagulang na, manganak ug
kamatayon.

Kasagaran sa imong hunahuna nagagikan sa imong
nadungog. Busa ayaw pagpaminaw sa mga mahugaw nga
sugilanon o makighisgot sa mga butang nga maoy maka-
pahatud kanimo sa pagkinabuhing dautan.

IEfeso 5:3. Apan ang pakighilawas ug ang tanang
kahugaw o kadalo, ayaw gayud ninyo kini paghis-
guti sanglit dili kini angay sa mga nahimong
balaan.

Ang pagtintal moabut usab kanimo gikan sa imong
pagtan-aw niini. Gipaagi sa Yawa nga si Eva makatan-aw
sa bunga sa kahoy nga gidili, ug sa nagahunahuna si
Eva nga kini maayo, mikaon siya ug iya usab nga giha-
tagan si Adam. Unya sila gikastigo tungod sa ilang pag-
supak sa Dios.

Ang paagi sa pagtintal ni Satanas karon sa katawhan
mao ang pagpatan-aw kanila sa mga butang nga maka-
pukaw sa ilang pangibog. Mogamit siyag mga hulagway
ug basahon nga malaw-ay, sine, sayaw ug binistihan
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nga makatintal sa katawhan. Ayaw siyag tugoti nga
madaldal ikaw sa pagtan-aw niining gidili nga bunga.

Bantayi ang imong hunahuna ug ayaw palatagawa.
Kon makita nimo ang imong kaugalingon nga naghuna-
huna na ug sayop nga hunahuna papasa kini pinaagi sa
paghunahuna ug lain. Pagbuhat ug mga butang nga
makapapuliki sa imong hunahuna.

IFilipos 4:8. Pun-a ang imong hunahuna niadtong
mga butang nga maayo ug dungganan: mga butang
nga matarung, halangdon, putli, hiligugmaon ug
dalaygon.

Buhata Kini

12. Ngano nga importante man alang kanimo
ang pagpugong sa imong mga huna-
huna?

13. Nganli ang ubang mga butang nga gigamit
ni Satanas karon sa pagpukaw sa pangibog
ug pagtintal sa ka tawhan sa pagpakasala .

..... _ -_ _----_ .._-_._ _ _ :.~-..--------_ - --

.......~ ..
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Pinaagi sa pagbuntog sa pagtintal

Aron sa pagbuntog sa mga pagtintal buhaton nimo
ang duha ka butang: Likayi kini kutob sa imong mahimo
ug ayaw padala kon moduol kini kanimo.

Ayaw pagduol sa mga dapit nga makadaldal kanimo
sa pagbuhat ug dautan. Tungod niining mga katarungan"
sa pagbuhat ug dautan. Tungod niining mga katarungan
ang mga Kristohanon magpahilayo sa mga sayawan
kahugaw.

Ang panagsandurotay sa babaye ug lalake magadala
usab ngadto sa pagtintal. Busa pagpakighigala man apan
himoa nga ang mga tawo imong hatagan ug pagtahud ug
paabuta usab nga sila motahud kanimo.

Paglakaw sumala sa sumbanan sa Dios-dili didto
sa sinehan-ang imong paghalad. Likayi ang mga higayon
diin ikaw pagatintalon.

Adunay mga babaye nga nagasulay pagtintal sa
mga lalake sa pagpakasala. Ang Biblia nagahisgut mahi-
tungod kang Jose, usa ka batan-on nga nahigugma sa
Dios. Tungod sa iyang pagdagan pahilayo sa tentasyon,
siya nahimong usa ka maayong sundoganan sa mga batan-
on/Usa siya ka ulipon ni Potipar. Ang asawa ni Potipar
naninguha nga mahigugma kaniya si Jose apan siya
midumili. Usa ka adlaw niana, samtang si Jose nag-
inusara, iyang gitintal si Jose. Si Jose miingon, "Unsaon
nako pagbuhat kining dakung pagkadautan ug pagpa-
kasala batok sa Dios? " Sa dihang nagpadayon ang asawa
ni Potipar, si Jose midagan pahilayo sa balay aron maka-
likay sa tentasyon.
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Hilabihan ang kasuko sa asawa ni Potipar ug iyang
gipasanginIan ug bakak si Jose ug iyang gipabilanggo.
Apan naluoy ang Dios kang Jose ug siya Iyang gikuha
gikan sa bilanggoan sa gihimong gobernador sa Egipto.
Magapanalangin ang Dios kanila nga mosunod sa Iyang
sumbanan.

1 Pedro 4:4, 5. Sila naghitingala nga kamo dili na
man makighogoyhogoy uban kanila sa samang pag-
patuyang, ug kamo ilang nang pagapasipad-an;
apan kini sila magahatag ra unyag husay ngadto
kaniya nga andam sa paghukon sa mga buhi ug sa
mga patay.

Basaha ang· 1 Pedr g-usab.
l\duna 'ka bay mg a WiUa
maluwas ug mga paryente nga naga-

, hunahuna nga ikaw katingad-an tungod
kay ikaw dili na mobuhat sa ilang
ginabuhat?

·Ko~ikaw buot molikay sapagtint'al,
unsaon man nimo pagtagad ang usa ka
babaye"o lalake - makig rotska
'ba kaniya o hatagan m siyag
pagtahud?
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Pinaagi sa matuod nga gugma

Nagalakip ang matuod nga gugma sa pagtahud ug
pasidungog. Ang tawo nga tinuod nga nahigugma sa usa
ka babaye magahunahuna sa iyang kaayohan ug sa iyang
ngalan labaw pa sa iyang kaugalingon nga pangibog. Dili
gusto sa matuod nga gugma nga mabulingan ang ngalan
sa babaye o magapahimo kaniya nga manamkon nga
wala pa ang kaminyoon. Ang matuod nga gugma maka-
pugong sa kaugalingon.

Ayaw pagsalig ug daku sa imong gahum sa pag-
pugong sa kaugalingon. Ang labing maayong butang nga
imong pagahimoon mao ang paglikay sa mga pagtintal.
Busa hulata nga kamo managkarninyo una, dayon diha
pa buhata ang inyong katungod ingon nga bana ug asawa.
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Ang ubang mga lalake mosulay pagkuha sa babaye
aron iyang mapamatud-an nga gihigugma ba gayud siya
sa babaye, apan hinumdumi babaye, nga ang tawo nga
nagabuhat niini wala magbuhat tungod kay siya nahi-
gugma kondili aron pagtagbaw sa iyang pangibog.

Ang imong gugma sa usa ka tawo nga imong
minyoan makatabang usab kanimo sa paglikay sa mga
pagtintal sa pakighilambigit sa ubang mga lalake o mga
babaye. Ikaw nasayud nga ikaw makabaton ug mas
malipayon nga kaminyoon kon ikaw ug ang imong
paris magahulat ug magmaputli sa inyong kaugalingon sa
dili pa kamo maminyo. Busa bisan ang mga plano sa usa
ka malipayong kaminyoon makatabang usab kaninyo
paglikay sa mga pagtintal.

1 Tesalonica 4:3-5. Kay ang pagbuot sa Dios mao
xuu, ang myong pagkabinalaan; nga kamo manag-
likay sa pakighilawas, nga ang matag-usa kaninyo
mahibalo unta unsaon niya sa pagpangasawa diha
sa kabalaan ug kadungganan, dili sa balatian sa
kaulag ingon sa mga Gentil nga wala makaila sa
Dios.

Buhata Kini

11. Unsa may nagalakip sa matuod nga gug-
ma?

18. Basaha ang 1 Tesalonica 4:3-5 maka-
tulo.
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Pinaagi sa tabang sa Dios

Nagkinahanglan ikaw ug gahum gikan sa Dios aron
makapalig-on kanimo sa pagbuntog sa mga pagtintal sa
tanang higayon. Nagkinahanglan ikaw ug tabang sa Dios
sa pagpugong sa imong mga hunahuna ug sa imong mga
buhat. Hangtud nga ikaw walay tabang gikan Kaniya sa
madugay kon sa madali, makasala ikaw sa imong kasing-
kasing ug unya sa imong hunahuna nga magadala kanimo
ngadto sa sayop nga binuhatan. Busa nagkinahanglan ikaw
ug tabang gikan sa Dios sa imong kinabuhi. Pangayo Ka-
niya ug pasaylo sa tanan mong sala ug pangayoa usab nga
siya motabang kanimo sa pagkinabuhi nga matarung.

Mateo 15: 19. Kay gikan sa kasingkasing nagagula
ang mga dautang hunahuna, pagbuno,. panapaw,
pakighilawas, pangawat, pagsaksig bakak.

Daghan ang mga batan-on nga nawad-an na ug paglaum
nga makakinabuhi nga maputli, nakakaplag ug kabag-
'ohan pinaagi sa gahum sa Dios ug karon sila nagkinabuhi
na nga maputli ug malipayon.

1 Corinto 6:9·11. Ang mga katawhan nga dili
matarung ... o mananapaw, o mga bayot ... dili
gayud makapanunod sa gingharian sa Dios. Ang
uban kaninyo susama kanila apan gihinlpan na
kamo gikan sa sala; gihalad na kamo ngadto sa
Dios; kamo gimatarung sa Dios pinaagi sa ngalan
sa, Ginoong lesuKristo ug diha sa Espiritu sa a-
tong Dios.
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Motintal gihapon ka nimo si Satanas bisan kon
ikaw luwas na, apan pinaagi sa Pulong sa Dios ug sa
Iyang tabang mabuntog nimo ang mga pagtintal.

1 Pedro 4:2. Sukad karon, kinabuhion na nimo
ang nahabilin mo nga kinabuhi pinaagi sa pagmand o
sa kabubut-on sa Dios, ug dili pinaagi sa mga
tawhanon pangibog.

Buhata Kini

19. Makakinabuhi ba ikaw sa Diosnong
sumbanan bisan walay tabang gikan sa
Dios?

20. Unsa man ang imong ihatag ngadto sa
Dios aron Siya magal uwas kanimo gikan
sa sala ug matabangart ikaw sa pag-
kinabuhi nga matarung?

21. Basaha ang I Corinto 6:9-11 ug ang I
Pedro 4:2 makatulo.

22. Pag-ampo nga ang Dios magpasaylp
kanimo sa tanan mong mga sala ug
magtabang kanimo sa pagkinabuhi nga
matarung.

23. Itandi ang imong mga tubag sa mga
tubag sa katapusan niining leksyona.

24. Sulati ang imong rekord sa estudyante
nga makita sa luyo sa basahon alang sa
leksyon 2.

45



46 Kaminyoon Ug Panimalay

Mga Tubag sa Leksyon 2

Kon ang imong mga hustong tubag moabot gikan
sa 15 ngadto sa 16, gradohiang imong papel ug
labing maayo; gikan sa 12 ngadto sa 14, gradohi
ug maayo; gikan sa 9 ngadto sa 11, butangi ng
kasarangan. Kon mokubos sa 9 ang imong hustong
tubag, basaha pagusab ang leksyon.

l Dili. Usa kini ka bahin sa plano sa Dios sa
pag-andam kanila sa kaminyoon.

2. Ang Dios.
3. Ang Dios
4. Alang sa Dios nga mopuyo sulod kanimo,

.alang sa imong panimalay, alang sa imong
panglawas.

6. Ang lawas ni Kristo
7. Ang mga bata nagkinahanglan ug panimalay

diin didto sila makabaton ug pag-arnorna sa
ilang ginikanan.

8. Ang uban natawo nga buta, walay kabuot ug
.uban pang mga depekto.

10. Pagmabdos nga wala sa panahon, makadaut
sa panglawas tungod sa kahadlok nga mahi-
baloan, makadaut sa panglawas tungod kay
nakalapas sa kasugoan sa Dios.

11. Imong panabut, Iyang Pulong, konsiyensia,
ug kabubut-on.

12. Ang pagtintal gikan sa hunahuna.
13. Mahugaw nga hulagway, sine, sayaw ug mga

binistihan
14. Jose 17. pagtahud ug pasidungog
16. Pagtahud 19. Dili
20. Imong kinabuhi.
Pila ang imong hustong tubag? .

Grado .


