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MAGHAMBALANAY ~ ~
ANAY KITA ~,.

Maghambalanay anay kita sa wala"pa ikaw maka-
sugod sa pagtuon siru nga tulon-an. Pmasahi ini nga
tul on-an nga makabulig sa Imo sa pagtuon bisan dnn
Iru nga libro amo ang Imo manunodlo Nagatudlo sa
Imo sang isa ka butang kag pagkatapos may Isa ka
pamangkot kon bala Imo uu nahangpan. Gmatuytoyan
ikaw sa tagsa ka leksyon.

"ANG BAG-O MO NGA KABUHI" gmahatag sa
pmarud nga leksyon agud mahapos garmton. Ang mga
paluna ginnumerohan sing maathag agud mahapos uu
tiponon kag lumuon nga hbro kaupod sang mga gala-
rruton nga gmahatag sa wala smg dugang nga bayad

Iru nga hbro nabalhag sa kadakuon nga mahapos
masulod sa bulsa. Madala nimo iru bisan dnn ikaw mag-
dakto kag matun-an nimo uu kon may hma ukon napulo
Ikaw ka mmutos nga wala sang buhat. Indi na kinahang-
lan nga hulaton mo pa nga may tion gid Ikaw sa pagtuon
sang bug-os nga leksyon Buhata ang Imo masarangan,
kon san-o mo malumo, kag kon dnn mo malumo

Ang kompleto nga libro sang "ANG BAG-O MO
NGA KABUHI" may 10 ka tulon-an nga nagalambot
sa 162 ka paluna Ang tanan nga mga bumolutho nga
narelustro malumo makapangayo sang bug-os nga napulo
ka leksyon upod ang mga palasinawan, sa Isa lamang
ka tion ukon tag-duha ka leksyon sa Isa ka tion

Kon magpangayo Ikaw sang bug-os nga libro sa
isa ka tion ipadala kaupod sa Imo "order" ang 1'10 00
nga Imo bulig sa bulohaton. Kon mag-"order" Ikaw sang
2 ka leksyon sa Isa ka tion, magpadala sang Imo bulig
nga f>300 sa tagsa ka pagpangabay

Ang mga bulig nga makita sa Ibabaw nagalakip
sang pagrehistro, mga tulon-an, mga palasmawan, ang
paggrado kag ang "Ment Certificate" sang ICI

5
Internattonal Correspondence lnstttute



6 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi

Buhata Ini

Pili-a ang husto nga sabat, ukon husto
nga kasugpon sang dinalan, kag butang!
sang x ang tupad sini Halimbawa
1. Ano nga klase sang libro mi?

" " a) pinasahi
.. . b) ordinaryo

2. Ini nga hbro amo ang Imo manunudlo kag
makabulig sa Imo

.a) sa pagtudlo sa klase.
. . b) sa pagtuon bisan dnn

3. Ang International Correspondence Insti-
tute gmasakdag sang manggaranon nga
mga tawo kag ang mga bumolutho mdi
na kinahanglan maghatag sang ila bulig
agud magrehistro para sa mga kurso sang
ICI, magbaton sang nabayaran na sa
koreo nga mga tulon-an sa Bibha kag
nagradohan nga mga palasinawan kag
«Ment Certificate"

. . .. a) husto
.. . b)sayop

Ang pulong nga imo kuntani gmpih nga
amo ang husto nga sabat amo ang "sa-
yop". Kon lain ang Imo sabat, palihog
basaha liwat ang "Maghambalanay Anay
Kita".

4. Ang tagsa ka talon-an gmbuhat agud
masulatan kasubong sa isa ka hbro nga
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Maghambalanay Anay Kita

may mga bulohaton para sa Imo. Dugang
smi, may isa ka pmasahi nga palasmawan
sa tagsa ka tulon-an nga dapat kornple-
tohon sang bumolutho kag ibalik sa
Intemational Correspondence Institute
agud gradohan sa indi pa mahatag ang
"Ment Certificate" .

. . . • . a) husto

..... b) sayop
Sabat. a) husto

Sa Idalum sang bahm nga "Buhata Iru" Makita
rumo ang mga sabat. Indi anay pagbasaha kon wala pa
rumo masulat ang Imo Tabuni irn sang Isa ka papel
samtang nagasulat Ikaw Pagkatapos Ipaanggid ang mga
sabat mo sa Iya sang libro

Buhata Ini
Pili-a ang husto nga kasugpon siru nga

dinalan kag butangi sang x ang tupad sang
husto nga sabat.

3. Ang mga pamangkot kag mga sabat naga-
ttlaw sang
..... a)paghangup mo sang Imo gma-

basa
.... b)paghIbalo mo sang tema sa kabi-

logan nga leksyon.

Sabat: 3. a) paghangup mo sang imo gI-
nabasa

Iru nga libro kon kaisa magapahimo sa Imo sang
Iban pa gid nga mga bagay luwas sa pagsabat sa mga
pamangkot Magabuhg uu nga maghanas sa Imo sa pag-

lnternattonal Correspondence Institute
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8
tuon SIng matul-id Garu siguroha nga mabuhat mmo
iru tanan

Nagasugid InI nga libro nahanungod sa Imo Knsto-
hanon nga pagkabuhi Maayo iru nga bulig kag pagpaka-
maayo sa Imo. Nangin daku nga bulig InI sa mga luubo
nga mga bumolutho Apang magahatag lamang SIng
kaayohan uung Imo natun-an samtang gmagarrut mo
Garu gilayon nga Ibutang sa buhat ang Imo natun-an

Buhata Ini
4. Madamo nga yohlVl ang imo makuha

sa imo pagtuon kon
. .. . a) tudloan nimo ang iban sang gma

tudlo sa lfbro .
. . . . . b) sugoran nimo ang pagbuhat sang

butang nga Imo natun-an.

5 Basaha ang pahina 5 agud mahibalo-an
mo 1<on ano ang imo pagatun-an,

Sabat: 4. b) sugoran nimo ang pagbuhat sang
mga Butang nga Imo natun-an.

Gmakmahanglan mo ang bulig sang GInUO sa Imo
pagtuon Gam kon san-o ikaw buot magtuon.rnagpanga-
yo sang Iya bulig, kag pasalamatan Sia Ang Espmtu
Santo magabulig sa imo sa pagpahangup sang mga espi-
ntuhanon nga kamatuoran nga kinahanglan rurno rnahi-
baloan Ipakita NIya sa Imo kon ano ang pagbuhat SInI
sa Imo kabuhi Buhgan man NIya Ikaw sa espmtuhanon
nimo nga pagtubo, samtang nagatuon Ikaw SIni nga
tulon-an

Pangamuyo
Salamat Dios, sa sirung mga tul on-an naha-
nungod sa akon kabuhi Kabay nga buligan
Mo ako sa pagtuon sing maayo Garruta rru
nga tul on-an sa pagbulig sa akon nga mag-
mangin maayo nga Knstohanon. Sa ngalan
ni Kristo Jesus, Kabay pa
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LEKSYON 1

NAGSUGOD I KAW
SANG BAG-ONG
KABUHI

Ang Matun-an Mo Sa Sini Nga Leksyon

Ano ang Natabo?
Ang Bag-ong Kabuhi kay Kristo
Ano nga Sari sang Kabuhi?
Ano ang Imo Dapat Buhaton?
Ang Bag-o Mong Panimalay: Ang Imo

Amay
Ang Bag-o Mong Panimalay: Ang Imo

Magulang
Ang Bag-o Mong Panimalay: Ang

Balaan nga Espiritu l~bulig Mo
Ang Bag-o Mong Panimalay: Alg iban

nga mga Kristohanon
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10 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi
Ano ang Natabo?

Nagsugod ikaw sang bag-o nga kabuhi sa tion
nga Imo ginbaton SI Kristo Jesus nga Imo perso-
nal nga Manluluwas. SIa ang Manughatag sang
kabuhi - pinasahi, bugana kag malipayon nga
wala sing katapusan. Ginhatag nimo ang imo
kabuhi sa Iya nga napun-an sang sala kag kapas-
lawan. Kag sa baylo sma ginhatagan NIya Ikaw
sang kabuhi nga madinalag-on sa sala. !'bgsugod
Ikaw sing kabuhi nga napun-an sang mahima-
yaon nga kahigayunan subong nga anak sang
DIOS.

International Correspondence Instttu te



Nagsugod Ikaw sang Bag-ong Kabuhi 11

Ang Bag-ong Kabuhi kay Kristo

May bag-o ka nga kabuhi tungod kay si Gi-
nuong Jesus nagapuyo sa Imo. Nagasugid sa Imo
ang Pulong sang DIOS, ang Biblia, nahanungod
sini.

SI Kristo sa inyo, ang paglaum sang himaya.
Mga Taga Colosas I:27.

Ang linya sa wala makabulig sa Imo agud
matalupangdan mo sing madali ang mga bersi-
kulo. Ang reperensya sa katapusan nagatudlo sa
imo kon diin nimo pangitaon sa Biblia.

Buhata Ini

Butangi sang x ang tupad sang husto
nga sabat.
2. sa diin nimo matun-an nga ang ka-

buhi gikan kay Kristo nagapuyo sa
imo?

a) sa Biblia, ang Pulong sang
Dios.

b) gikan sa Siyensya
k) sa nagkalainlain nga pagtu-

loohan.
Sabat: 2. a) sa Biblia, ang Pulong sang

Dios.
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12 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi

Ano nga Sari sang Kabuhi?

SI Knsto nga nagakabuhi sa Imo, amo ang nag-
lumo sa imo nga Knstohanon Ang panghuna-
huna sang Iban, nga ang Knstohanon nga ka-
bulu wala SIng kalipay kag kaangay sang yara sa
bilanggoan. Daku ang ila pagsayop. Kayang
bag-o mo nga kabuhi kay Knsto Isa ka bugana
kag malipayon nga kabuhi nga wala pa gid rurno
maarnbiti sang una

Buhata Ini

Butangi sang x sa tupad sang husto
nga sabat.
3. Sa pagbaton nimo kay Kristo Jesus

nga Manluluwas. nagsugod ikaw sa
kabuhi nga:

a) masinulob-on.
b) labing malipayon sang sa

daan mo nga kabuhi.
k) kaangay sang Isa ka binilang-

go.

Sabat. 3. b) labing malipayon sang sa
daan mo nga kabulu,

Ako nagkan, agud nga may kabuhi sila,
kag may kabuganaan SInI Juan 10'10
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Nagsugod Ikaw sang Bag-ong Kabuhi

Buhata Ini

4. Sauloha ang pulong ni Ginuong Je-
sa Juan JO:IO.

Ibutang ang x: sa tupad sang husto nga
sabat. .

5. agkari si Ginuong Jesu-Kristo
paghatag sang
..... a) silot sa imo mga sala.
..... ) kabuhi ... nga may kabuga-

naan. '

Sabat: 5. b) kabuhi .. nga may kabu-
ganaan.

Makita nimo sa bag-o nga kabuhi nga ginha-
tag ni Ginuong Jesus ang bag-ong paghangup,
bag-ong palanan-awon, bag-ong lalambuton kag
bag-ong tinutuyo sang pagkabuhi.

Nadula ang lulan sang sala kay gmpatawad
ikaw. Ang bag-ong gugma sa Dios kag sa Iban
nga katawhan nagapuno sa Imo tagipusoon, nga
nagadala sang kalinong kag kalipay. May bag-o
na ikaw nga pagdayaw sa tanan nga mga maayo
kag maanyag, kag bag-o nga pagbatyag sang pre-
sensya, gahum kag kaayo sang Dios. Ang bag-o
nga handum sa pagpahamuot sa Dios kag sa pag-
bulig sa iban nagasugod sa paghatag sang bag-o
nga gabayan sa imo mga hulag.

Intemattonal Correspondence Instttute
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14 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi

Ang atataro nga nahimo nga alibangbang wala
makaagi sang kabalhinan nga gintuga sang Bala-
an nga Espiritu sa Imo. Indi na ikaw kaangay
sang atataro nga nagaguyod sang imo kaugali-
ngon nga kabuhi. Ginbag-o ikaw ni Ginuong
Jesu- Kristo kag nangin bag-o nga tinuga. Ka-
angay ka sang isa ka alibangbang nga nagalupad
nga may kahilwayan sa imo espiritu. Karon hil-
way na sa pag-alagad sa DIOS.Natawo ikaw liwat
kag indi na isa ka makasasala, kay Ikaw karon
anak sang Dios.

Buhata Ini
Butangi sang x ang tupad sang husto nga
sabat.
6. Dnn sa sirung mga bagay ang imo maang-

kon sa bag-o mong kabuhi,
...... a) bag-ong palanan-awon
...... b) madamo nga manggad .
.... ,. k) ang pagdayaw sang Imo mga ab-

yan.
7. Sang natawo ikaw hwat nagsugod ikaw

sang kabuhi nga
..... a) hilway sa mga gumon tang .
...... b) napun-an sang paghigugma sa

Dios kag sa iban nga katawohan .
...... k) may kahilwayan sa pagbuhat

sang imo naluyagan.
Sabat. 6. a) bag-ong palanan-awon

7. b) napun-an sang paghigugma sa
Dios kag sa iban nga katawohan.
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Nagsugod Ikaw sang Bag-ong Kabuhi 15
Ano ang Imo Dapat Buhaton?

Subong sang Isa ka lapsag nga bag-o natawo
sa panimalay sang Dios, maambitan mo ang
mapinalanggaon Niya nga pagtatap. Kinahanglan
batunon nimo ang mga pagtatap nga Iya gina-
hatag agud makaangkon ka sang maayong la-
was kag kusog. Ginhatagan Nya ikaw sang bag-
o nga kinaiya, kag kinahanglan buhaton nimo
ang Imo bahin sa pagpatubo sini.

Magabulig ini nga libro sa pagpatubo sang
Imo bag-o nga kinaiya. Samtang nagatuon Ikaw
sini nga leksyon, matun-an mo ang mga kahiga-
yunan kag katungdanan subong nga anak sang
Dios. Hingaliti ini samtang nagakabuhi pa ikaw
diri sa duta. si pila ka adlaw pagadalhon ikaw ni
Ginuong Jesus sa langitnon Niya nga puloy-an.
Kag magpuyo didto kaupod Niya. Isa ini ka
puloy-an nga indi matumbasan sang linibo ka
mga tumalagsahon nga butang diri sa kalibutan.

Intemattonal Correspondence Instttute



16 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi

9. Nagatuon ikaw sim nga leksyon agud
...... a) makakuha sang sertipiko
...... b) makadebate nahanungod sa re-

lihiyon .
...... k) mahimuslan ang mga kalugayu-

nan subong nga anak sang Dios.

Sabat: 8. b) Ang bag-o nga kinaiya nga
ginhatag sang Di s sa Imo.

9. k) mahimuslan ang mga kahiga-
yunan subong nga anak sang
Dios.

Ang labing malahalon nga butang nga Imo
pagahimuon amo ang magpabilm nga naangot
kay Kristo kag magtubo nga mabakud sa kabuhi
nga iya ginhatag.

Magpabilin kamo sa akon, kag ako sa inyo
. . . kay luwas sa akon wala kamo sing
mahimo. Juan 15:4, 5.
Busa sa bagay nga ginbaton ninyo si Kristo
Jesus nga Ginuo, maggawi kamo sa Iya,
nga nakapanggamot kag natukod sa Iya kag
napalig-on sa pagtuo, subong sang gintudlo
sa inyo, nga nagabugana sa pagpasalamat.
MgaTaga Colosas 2:6, 7.
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Nagsugod Ikaw sang Bag-ong Kabuhi 17
Buhata Ini

&ttlU1grsan~x ang~usto nga sabai7!
O. Ano ang labing malahalon nga butang

nga Imo himuon agud magmabakud
ikaw nga Knstohanon?
..... a) magpabilm nga naangot kay

Kristo .
..... b) magpanmguha ga mangin

kaangay ru Knsto
..... k) magsunod sa ginabuhat sang

Iban nga Kristohanon.
Sabat: 10. a) magpabilin ga naangot kay

Knsto,

Ang Bag-o Mong Panimalay: Ang Imo Amay
Ang Gamhanan nga DIOS, nga nagtuga sang

kahbutan, nangin mahigugmaon mo nga Amay
Indi paghunahunaa nga estrikto Sia kag yara sa
malayo nga duog. Yara Sia sa Imo luyo karon,
nga handa sa pagbulig sa Imo sa tanan mo nga
gumontang.

Karon kay anak na Ikaw sang DIOS, buot Niya
nga magpakighambal ikaw sa Iya subong nga
Imo Amay. Kag maghambal Ikaw sing tampad
kag may pagsalig, subong sang gmahimo sang Isa
ka bata nga nagapakighambal sa maalwan kag
mabinatyagon niya nga amay. Magpakighambal
ikaw sa Iya paagi sa pagpangamuyo sa adlaw-
adlaw nga tanan, bisan sa ano nga oras. Isugid sa
Iya ang tanan mmo nga mga gumontang. Pasa-
lamati Sia sang Iya pagpakamaayo. Ginadum-
dom Niya ikaw kag ang tanan nga may kahilab-
tanan sa imo.
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18 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi
Kon magpangamuyo Ikaw, indi kinahanglan ang
matahum nga mga pulong ukon nasaulo nga
pangamuyo. Sugm lang SIa kon ano ang yara
sa Imo tag! pusoon.

Buhata Ini
Butang. sang x ang tupad sang husto nga
sabat.
II. sa bag-o rumo nga kabuhi karon, ang

DIos kaangay sang
..... a) malayo nga tinuga nga I1ldJ

naton matawag .
..... b) malugugmaon nga Amay.

12. Ano ang imo buhaton kon nagapanga-
muyo?
.... a)

... b)

magsaulo sang palangadi-on
kag sulitsulrton sa pagpanga-
dI•
maghambal smg tampad sa
DIos subong sang bata nga
nagapakighambal sa Iya amay
maggarrut sang mga pulong
nga binalaybay
b) matugugmaon nga Amay.
b) maghambal sing tampad

sa DIos subong sang bata
nga nagapak.Jghambal sa
Iya amay.

Ang Bag-o Mong Panimalay: Ang Imo Magulang

Sa pammalay sang DIOS, SI J esu-Knsto <imo
ang Imo Magulang Tungod sang daku NIya nga

.. k)

Sabat 11.
12.
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Nagsugod Ikaw sang Bag-ong Kabuhi 19
gugma sa imo nagpakamatay Sia sa krus sa pag-
luwas sa imo. Gusto Niya karon nga mabuligan
ikaw sa pagkabuhi nga malipayon kag mag-
mangm madinalag-on batok sa sala. Pasalarnati
Sia karon sa pagluwas Niya sa imo kag sa bulig
nga Iya ginahatag sa imo adlaw-adlaw.

13. Sa sining ba~.o mo nga kabuhi, si
Kristo Jesus ang imo nga
" .... a) Manluluwas kag Magulang nga

Utod .
...... b) mapmtas nga hukom.

Sabat: 13. a) Manluluwas kag Magulang
nga Utod. _41::_

Buhata Ini
Butang! sang x ang tupad sang husto nga
sabat. .'

Ang Ba9"O Mong Panimalay: Ang Balaan nga
Espiritu Kabulig Mo

Ang Balaan nga Espiritu, Ikatatlo nga Persona
sang Trinidad, amo ang nagahatag sa Imo sang
makatilmgala nga milagro sang pagkatawo liwat
Gmbag-o Nya ang Imo makasasala nga kinaiya
kag ginhimo ka nga anak sang DIOS.

Magapakigsumpong pa ikaw sa daan nga ugali
kon kaisa, apang ang Balaan nga Espiritu nga
nagapuyo sa imo tagipusoon magabuhg gid sa
Imo. Sa matmumanon kag matinuohon nimo
nga pagbuylog sa Iya, pagatudloan NIya ikaw
kon ano ang imo pagabuhaton. Kag hatagan
NIya Ikaw smg kusog sa paghimo sini.
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20 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi

Buhata Ini
Butang. sang x ang tupad sang husto nga
sabat.
14. Nahanabo ang milagro sang pagkatawo

hwat sa Imo tungod sa
..... a) Ebanghelista
...... b) Pastor
..... k) Balaan nga Espiritu

. 15. Yara ang Balaan nga Espmtu sa
..... a) pagsilot sa imo kon makasala

ikaw .
...... b) pagpuyo sa Imo kag magbulig

sa Imo sa paghimo sang mata-
rung.

16. Mahimo nimo kon ano ang gusto sang
Dio nga imo buhaton
...... a' sa gilayon
..... b) tungod kayang 'Balaan nga

Espiritu magapilrt sa imo sa
paghi o sini .

......k) ko matinuohon kag mannu-
manon ikaw sa gbuylog sa
Balaan nga Espiritu.

17. Mahangpan nimo kon ano ang imo
pagab haton kag masarangan mo sa
pag uhat ini Pl!agi sa
...... a imo kaugalingon nga kaalam .
...... b) im kaugahngon nga gahum .
......k] bulig sang Balaan nga Espiri-

tu
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Nagsugod Ikaw sang Bag-ong Kabuhi 21

Sabat! k) laan nga Espiritu.
b) pagpuyo sa imo kag mag-

bulig sa Imo sa paglprno
sang mataru{1&

16. k) 1(on matmuollon kag mati-
numanon ikaw sa pagbuy-
log sa Balaan nga Espiritu.

17. k) bu1jg sang, Balaan nga Es-
piritu

Ang Bag-o Mong Panimalay: Iban nga mga

Kristohanon

Ang tagsa ka maminatud-on nga Knstohanon
nga natawo hwat, isa ka anak sang DIOS. Tungod
kayang Dos aton Amay, mag-ulolutod kita kay
Knsto.

Ang kautoran nga mga Knstohanon malipay
nga kabuylog nila Ikaw sa panimalay sang DIOS

Himuon rula ang ila masarangan sa pagbulig sa
Imo sa espirituhanon nga pagtubo agud rnagma-
baskog ikaw nga Kristohanon.

Kon may palaligban Ikaw, indi magkahangawa
sa pagsugilon sa pastor ukon sa Iban nga kauto-
ran sa iglesia Magapangamuyo sila kag ila man
himuon ang ila masarangan sa pagbulig sa Imo

--~ /"-1
c.~' j~ ~

=!..------ \~('

I
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22 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi

Buhata Ini
Butangi sang x sa tupad sang husto nga
sabat.
18. A1g tanan nga mga maminatud-on

nga Kristohanon nga natawo liwat
..... a) mga utod rumo kay Kristo
... b) katapo sang organisasyon
...... k) maayo nga abyan.

19. Karon sulati ang Imo Rekord sang
Bumolutho kag Palasinawan para sa
Leksyon 1
Pagkatapos nga nabuhat mo iru, mag-
padayon ka sa masunod nga leksyon.

PINASAHI NGA PAHIBALO
Mahimo mo na karon masulat ang mga

sabat sa Palasinawan sang leksyon 1.
Kon nadula ang Imo papel palasmawan

magsulat gilayon agud mapadalhan Ikaw sing
bag-o

Pagkatapos nga makompleto irung pinasahi
nga palasmawan, mahimo ka makapadayon sa
pagtuon sang madason nga leksyon
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23

PAGPAKILALA sang LEKSYON 2

Natun-an mo na ang "Bag-o Mo nga Kabu-
hi" kay Kristo. Karon, ang ICI nagakalipay
sa pagtanyag sa imo sang leksyon 2 nga gina-
tig-ulohan "NAGATUON IKAW SA PAGLA-
KAT".

sa sini nga tulon-an matun-an mo ang
dugang pa nga mga paagi sa pagpuyo nga mai-

, nuswagon sa espirituhanon nga kabuhi sang
Kristohanon. Nagakahulogan ini sing labi pa
sang sa paghibalo kon paano ang tawo naka-
lakat sa bulan. Ini nga leksyon magahatag sa
imo sang ihibalo kon paano ikaw makalakat
kaupod sa Dios. Matalupangdan mo man ang
pila ka mga pagdaya ni Satanas kag kon paano
mo malikawan ang pagkasandad. Matukiban
mo ang mga sabat sang Biblia sa madamo mo
nga mga gumontang kag magabaton ka sang
dugang pa nga kasigurohan sang imo kalu-
wasan.
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Ibutang ang Imo Kamot sa Kamot sang Dios
Daw ano ka malipayon ang mga gmikanan

kon ang Ila bata magtuon na sa paglakat. Su-
bong man, malipayon ang langitnon mo nga
Amay kon Ikaw nga Iya anak magsugod sa pag-
lakat kau pod NIya sa Knstohanon nga pagka-
bulu Indi ka magkahadlok nga basi matumba
Ikaw. Ibutang lang ang Imo kamot sa kamot
sang Imo Amay kay magabuhg SIa sa Imo Sa
tagsa ka adlaw sa imo pagbugtaw, magpangayo
Ikaw sa Iya sing bulig sa tanan nga butang nga
imo pagabuhaton.

Buhata Ini
Butangi sang x ang tupad sang husto nga
sabat.
1. Sa ano nga palaang!iran gmapaal1gg1ll

ang imo kabuhi nga Kristohanon sa siru
nga leksyon?
•.•.a) kaangay sang tawo nga nagalakat

lang sa iya kaugalingon •
.... b) kaangay sang bata nga indi maka-

lakat .
.... k) ang paglakat nga nagabutang sang

imo kamot sa kamot 'Sang Dios.

Sabat: l. k) ang paglakat nga nagabutang
sang imo kamot sa kamot sang Dios.

Gintilawan bala ni Satanas nga Pukanon Ikaw?
SI Satanas ang yawa, kaaway sang DIOS kag

sang tagsa ka Kristohanon. Nagatmguha siya nga

Intemattonal Correspondence Instuute



26 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi
masandad ikaw. Mahimo mya nga gamiton ang
paghmgabot ukon ang pangduhaduha kon bala
naluwas Ikaw. SI Satanas masunson nga nagapa-
kigsumpong sa mga Knstohanon. Kag nagatingu-
ha gid SJa nga magpalayo sila-sa DIos. Gmatingu-
haan ruya nga maghbog ang ulo sang bag-o nga
mga Knstohanon sa mga pagpangduhaduha kag
sa mga kahsdanan. Indi Sia gusto nga magtuon
ikaw sa paglakat kaupod. sa Dios.

Gam indi lang ikaw magakatmgala nga kon
kaisa nagakasandad ikaw ukon nagakabunggo
samtang nagatuon ikaw sa paglakat. Ang bata
mahimo nga makabunggo kag masakitan ang rya
kaugalingon. Apang indi Ini kabangdanan para
sa iya sa pag-untat sa pagtinguha sa pagtilaw
nga makalakat liwat,

Buhata Ini
2. Sa tion nga Kristohanon na Ikaw

.... a) nadula na ang Imo mga gurnontang

.•.. b) SI Satanas magatinguha nga puka-
non Ikaw

.... k) indi na gid ikaw rnagapangduha-
duha ukon pagasulayon pa

3. Sl Satanas masunson nga nagatinguha
nga ang bag-o nga Kristohanon maga
•... a) kalipay sa ila kaluwasan
.... b) pangduhaduha nga may DlOS

..•. k) pangduhaduha kon bala naluwas sila.
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Sabat: 2. b) si Satanas magatinguha
nga pu~anon ikaw.

3. k) pangduhadUha kon bala
naluwas si!

Panumdoma nga ang Langitnon mo nga Amay
mas makusog pa sang sa panulay kag pagakaptan
Niya ang imo kamot.

Kag nagahatag ako sa ila sing kabuhi nga
walay katapusan, kag indi gid sila mawala,
kay walay isa nga makaagaw sa ila sa kamot
sang Amay. Juan 10:28.

4. Sauloha ang mga pulong ni Ginu-
ong ksus sa Juan 10; 28.

Naga-antos ~ bala Tungod kay Kristo?
Indi lang ikaw matmgala ukon maakig kon

ang imo pammalay kag ang iban nga abyan nimo
magayaguta sa imo tungod kay ginbaton nimo
Sl Knsto nga imo Manluluwas. Mahimo nga ila
Ikaw hingabuton. Isa ka kadungganan kag kahi-
gayunan ang mag-antos para sa Iya nga nagpa-
kamatay sa krus para sa aton. "Pas-an on naton
ang aton krus" kag magsunod sa Iya. Ipakita
naton sa Iya nga ginapasalamatan naton ang Iya
pag-antos sa aton.

Labot pa, ang Ginuo nagsaad sang padya sa
mga naga-antos para sa Iya
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Kon sin-ong buot magsunod sa akon, mag-
dumih Sia sang iya kaugalmgon kag magpas-
an sang iya krus adlaw-adlaw kag magsunod
sa akon. Lucas 9.23.

Bulahan ang mga gmahmgabot bangod sa
pagkamatarung, kay ila ang gmhanan sang
langit. Bulahan kamo kon ang mga tawo t
magpasipala sa myo kag maghmgabot sa
inyo kag maghambal sang tanan nga bagay
sang kalautan batok sa myo sing di-matuod
bangod sa akon. Mateo 5 10, 11.

B~hata Ini
5. Kon mag-antos ikaw bangod kay Kristo

rnagbatyag ikaw sing
/... a) kasubo kag pagkaluya .
•.••b) kaakig kag handa magpakig-away .
.... k) kalipay kay may padya sa langit. II'

Ginatublag bala Ikaw sang Pagpangduhaduha?
Indi lang ikaw magkabalaka kon nabudlayan

ka sa paghimo smg matarung. Kay kon ang tawo
matawo liwat, matuod nga anak SIa sang DJOs
apang kmahanglan pa nga magtuon SIa sa pag-
lakat. Kon ang bag-o nga Knstohanon makasa-
yop ang panulay nagasutsot siru nga hunahuna
sa iya: "Tan-awa ang akon gmlurno. Ayhan indi
ako anak sang DiOS kay dapat kuntani nga indi
ako maggawi smg subong."

Nagalibog ang ulo sang iban nga mga Knsto-
hanon, kag tungod smi nagaabot ang pagpang-
Intemattonal Correspondence Instttute
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duhaduha. Makapangduhaduha sila. "Ah, mdi
ako makapangabuhi sang kabuhmg Kristohanon.
Mabudlay kaayo para sa akon. Maayo pa mag-
bahk na lang ako sa daan ko nga pagkabuhi kag
Indi na lang mag-alagad sa DIOS. Labot pa, wala
man nakon makita ang daku nga kabalhinan
sang akon kabuhi subong sang ginahambal sang
Iban nga Kristohanon. Wala man nakon mabat-
yagi ang kalipay sang kaluwasan. Siguro indi
man ako Knstohanon."

Nasugata na bala nimo ini nga mga pagpang-
duhaduha? Dumdoma nga naggikan ina sa ImO
kaaway nga nagatinguha sa pagpaluya sa imo
agud matumba Ikaw. Ang Iban nga tawo naka-
batyag SIng labaw nga kalipay sa nahaunang tion
nga sila naluwas sang sa iban. Gam indi lang
Ikaw magpalibog kon ano ang Imo ginabatyag,
kay sa dalayon nimo nga pagtuon nahanungod
sa ginhimo sang DIOS nga nangin anak NIya
Ikaw, nagadugang ang kalipay nga imo maang-
kon. Samtang nagpasalamat Ikaw sa mga pag-
pakamaayo nga Imo nabaton, nagatubo man ang
Imo kahpay. Dumdoma nga ang Imo kaluwasan
wala nasandig sa ImO balatyagon. Yara ina sa
katutom sang Gmuo nga gintugyanan rumo sang
ImO kabuhi kag kalag.

Kon makasandad Ikaw kag
matumba, wala Ina nagaka-
hulogan nga Indi Ikaw maka-
tuon sa paglakat, ukon indi
na ikaw anak sang DIOS.Panga-
yoa ang Iya pagpatawad kag
magbangon Ikaw kag maglakat
liwat.
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Nahanungod naman sa kabalhman sa Imo,

ang handum rumo sa pagpahamuot sa DIOS,kag
ang kamatuoran nga Ikaw nagakasubo sang uno
kapaltahan, nagapakilala lamang sang pagbag-O
sang imo kmaiya, Garu mdi lang Ikaw magka-
luya. Dumdoma nga may Iban nga kabataan nga
nabudlayan sa paglakat kay sa Iban nga kaba-
taan.

Buhata Ini
5. Kon magbatyag ikaw sing kaJuya kag

kasubo, kmahanglan panumdomon nimo
nga
.... a) ang matuod nga Kristohanon permi

lang malipayon .
.... b) ang kalipay nga mabatyagan sa

tion sang kaJuwasan nagak:-\anggId
sa tanan nga Kristohanon .

.... k) sa dal ayon nimo nga pagpasalamat
sa Dios sang Iya pagpakamaayo
nagadugang ang kaJipay nga imo
mabatyagan.

7. Ang uno kaluwasan nasandig sa
••••a) katutom sang DIOS

.•.. b) sa Imo balatyagon

.•.. k) sa imo kaayo

Sabat: 6. k) sa daJayon nimo nga pagpa-
saJamat sa Dios sang Iya pagpakamaayo
nagadugang ang kaJipay nga imo mabatya-
gan. 7. a) katutom sang DIOS
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Ginahigugma Ikaw sang Imo Amay

Sa imo pagbanta akigan ayhan sang isa ka
mahigugmaon nga ginikanan ang ila anak kon
matumba? Ukon pabayaan lamang bisan nasa-
kitan na ang ila anak? Indi mahimo ma: Hak-
waton nila ang bata kag paumpawan, pagkata-
pos pabakuron ang iya balatyagon agud magapa-
dayon sia sa pagtuon tubtob makahibalo sia sa
paglakat sing maayo. Sa banta mo pabay-an
ayhan sang DIOS ang mga anak NIya nga naga-
sugod pa lamang sa paglakat? Indi mahimo ina'
Magpangamuyo sa Iya kag sugm SIa. "Salamat
Amay sa imo pag-uyat sang akon kamot kag
sa pagtudlo sa akon sa paglakat nga Kristoha-
non. Maluya ako apang akon nahibaloan nga
buligan nimo ako kon ano ang dapat nakon
buhaton."

Dapat mo mahibalo an nga ang Dios nagatuy-
toy sa imo sa Kristohanon nga kabuhi. Ginahi-
mo Niya ini paagi sa Iya Balaan nga Espiritu kag
sa Iya Pulong, ang Biblia. Basaha ang Biblia kag
magpangamuyo adlaw-adlaw. Magabulig iru sa
pagpala sang imo mga pangduhaduha. Kag ma-
kalakat ikaw nga indi makasandad.
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gowa sang balay •
.•.. b) magapatawad kag magabuhg sa imo

nga magmangin maayo pa
.••.k) magapabaya sa imo.

9. Ang Balaan nga Espiritu magatuytoy sa
imo kag magatudlo sang takus mmo nga
pagabuhaton samtang
.... a) nagabasa Ikaw sang Biblia kag naga-

I' pangamuyo adlaw-adlaw .
.... b) nagapangita ikaw sang imo kapala- ~

ran sa mga manughimalad .
.... k) nagapamati ikaw sa mga laygay

sang Imo mga abyan.

Sabat. 8. b) magapatawad kag magabulig sa
imo nga magmangin maayo pa. 9. a) naga-
basa ikaw sang Biblia kag nagapangamuyo
adlaw-adlaw. .

Dulaa ang Imo mga Pangduhaduha Karon

Ayhan nagapamuino ikaw karon kon bala
nalumo na nimo ang tanan nga ginapaabot sang
Dios nga imo himuon agud maluwas. Naghambal
SI Kristo sing maathag kon ano ang pagabuhaton
sang tawo agud maluwas. Gam tan-awon naton
kon nahimo nimo ang imo bahm. Kon may
bagay nga wala mmo matuman, mahimo nimo
ina karon kag mapat-od ang Imo kaluwasan.

Ang DIOS nagapangayo sa Imo sang duha ka
butang agud maluwas ikaw. Una, maghinulsol
ikaw sang imo mga sala, kag Ikaduha magtuo sa
Maayong Bahta.
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,Buhata Ini

10. Ang ginapabuhat sang Dios sa
imo agud maluwas ka amo ang

a) paghinulsol sang imo mga
sala kag pagtuo sa Maa-
yong Balita

b) paghimo sang penitensya
kag pagpasakop sa iglesia.

k) paghimo sing maayo sa
pagtabon sang imo sala.

Sabat: 10. a) paghinulsol sang imo
mga sala kag pagtuo sa Maayong Ba-
lita.

Maghinulsol
Ang paghinulsol nagakahulogan nga magka-

subo Ikaw sa Imo mga sala kag isikway mt sila.

Hmulsol kamo, kag magtuo sa Maayong
Balita. Marcos I.15.

Nagakasubo bala Ikaw kay nagrnalmapason
Ikaw sa DIOS? Nagparnat-od bala Ikaw sa pag-
sikway sang Imo mga sala sa imo kabuhi ukon
may mga sala pa bala ikaw nga indi rumo buot
talikdan, Handa bala ikaw sa pagbiya sang imo
kaugalingon nga dalanon kag sugod karon mag-
buhat sang nagapahamuot lamang sa DIOS?
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33



34 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi

Buhata Ini
11. Sauloha ang Pulong ni Ginuong

Jesus sa Marcos 1: 15.
12. Ang paghinulsol nagakahulogan

nga
a) magkasubo Ikaw sa imo

mga sala kag isikway sila.
b) magtuad sang imo mga

sala sa pari.
k) magpangayo sing kapata-

waran kag padayunon
ang pagpakasala.

Sabat: 12. a) magkasubo ikaw sang
imo mga sala kag isikway sila.

May nakalumo bala sa Imo sing malain kag
indi mo mapatawad I Ang kaakig kag paghupot
sing ahgutgot amo ang mabudlay nga sala nga
nagapahilayo sang madamo nga mga katawohan
sa langit, Ang DIOS gugma kag indi SIa maka-
puyo sa tagipusoon nga napun-an sang kaakig
kag dumot. Kon may dumot ikaw sa isa ka tawo
patawara siya karon. Pangayoa ang buhg sang
DIOS sa paghigugma sa mga tawo nga nagahimo
sa Imo sang sala.

Apang kon mdi mnyo pagpatawaron ang
mga tawo sang ila mga paglapas, indi man
ang myo Amay magpatawad sang myo mga
paglapas. Mateo 6 15.I
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Kon nagapangduhaduha pa ikaw kon bala

tmagipusoon ang imo paghinulsol, dulaa ini sa
gilayon paagi sa pagsikway sang imo mga sala
kag kaugalingon nga banas agud may gahum ang
Dios sa imo kabuhi sugod karon.

Kon may nakasayop sa imo, ki-
nahanglan

a) taguon mo ang imo ka-
akig sa nakasayop sa imo.

b) patawaron mo sia dayon.
k) isugid mo sa iban kon

daw ano sia kalain.

Magtuo sa Ebanghelyo: Magtuo kay Jesu-Kristo

Ang tmaga nga ebanghelyo nagakahulogan
sang Maayong Balita. Nagakahulogan iru sang
Maayong Balita nahanungod sa kaluwasan kay
Jesu-Knsto, Ang masunod nga mga pagtudlo
nahanungod sa Maayong Balita makita sa Biblia.
Isulat ang "huo" sa katapusan sang dinalan nga
Imo gmatoohan .
• Daku ang paghigugma sa Dios sa imo sa bagay
nga gmpadala Niya ang Iya Anak nga si Ginuong
Jesus sa pagbaton smg silot tungod sa imo mga
sala. . .
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A Napatay si Gmuong ksus para sa imo mga
sala. Hilwayon Niya ikaw kon batunon mo SIa
nga Gmuo kag Manluluwas .
A Nabanhaw si Ginuong Jesus gikan sa minatay
kag nagkayab pa langit. Nagapangamuyo SIa kag
nagahanda sang puloy-an para sa Imo .
A Sang pagbaton nimo kay Ginuong Jesus nga
Manluluwas, nangin anak ikaw sang DIOS kag
may bag-o ikaw nga kabuhi sa Iya ..
A Magabalik SI Gmuong Jesus sa pagkuha sang
mga nagatuo sa Iya kag dalhon NIya sila sa wa-
lay katubtoban nga puloy-an didto sa langit. ....

Ginatuohan mo bala iru tanan nahanungod
kay Gmuong Jesus, Gmbaton bala ru-
mo SIa nga personal nga Manluluwas? .
Busa magsalig sa Iya. Tuohi ang Iya mga saad.

Magtuo ikaw kay Gmuong Jesus kag ma-
luwas ka. Mga Binuhatan 16: 31.
Ang DIOSnagahatag sa aton sing kabuhi nga
walay katapusan, kag mmg kabuhi yara sa
Iya Anak' Ang nakabaton sa Anak may
kabuhi, ang wala nakabaton sa Anak walay
kabuhi. I Juan 5. II, 12.
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Buha Ini
14. Ang ebanghelyo nagakahulogan

sang
a... a) Maayong Balita sang ka-

luwasan kay ksu-Kristo
b)pagwali
k) mga tulomanon sa sim-

bahan.
Sauloha ang Mga Binuhatan
16:31 kag 1 Juan 5: 11, 12.

Sabat: 14. a) Maayong Balita sang
kaluwasan kay Jesu-Kristo

Ang magtuo kay Ginuong Jesus nagakahulo-
gan nga magsalig ikaw sa Iya. Nakahangop kag
nagahigugma Sia sa imo. Nagapangamuyo Sia sa
Amay para sa imo. Si Ginuong ksus ang gmpili
sang DIOSsa paghimo siru.

Kay may isa ka Dios, kag may Isa ka ma-
nugpatunga sa DIOSkag sa mga tawo, ang
tawo nga si Kristo Jesus. I Timoteo 2 5.

Kag walay kaluwasan sa bisan kay sin-o nga
iban, kag walay iban nga ngalan sa idalom
sang langit nga ginhatag sa mga tawo nga
paagi sa Iya kinahanglan kita maluwas.
Mga Binuhatan 4: 12.
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Nagsiling si Ginuong Jesus, "Ako amo ang
Dalan." Wala na sing iban nga alagyan pakadto
sa Dios. Indi ikaw makalakat sa duha ka dalan
sa isa ka tion. Kinahanglan isikway mo ang bisan
ano nga dalan nga daw sa makatuytoy sa Imo
padulong sa Dios agud masunod mmo SI Ginu-
ong .ksus, ang matuod nga dalan. Kmahanglan
ibug-os mo ang imo pagtuo sa Iya.

Kon nakahinulsol na ikaw kag nagatuo sa mga
saad sang Dios kag nagsalig kay Knsto nga Imo
Manluluwas, naluwas na ikaw.

Buhata Ini

16. Ang Biblia nagatudlo sa aton nga
a) si Gmuong Jesus amo

lamang ang dalan padu-
long sa Dios.

b) madamo ang alagyan pa-
kadto sa Dios.

Sabat: 16. a) si Gmuong Jesus amo
lamang ang dalan padulong sa Dios.

Gusto mo bala mapat-od nga SIGmuong Jesus
amo ang Imo Manluluwas? Gusto mo bala nga
ihalad liwat ang Imo kabuhi sa DIOS, kag segu-
rohon nga nagalakat Ikaw kaupod NIya? Sugm
SIa paagi sa mga pulong sirung pangamuyo
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Pangamuyo
Sala...nat O Dios, sang Imo gugma sa akon kag

sa pagpadala mo sang Imo Anak nga si Ginuong
Jesus sa pagpakamatay tal-os sa akon. Ginabaton
ko Sia nga akon Manluluwas kag Agalon. Sala-
mat sang imo pagpatawad sang akon mga sala
kag pagbaton mo sa akon nga Imo anak. Buligi
ako nga magmangin maayo kag magmangin
matinumanon kag sa pagpahamuot sa Imo sa
tanan nga butang. Ginahatag nakon ang akon
kaugalingon sa Imo. Buligi ako sa paglakat upod
sa Imo sa bug-os ko nga kabuhi. Kabay pa.

\

TION PARA SA PALASINAW AN

Karon, imo na masulat ang mga sabat sa imo
palasinawan.
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PAGPAKILALA sang LEKSYON 3
Pangibulahan sa pagtapos mo sa pagtuon

sang leksyon 2. Karon, ang ICI nagatanyag
sa ImO sang Leksyon 3 nga ginatigulohan,
"ANG IMO AMAY NAGAPAKIGHAMBAL
SA IMO."

Subong sang isa ka bata nga nakatuon sa
pagkilala sang tmgog sang Iya amay, ikaw
man makatuon sa pagpamati kag sa paghigug-
ma sa tingog sang imo Langitnon nga Amay.
Ang Biblia nagasiling nga may madamo nga
mga sari sang tingog sa kalibutan. Kon mdi
rumo makilala ang tingog sang Dios, malumo
ka madayaan ru Satanas. Apang indi kma-
hanglan nga madayaan ka! Kon buot Ikaw
makahibalo sang mas maayo pa kon paano
"ANG IMO AMAY NAGAPAKIGHAMBAL
SA IMO" magsulat kag magpangayo sang
Leksyon 3 sa sining "ANG BAG-O MO NGA
KABUHI" nga mga tulonan. Mahibalo-an
nimo kon bala nagpamati ikaw sa Iya ukon
wala!

Indi magpadugay, magpadala sang diotay
nga bulig kag magpangayo sang Leksyon 3
nga gmatig-ulohan, "ANG IMO AMAY NA-
GAP AKIGHAMBAL SA IMO" kag sang Lek-
syon 4, nga gmatig-ulohan "GUSTO MO
BALA NGA MAGTUBO? "karon! Ipadala
ang Imo pangabay sa:

INTERNATIONAl CORRESPONDENCE
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LEKSYON 3

ANG IMO AMAY

NAGAPAKIGHAMBAL

SA IMO

Ang Matun-an Mo Sa Sini Nga Leksyon

Ang Dios Buot Magpakighambal sa
Imo

Ang Dios Nagahambal sa Madamo nga
Paagi

Paano Ginsulat ang Libro sang Dios
Mga Reperensya sa Biblia
Paano Mabatian ang Tingog sang Dios

Ang Dios Buot Magpakighambal sa Imo

Ano nga san sang amay ang wala nagakahpay
sa pagpakighambal sa Iya mga anak bisan InI sila
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lapsag pa kag yuhom lang ang mahatag nga
sabat'> Ang Langitnon mo nga Amay buot man
magpakighambal sa Iya mga anak, magpakita
sang Iya gugma sa Ila, magtudlo sa Ila, kag mag-
bulig sa Ila mga gumontang. Luyag ka bala nga
magpamati sa Iya tmgog '

Buhata Ini
I.Ang DIOS

a) buot magpakighambal sa
Iya mga anak

b) balaan kaayo kag indi takos
nga magpakighambal sa
aton.

k) wala naga pakighambal sa
mga tawo karon.

Sabat: 1. a) buot magpakighambal sa
Iya mga anak.

Ang Dios Nagahambal sa Madamo nga Paagi

"Ang DIOS sa dumaan nga ti-on naghambal
sa aton mga girukanan paagi sa mga mana-
lagna sa madamo kag san-sari nga bagay,
apang sa smmg ulihi nga mga adlaw nag-
hambal Sia sa aton paagi sa Anak ... " MZ1!..
Hebreo I~

Yan ang pila ka mga paagi sang paghambal
sang DIOSsa Imo.
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A Direkta sa Imo Tagipusoon
Ang Balaan nga Espiritu nagahimo sang pre-

sensya ni Ginuong Jesus nga matuod sa imo.
Mahimo nga maghambal SIa paagi sa imo kon-
sensya, nga magapabatyag kon ano ang Imo
dapat lumuon ukon magapaandam sa ImO nga
indi ka maghimo sang Isa ka bagay. Mahimo
Niya nga himuon ang isa ka espirituhanon nga
kamatuoran nga magmaathag sa imo. Ukon imo
mabatyagan nga ang Dios buot magpabuhat sa
imo sang Isa ka butang. Kon magpangamuyo
ikaw, pangayoa sa Dios nga maghambal sa Imo
kag paabota nga mabatian ang Iya tingog sa Imo
tagipusoon,

Buhata Ini
2. Paano makahambal ang Dios sa imo tagi-

pusoon?
(Pagpili sang duha ka sabat)
.... a) makabati ikaw sing tmgog
....b) mabatyagan nimo nga luyag ka

magbuhat sang isa ka butang .
.•.. k) paagI sa damgo kag palanan-awon .
.... d) ang espirituhanon nga kamatuoran

mahimo nga sa hinali magmangin
matuod kag maathag sa Imo.

Sabat: 2. b) mabatyagan nimo nga luyag
ka magbuhat sang isa ka butang. d) ang
espintuhanon nga kamatuoran rnalumo nga
hinali magmangin matuod kag maathag sa
Imo.
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.. Paagi sa Iya mga Pagpakamaayo

Gmasihng sang madamo nga mga Knstiano
nga sa tion nga sila natawo liwat nagbalhm ang
ila panan-aw sang kalibutan. Kag mahimo nga
may bag-o man ikaw nga pagtamod sa mga pag-
pakamaayo sang DlOSsamtang nagatulok ikaw sa
palibot nimo. Mabatyagan mo ang Iya presensya
sa katahum sang iya mga bmuhat sa kalibutan.
Mabatyagan mo nga malapit Sia sa Imo paagi sa
mauuton nga pagpakig-abyan sang iban nga Kns-
tohanon. Ang kapid-an nga mga pagpakamaayo
sa palibot rumo nagasugid sang kaayo sang DlOS.
Nagahambal Sia bilang pagsabat sang imo mga
pagpangamuyo. Ang mata sang pagtuo makakita
sang yuhum sang DlOS kag ang igdulongog sang
Dios kag ang igdulongog sang imo espmtu maka-
bati sang Iya gmasilmg, "Anak, gmahigugma ko
ikaw."

Buhata Ini
3. Nakahambal bala ang'Dios sa Imo? .

Kasan-o? ~ JI .

4. Hingalani ang pila sang mga pagpakama-
ayo nga imo nabaton nga nagpakilala sa
imo nga ginahigugma Ikaw sang Dios.

.. Paagi sa Iban nga mga Kristohanon
Sa sulod sang isa ka panimalay kon kaisa
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mabati-an naton ang kamagulangan nga nagasab-
dong sa Iya mga manghod, "Indi, indi! Indi
gusto ru Tatay ma." Ukon, "Tan-awa bala, amo
ini ang gusto ru Tatay."

Ang DIOS nagahambal man sa Iya mga anak
paagt sa mga hamtong nga kautoran sa iglesia.
Buot NIya nga magpakigkrta kita sa masunson sa
mga Kristohanon agod magamit NIya sila sa
pagpabaskog, sa pagtuytoy kag sa pagbulig sa
aton.

I Magpasakop kamo ang Isa sa Isa sa pagta-
hud kay Kristo. Mga Taga Efeso 5-.1J.

Buhata Ini
5. Nakabuhg na bala ang iban nga mga

Kristohanon sa imo sa paghangop kon
ano ang buot sang DIOS nga imo buha-
ton? ..

6. May nakabuhg bala sa pagpabakod sa
imo agod magmaayo Ikaw nga Kristoha-
non? Sin-o? .

7. Pasalamati ang DiOS karon tungod nga
nagapakighambal Sia paagi sa Iya mga
anak. Pangayoa sa Iya nga makahambal
Sia paagi sa imo sa pagbulig sasiban agod
makakita man sila sang kaluwasan, ukon
sa pagpabakod sang iban sa pagsunod sa
Ginuo.

A Paagi sa espirituhanon nga mga hiyas kag mga
pag-alagad
Gmhatag sang Balaan nga Espmtu sa Iglesia

ang nanuhaytohay nga mga hiyas nga espiritu-
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hanon. Nagahambal SIa sa aton paagi simng mga
hiyas. Nagahatag SIa sang mensahe sang DlOS
para sa Iglesia sa mga pastor, mga manunudlo,
mga ebanghehsta kag mga manunulat. Buot SIa
maggarrut sang tanan nga mga Kristohanon sa
pagsugrd sa Iban nahanungod sa DIOS Kag mala-
halon gid para sa Imo ang pagtambong sang mga
pammbahon sa masunson. Sa tagsa ka tion nga
Ikaw magsimba, pamatu kon ano ang igahambal
sang Langitnon nga Amay sa Imo.

Kay dun ang duha ukon tatlo nagatipon sa
akon ngalan, yara ako sa tunga mla. Mateo
18 20.

Buhata Ini
8. (MagpiJl sang duha ka husto nga sabat)

Kon kaisa nagahambal ang Dios sa mga
katawohan paagi sa
.... a) wali sang pastor ukon ebanghehsta
.... b) mga espiritrsta
.... k) mga babaylan
.... d) mga balasahon kag libro sang mga

Knstohanon nga manunulat.
9. Kon yara Ikaw saisimbahan nagapaabot

bala Ikaw nga maghambal ang Dios sa
Imo? .

10.Nakapakighambal bala ang Dios sa Imo
paagi sa sini nga hbro? ..

11. Pangayoa sa DIOS nga magpakighambal
SIa sa imo sa tanan nga tulon-an sini nga
libro.
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Sabat: 8. a) wali sang Pastor ukon ebang-
helista. b) sa balasahon kag libro sang mga
Kristohanon nga manunulat.

• Paagi sa mga ambahanon

Masami nga magahambal ang Dios sa imo pa-
agi sa mga tmaga sang mga ambahanon ukon sa
malip-ot nga mga kalantahon sang Maayong
Balita. Matingala Ikaw nga masunson ibutang
Niya sa imo panghunahuna ang mga tinaga sang
ambahanon sa tion gid nga kinahanglanon mo
ang mensahe sim.

Nga nagahrnambalay sa salmos kag mga
ambahanon kag mga kalantahon nga es-
pirituhanon, nga nagaambahan kag naga-
dayaw sa Ginuo sa inyo bug-os nga tagi-
pusoon. Mga Taga Efeso 5: 19.

Buhata Ini

12. Pangayoa sa Ginuo nga buligan ikaw
nga makahibalo gilayon sang kalantahon
nga ginakanta sa simbahan. Kantaha ini
sa inyo balay sing masunson.

13. Himoa nga kinabatasan rumo ang mag-
hunahuna nahanungod sang imo gma-
kanta. Hangpa sing maayo ang Imo gina-
kanta. Pangayoa sa Ginuo nga buligan
Niya ikaw nga magamit sa imo kabuhi
ang mga pulong sang kalantahon.
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... Paagi sa Biblia

Nagahambal ang DIos sa Imo paagi sa Iya
libro, ang Balaan nga Kasulatan. Amo mi ang
pat-od nga paagi sa pagpahibalo sang Iya men-
sahe. Ang pastor mdi makahibalo sa tanan nga
tion sang kabubot-on sang DIOSsa Imo. Ang mga
kautoran mmo kay Knsto mahimo nga maka-
hatag sang laygay nga mdi husto. Kag indi sa
tanan nga tion nga ang damgo kag palanan-awon
nagagikan sa DIOS. Mahimo nga damguhon mmo
ang butang nga masunson mo ginahunahuna,
ukon ang butang nga ginalubong mmo sa Imo
pamumo. Mahimo nga makabatyag Ikaw sa pag-
lumo sang Isa ka bagay, kag abi mmo nga amo
ma ang gusto sang DIos nga pagabuhaton mo,
apang ang kaugalingon nimo nga handum amo
ang nagapilrt sa Imo sa paghimo Gam, paano
naton malubaloan ang tmgog sang DIOS?

Salamat sa DIOS nga may mensahe Sia nga
nasulat para sa Imo sa Brblia. KInahanglan tim-
bangon naton ang tanan nga butang suno sa
nasulat sa Biblia. Amo ma kon ngaa nga kina-
hanglan gid ang pagtuon sang Pulong 'iang DIOS,
subong sang imo ginahimo karon. Paagi simng
una nga pagtuon, mahangpan mo pa grd ang Bib-
ha, Matun-an mrno kon paano mabutang sa
buhat ang mga ginatudlo siru sa Imo kabuhi.

Buksi ang akon mga mata, agud nga maka-
kita ako sing makatilingala nga mga butang
gikan sa imo kasugoan. Sa gihapon, O GI-
nuo ang Imo pulong malig-on sa langit. Ang
imo mga pulong suga sa akon mga tul kag
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kapawa sa akon banas. Ang pagbukas sang
imo mga pulong nagahatag sing kapawa,
nagahatag ini sing paghangup sa bunayag.
Ang kabug-osan sang imo pulong kamatuo-
ran kag ang tagsa-tagsa sang Imo matarung
nga mga pagsulondan nagapadayon sa giha-
pon.Salmo 119:18,89, 105, 130, 160.

Buhata Ini

14. Ang pat-od nga paagI sa paghibalo sang
mensahe sang DIOSpara sa imo amo
.... a) ang pagtuon kon ano ang gmasihng

sang Dios sa Bibha .
.... b) ang pagpamati sang laygay sang

imo mga abyan .
.... k) ang Imo balatyagon nahanungod

sang imo pagabuhaton.

Sabat. 14. a) ang pagtuon kon ano ang gina-
siling sang DIOSsa Biblia.

Paano Ginsulat ang Libro sang Dios
Sa mga dag-on nga naghhgad, ang DIOS nag-

pih sang maayo nga mga tawo sa pagsulat sang
Iya mensahe. Ginbugnaan sila sang Balaan nga
Espiritu kon ano ang Ila Isulat. Ang DIOS nagga-
rrut sing bale kap-atan ka mga tawo sa pagsulat
sang hbro nga ginatawag ang Balaan nga Kasu-
latan, sa kalawigon nga kapin sa 1,600 ka tuig.
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Ang libro nga ini may himpit nga pag-ugyon kag
nagapahayag sang Isa lamang ka tema sa pagkaisa
nga aton malubaloan nga ini naghalm sa Isa ka
tagpatuga - DIOS.

Buhata Ini
15. (Pagpili sang duha ka husto nga sabat.)

Ang mga tawo nga nagasulat sang Bibha
.... a) maayo nga mga tawo .
.... b) ginbayaran sang han sa pagsulat.
.... k) gmbugnaan sang Balaan nga Espm-

tuo
.... d) naghimo sing madamo nga sayop.

Sabat. 15. a) maayo nga mga tawo. k) gin-
bugna an sang Balaan nga Espiritu,

Sa mga tinuig nga nagligad, gmpatipon sang
DIos sa Iya mga kaanakan irung kan-urnan kag
anom nga mga libro kag ginhimo nga Isa ka hbro,
ang Balaan nga Kasulatan ukon Bibha. Ang ka-
hulogan sang Balaan nga Kasulatan amo ang mga
libro sang Dios. Ang nahauna nga katloan kag
SIyam ka hbro nasulat sang wala pa matawo SI
Ginuong Jesus dm sa duta. Amo ina ang gma-
tawag nga Daan nga Katipan. Ang Ikaduha nga
bahm sang Bibha amo ang Bag-o nga Katipan.
May duha ka napulo kag pito ka mga libro din
nga nasulat pagkatapos nga nagkan SI Jesus kag
naghimo sang isa ka bag-o nga katipan sa tunga
sang DIOS kag sang tawo. Irung mga hbro naga-
hatag sa aton sang mga tulomanon sa smmg kati-
pan.
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Buhata Ini
16. Ang Biblia may duha ka dalagku nga

bahin nga ginatawag
.... a) Ang Daan nga Katipan kag ang

Apokahpses .
.... b) Ang~an nga Katipan kag Bag-o

nga Katipan .
.... k) Ang kasugoan kag ang Manalagna.

17. Pila tanan ka libro ang yara sa Biblia?
.... a) 39 ka libro sa Daan nga Katipan

kag 27 ka hbro sa Bag-o nga Kati-
pan

.... b) 29 ](a libro sa Daan nga Katipan
kag 37 ka libro sa Bag-o nga Kati-
pan.

Sabat· 16. b) Ang Daan nga Katipan kag
Bag-o nga Katipan. 17. a) 39 ka libro sa Daan
nga Katipan kag 27 ka libro sa Bag-o nga
Katipan.

Sa kamunoan gmsulat ang Daan nga Katipan
sa pulong nga Hebreo. Kag ang Bag-o nga Kati-
pan nasulat sa Griego. Ginhatag sang Dios sa
aton ang Iya Libro para sa tanan nga mga kataw-
han. Kag gusto NIya nga ang tanan nga mga
katawhan makabasa sini, Garu ginbuhgan Niya
ang Iya mga kaanakan sa pagbadbad sang Iya
pulong sa nagkalainlain nga mga pmulongan. Ka-
ron, may mga bahm sang Biblia nga nabadbad
na sa kapin sa 1,300 ka mga pinulongan.
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Buhata Ini

18. Sa kamunoan ginsulat ang Biblia sa
pulong nga
.... a) Hebreo kag Latin
.... b) Espanol kag Griego
....k) Pransea kag lnglis
.•d) Hebreo kag Griego

19. Ang Brbha amo ang
.... a) libro para sa aton tanan
.... b) libro para lamang sa mga mataas

sing tinun-an
.... k) hbro para sa mga ministro kag mdi

para sa iban.

Sabat. 18. d) Hebreo kag Gnego 19. a) libro
para sa tanan

Kon kaisa, sa isa ka pmulongan madamo ang
mga pagbadbad sang Bibha. May iya sang Katoh-
ko kag may iya sang Protestante. Apang pareho
man lang ang Ila gmapaathag ukon gmahambal.

Ang mga bersikulo sa smi nga mga tulon-an
gmkuha sa Hiligaynon nga pagbadbad sang Bib-
ha.
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20. Ang mga dinalan sang Bag-o nga
Katipan sa sini nga libro ginkuha
sa

a) "King .hmes Version"
b) "Revised Standard Ver-

sion"
k) Hiligaynon nga Biblia

Sabat: 20. k) Hiligaynon nga Biblia

Mga Reperensya sa Biblia

Ang tagsa ka hbro sang Bibha gmabahm sa
mga kapitulo. Ang tagsa ka kapitulo ginabahin sa
pila ka mga dinalan nga ginatawag nga bersikulo.
Ang mga kapitulo kag bersikulo gmanumerohan
agud rnadah naton makita ang aton gmapangita
sa Biblia. Kon gusto mo matandaan ang Isa ka
dinalan sa Biblia, Isulat anay ang ngalan sang
hbro, masunod numero sang kapitulo, butangan
sang duha ka pmtok (.) kag numero sang bersi-
kulo. Ang Juan 3.16 nagatudlo sa Imo sa libro
ru Juan, kapitulo 3, kag bersikulo 16.

Kon nagasulat Ikaw sang duha ka bersikulo
ukon madamo nga bersikulo nga indi pasunod,
bahma ang tagsa ka numero paagi sa kudht (,).
Ang Juan 3· 16, 17, 20 nagakahulogan nga ang
mga bersikulo makrta sa libro ru Juan, kapitulo
3, bersikulo 16, 17 kag 20. Amo nu ang reperen-
sya sa Kasulatan.
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Ang malip-ot nga lmya nga yara sa tunga sang
duha ka numero, nagapakilala nga ang tanan nga
bersikulo nga nalikop sang amo nga mga numero
gmalakip sa amo nga reperensya. Busa, ang
Juan 3 16 - 22 nagakahulogan sa libro ni Juan,
kapitulo 3, bersikulo 16 tubtob sa 22.

Kon indi gani pasunod ang bersikulo imo sila
bahinon paagi sa kudlit (,). Ang Juan 3' 16, 22,
23 nagakahulogan, sa libro ni Juan, kapitulo 3,
bersikulo 16, 22 kag 23.

Kon nagasulat ikaw sang bersikulo sa lam nga
kapitulo, gamita ang pmtok kag kudlit (,) sa
pagbahin sang reperensya. Ang Juan 3.16, 6'24
nagakahulogan nga libro III Juan, kapitulo 3,
bersikulo 16, kag Juan kapitulo 6, bersikulo 24.

Paano Mabatian ang Tingog sang Dios
Sa wala pa ikaw makapamati sa isa ka estas-

yon sang radyo, imo anay ipahamtang ang lili-
soan agod maghisanto sa husto nga estasyon.
Paano rurno mapahamtang ang lilisoan sang imo
espiritu agod mabatian mo ang tingog sang
Drost Yan ang pila ka paagi sa paghimo siru,

A Basaha ang Bibha adlaw-adlaw
A Panumdoma kon ano ang imo gmbasa sa

Biblia. Magpamalandong ikaw sa Pulong
sang DiOS.

A Himoa nga kinabatasan nimo ang pagsuht-
sulit basa kag pagsaulo sang mga bersikulo
sa Biblia labi na yadtong naluyagan nimo.
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Ang bug-os nga Kasulatan gmbugna sang
DIOS kag mapmuslanon sa pagpanudlo, sa
pagsabdong, sa pagsaway kag sa paghanas
sa pagkamatarong, agud nga ang tawo sang
Dios mahimpit, nga masangkapan nga sa
tagsa ka maayong buhat. 2 TImoteo 3 '16,
17.

Kon nagasugod pa lang Ikaw sa pagbasa sang
Biblia, magsugod sa Bag-o nga Katrpan. Ang
DIOS magahambal sa Imo sa maathag grd nga
paagi sa kabuhi ID Ginuong Jesus kag sa Iya nga
pagtudlo. Magadugang pa gid ang Imo ihibalo
nahanungod sa Bag-o nga Katipan nga ginhimo
sang Ginuo sa aton sa wala pa nimo matun-I ang
Daan nga Katipan.

Ang DIOS sa dumaan nga tion naghambal sa
aton mga ginikanan paagi sa mga manalagna
sa madamo kag sarisari nga bagay, apang
sa sining ulihi nga mga adlaw naghambal
Siya sa aton paagi sa Anak.. Mga Hebreo
!..:.L...b.

~ Magsimba sing masunson nga nagapaabot
nga magpakighambal sa Imo.

~ Magpangamuyo adlaw-adlaw. Pangayoa sa
Dios nga magpakighambal Sia sa Imo. Kon
magpangamuyo Ikaw, mahimo rumo PlYU-
ngon ang imo mga mata agod mapaiway ang
mga butang sa palibot nimo nga makatublag
sa imo. Kag indi nga Ikaw lamang ang maga-
hambal sa tanan nga tion. Maghulat man Ikaw
nga makahambal SIa sa Imo tagipusoon,
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.. Magkanta sang mga ambahanon sa G1Ouo
kag hangpa ang kahulogan S1OI.

... Himoa nga kinabatasan mmo ang magtulok
sa kaayo sang DIOS, sa Iya gahum kag gugma
sa palibot mmo .

.. Magbasa Ikaw sang mga balasahon nga Kns-
tohanon kag magpamati sa Maayong Balrta
nga ginawaragwag sa radyo .

• Magpakighmun-anon Ikaw sa Iban nga mga
Knstohanon nahanungod sa DIOS kag sa Iya
Pulong.

• HImuon mo ang gmasihng sang DIOSnga Imo
pagabuhaton. Dumdoma nga kon SIa ang
Imo Manugtuytoy, kinahanglan magsunod
Ikaw sing matinumanon.

.. Magmatutom Ikaw sa Imo mga leksyon sa
SInI nga hbro kag sa Iban mmo nga pagtuon
sa Bibha, kag pangayoa sa DIOSnga magham-
bal SIa sa Imo paagi SInI nga leksyon.

Buhata Ini

21. Karon sulati ang imo Palasina- 1:1:

wan kag Rekord sang Bumolutho
para sa Leksyon 3.
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PAGPAKILALA sang LEKSYON 4

Nakapainuino bala ikaw kon ano ang gmaha-
lman sang espintuhanon nga kusog? Kon paano
bala magmaisog ang mga Kristohanon sa pag-
atubang sang mga leon, kag pagkadto sa wala
makilala nga duog kag magbatas sang mga kali-
sod kag paghingabot? Ngaa bala nga ang Iban
nga Kristohanon makakabuhi sang madinaugon
nga kabuhi samtang nagakapalta ang iban?

Ang Leksyon 4 sa smmg mga tul on-an sa
"ANG BAG-O MO NGA KABUHI" magapaha-
yag sang paagi sa pag-angkon sang gahum nga
matuod nga nagakatabo sa nagadamo nga Knsto-
hanon sa bug-os nga kalibutan. Ikaw mahimo
man nga makatuon sang paagi sa pag-angkon
sang espirituhanon nga kusog kag pagkaham-
tong. Kon buot gid ikaw magtubo esprrituhanon
kag nga magmangin makusog nga Knstohanon
magsulat karon nga adlaw para sa leksyon 4 nga
gmatig-ulohan "GUSTO MO BALA NG A MAG-
TUBO? " Mga bag-o nga paagi sa pagtubo kag
pagdugang sa espintuhanon nga kusog ang ma-
tukib an nimo sa masunod nga leksyon.
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LEKSYON 4

GUSTO MO

BALA NGA

MAGTUBO

Ang Matun-an Mo Sa Sini Nga Leksyon

Pakaona ang Imo Kalag Adlaw-adlaw
Magpahuway sa Ginuo

Maghalong Batok sa Balatian: Magma-
tinlo

Maghalong Batok sa Balatian: Indi
Mag-inom sang Hilo

Espirituhanon nga Paghanas

Ang butang nga Imo pagabuhaton karon amo
ang pagtubo nga espmtuhanon, Paano mmo
mahimo InI? Kaangay lamang iru sang lawasnon
nga pagtubo sang bata

... Magkaon sing husto nga pagkaon
... Magpahuway
A Likawan ang balatian
• Maghanashanas

58



Gusto Mo Bala Nga Magtubo

Naghatag ang Ginuo sa imo sang kabuhi, kag
karon himuon nimo ang Imo bahin sa pagpatubo
sina, Sagora ang imo nga kalag, magsalig Ikaw sa
Iya mga saad, himoa ang tanan nga mahuna mo
sa paghkaw sa rnakahaht nga mga butang, kag
lumoa ang espintuhanon nga paghanashanas nga
makita mmo sa Pulong sang DIOS. Kon mahimo
mmo irung apat ka bagay, magatubo Ikaw es-
pmtuhanon kag may kalipay adlaw-adlaw tu-
ngod sang mas bugana nga kabuhi nga ginhatag
sang DIOS sa Iya mga kaanakan.

Buhata Ini
1. (pagpili sang apat ka husto nga sabat.)

Ang kinahanglan nuno sa espmtuhanon
nga pagtubo amo ang
.... a) pagtinlo sang imo kalag
.... b) espirituhanon nga paghanashanas
.... k) pagpamati sang drama sa radyo
.... d) pagsalig sa Dios
.... e) pagpakaon sang imo kalag
.... g) paglikaw sa mabug-at nga trabaho
.... h) paghimo sang penitensya

Sabat: 1. a) pagtinlo sang imo kalag b) espi-
ntuhanon nga paghanashanas k) pagsalig sa
Dios d) pagpakaon sang imo kalag

Pakaona ang Imo Kalag Adlaw-adlaw
Ang pagpakighambal sa DIOS Isa ka paagi sang

pagsagod sang Imo kalag. Nagapakighambal ang
DIOS sa Imo sa Iya nga Pulong kag nagahambal

Intemattonal Correspondence Insutute

59



60 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi
ikaw sa Iya paagi sa pagpangamuyo.

Apang nagsabat Sia, nasulat na, Indi lamang
sa tinapay mabuhi ang tawo, kundi sa tagsa
ka pulong nga nagagowa sa baba sang DIOS.
Mateo 4'4.
Subong sang mga bata nga bag-o natawo,
handoma ang gatas nga espirituhanon nga
walay simbog, agod nga bangod SIm mag-
tubo kamo sa kaluwasan. I Pedro 2.2.

Ang Pulong sang DIOS, ang Biblia, amo ang
espirituhanon nga gatas nga dapat mmo Imnon
sa masunson.

Nabudlayan bala Ikaw sa paghangop sa BIb-
ha? Sa wala pa ikaw magsugod sa pagbasa kada
adlaw, magpangayo anay sa GInUO nga Ipaathag
NIya sa imo ang Iya Pulong. Magpamangkot sa
hamtong nga mga Knstohanon sang Iglesia ukon
sa Pastor sang Indi mmo mahangpan sa Biblia.

Hmgahti ang tanan nga kahigayonan sa paghi-
balo sang ginatudlo sa BIblia, paagi sa Bulothoan
Pang-Dornmgo, sa pammbahon, kag sa pinasahi
nga mga pagtuon kaangay sini. Imo man mapa-
kaon ang Imo kalag paagi sa pagbasa sang mga
balasahon nahanungod sa DIOS.

Gusto mo bala ang madasig nga pagtubo sa
Ginuo? Magkaon Ikaw sing maayo. Magbasa
ikaw bisan isa lang ka kaprtulo sang Bag-o nga
Katipan, adlaw-adlaw. Im nga bahin sang Bibha
nagasugid sa aton nahanungod sa aton Gmuong
Jesu-Kristo kag nagatudlo sa aton kon paano
kita dapat magkabuhi. Maayo grd nga makasa-
ulo Ikaw sang bersikulo nga imo nagustohan.
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Paagi SInI mapatubo rumo ang Imo gana sa pag-
basa sa Pulong sang DIOS.

Daw ano katam-is ang Imo pulong sa akon
idilimdirn, matam-is pa sa dugos sa akon
baba' O daw ano ang paghigugma ko sang
Imo kasugoan'. Salmo 119 103,97.

r----
Buhata Ini

2. (pagpili sang duha ka husto nga sabat.)
Para sa espirituhanon mo nga pagtubo,
mapakaon nimo ang JmO kalag paagi sa
.... a) pagbaisbais nahanungod sa rehhi-

yon
.... b) pagbasa sang BIblia kag pagpanga-

muyo
.... k) pagkaon sang man ok kag kan-on
.... d) pagbasa sang balasahon nahanu-

ngod sa DIOS

3. Makalagda bala ikaw sa sini nga saad?
Ginuo paagi sa imo nga bulig, maga-

tinguha ako sa pagbasa sang imo Pulong
sa tanan nga adlaw sang akon kabuhi. Kon
mdr gani ako makabasa, akon sambiton
ang mga nasaulo nakon nga mga bersi-
kulo ukon magpangabay sa Iban sa pag-
basa para sa akon. Akon saguron ang
akon kalag paagi sa Imo Pulong

Lagda .

Petsa .
Sabat: 2. b) pagbasa sang Biblia kag pag-
pangamuyo d) pagbasa sang balasahon na-
hanungod sa Dios.

Magpahuway sa GinUO

Nabatyagan bala rurno ang kaluya sa paghimo
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sang gmapabuhat sang Gmuo sa Imo? Indi Ikaw
makakadto sa langit paagi sa Imo kaugalmgon
nga pagparukasog nga magmaayo, ukon sa maa-
yong buhat nga Imo gmahrrno. Nagapadulong
ikaw didto bangod kay Ikaw anak sang DIOSkag
ang Langitnon nimo nga Amay nagatuytoy sa
Imo. Magatatap SIa sa Imo. Isand ig lamang ang
Imo pagtuo sa Iya mga saad.

Nagmangm maluya bala ang Imo nahauna nga
tikang kaupod sa Ginuo? Nakasandad bala Ikaw
kag natumba, kag sa Imo pamatyag wala na smg
pulos ang magpadayon'} Magpakabakod Ikaw
kayang Imo Amay nga naghatag sa Imo sang
bag-o nga kabuhi amo ang magatuytoy sa Imo
kag makapabangon sa Imo hwat. Magsalig sa
Iya presensya. Itugyan sa DIOSang Imo kabuhi
paagi sa pagpangamuyo, kag Ituad ang Imo kalu-
yahon. Kag pangayoa sa Iya ang kusog sa pag-
daug batok sa mga pagsulay.

Apang ang mga nagahulat sa Gmuo maga-
bag-o sang ila kusog, rnagatirnbuok sila nga
may pakpak subong sang mga agila, maga-
dalagan sila kag mdi paglapyuon magalakat
sila kag indi pagpunawon. Isaias 40 31.

Gmatublag bala ikaw sang mga gumontang
sang kabuhi? Nahadlok ka bala'} Nagakaluya
ka bala tungod sa tuman nga pagpangabudlay?
Kinahanglan nimo ang pagpahuway nga may
pagsalig sa Gmuo agod ang Imo palaligban, ka-
luya kag kahadlok indi makapugong sang Imo
espirituhanon nga pagtubo
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Makahibalo bala ikaw kon paano ang pag-

angkon sining pahuway? Magtuo ikaw. Tuohi
kon ano ang gmsaad sang Dios kag magdangop
sa Iya, sa baylo nga magtulok sa imo problema.
Amo mi ang pagtuo.

Si Jesus nagsiling kari sa akon, tanan kamo
nga ginabudlayan kag ginabug-atan, kag
papahuwayon ko kamo. Mateo 11 :28.
Busa dili kamo maghimud-os, nga naga-
SIling, Ano bala ang aton kaunon? Ukon
ano ang aton imnon? Ukon ano ang aton
ipanapot? kayang mga Gentil nagapangita
smi nga butang kag ang inyo Amay nga
langitnon makahibalo nga kamo may kma-
hanglan smi tanan. Apang pangrtaa anay
ninyo ang ginharian sang DIOS kag ang Iya
pagkamatarong, kag tanan ini nga butang
Idugang sa inyo. Mateo 6: 31-33.

Kon hatagan nimo sing husto nga tion ang
pagbasa sang Biblia kag ang pagpangamuyo ad-
law-adlaw, magabulig mi sa imo sa paglambot
sang duog sang kapahuwayan sa DIOS. Samtang
nagapangamuyo Ikaw, itugyan ang imo kma-
hanglanon sa kamot sang Gmuo kag isalig sa
Iya, nga nagatuo nga himuon Niya ang labmg
maayo para sa ImO.

uhata Ini
4. Sauloha ang lsaias 40:31.
5. Basaha sing tatlo ka beses ang Mate

11:25, 28 ~ Mateo 6:31-33.
gayoa sa Dios nga buligan Niya ikaw

sa pagsalig sa Iya kag indi ma alibog._ ......__ ......
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Maghalong sa Balatian: Magmatinlo

Ang Dios kasubong sang Isa ka Iloy nga naga-
tmguha sa pagtinlo sang Iya mga kabataan, kag
ginapaiway sila sa mga bagay nga nagahatag sang
balatian. Gusto NIya nga Ipalayo ikaw sa mga
bagay nga nagahatag sang balatian sa Imo kalag.
Sang pagluwas Niya sa imo, ginhugasan Niya
ang Imo mga sala kag ginhatagan Ikaw sang rna-
tmlo nga tagipusoon. Kag ang malahalon gid
nga Imo tipigan ang katmlo, kon gusto rumo
nga magmatambok ang Imo kalag.

Tugon ang Gmuo sa paglakat kaupod mmo
kag sa pagtuytoy sa imo. Maglikaw sa lunang kag
kalugko sang malauton nga kalingawan kag mdi
dungganon nga pagpangabuhi. Indi Ikaw mag-
kadto sa mga duog nga mdi makapahamuot sa
Ginuo. Magmatmlo ikaw sa buhat, sa pulong
kag sa panghunahuna.

Buhata Ini
7. (pagpili sang duha ka husto nga sabat.)

Nagabiya ang mga Knstohanon sa mga
malauton nga mga kahngawan kag di-
dunganon nga pagpangabuhi tungod
...• a) ang DIOS indi buot nga may kali-

payan sila.
.•••b) buot nila nga magmatinlo kag ma-

bakod ang Ila kalag.
..•. k) buot sang DIos nga mapaiway sila

sa mga mahigko nga buhat, pulong
kag panghunahuna
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Sabat: 1. b) buot nila nga magmatinlo kag
magmabakod ang Ila kalag. k) buot sang
Dios nga mapaiway sila sa mga mahigko nga
pulong, buhat, kag panghunahuna.-----...,;
Bulahan ang mga putli smg tagipusoon, kay
sila makakrta sa DIOS. Mateo 5 8.

Kon tugotan rumo ang Imo painumo sa pag-
hunahuna sang mahigko, rnakahalit ma sa Imo
kalag, makapaluya sang imo tinutuyo kag ma-
ngmtunaan sang pagkahulog sa sala.

Paano ang pagpugong sang Imo panghuna-
huna? Pun-a mi sang maayo nga mga butang.
Basaha ang Bibha kag hangpa ang buot silingon
smi, Magpangayo sa DIOS nga buligan Niya Ikaw
sa pagpugong sang mga malam nga mga pang-
hunahuna. Magpangamuyo sang subong siru."
. . . kag dili karru pagdalha sa panulay, kundi
luwasa kami sa malaut." Apang indi pa amo mi
ang katapusan sang ImO nga katungdanan. Kon
gusto mo nga hkawan ang sala, indi magham-
pang sang kalayo. Palayoi ang butang nga maka-
sulay.

Kon gusto mmo nga may matmlo Ikaw nga
panghunahuna, indi Ikaw magbasa sang mga
mahigko nga libro, kag indi man magtulok sa
mga mahigko nga mga laragway, ukon magpa-
man sa mga mahigko nga mga sugilanon.

Kabay nga ang pulong sang akon baba kag
ang pagpamalandong sang akon tagipusoon
maharnut-an sa Imo itulolok, O Gmuo,
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igang nakon kag Manunubos nakon. Salmo.
19.14.I

Buhata Ini
8. Mapunggan bala sang tawo ang iya

panghunahuna?
.... a) Huo, sa bulig sang Ginuo .
.... b) Indi. Magapanghunahuna sia

sang bisan ano nga nagaabot sa
Iya hunahuna .

.... k) Makapugong ang bisan SIO-O sang
tya panghunahuna.

9. Nakapaktgsumpong bala Ikaw sa mala-
in nga panghunahuna? .

10. Sauloha ang Salmo 19'14 kag himoa
iru nga pangamuyo. Maayo gid kon
Imo 1IU isambit adlaw-adlaw sa ImO

pangamuyo.

Sabat: 8. a) Huo, sa bulig sang Ginuo.

Mas mahapos ang paghatag sang bug-os mo
nga kaugalingon sa Ginuo, kay sa mag-alagad sa
Iya nga salirnpapaw Indi ka maghampang sa
sala. Isikway ang bisan ano lang nga butang nga
makahatag sing balatian sa Imo espirituhanon
nga kabuhi.

Apang kon nagalakat kita sa kapawa su-
bong nga sia yara sa kapawa, may paghiam-
bitay kita, kag ang dugo ni Jesus nga Iya
Anak nagatinlo sa aton sa tanan nga sala.I
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Kon ituad ta ang aton mga sala, matutom
kag matarung SIa, kag magapatawad sang
aton mga sala kag magatmlo sa aton tanan
nga pagkadimatarung. I Juan 1:7,9.

Ang dugo ru Gmuong Jesus nagahugas sa aton
sala nga mga buhat kag sala nga mga panghuna-
huna.

I
Maghalong Batok sa Balatian: Indi Mag-inom
sang Hilo

May mga panghunahuna kag balatyagon nga
subong sang hilo nga makahaht sa lawas kag
kalag. Ang kaakig, pagpalibog, kahisa, aligutgot,
kaunon, kahadlok, kag pagkamauuton mangin
tunaan sang pagsakit sa tiyan, ulcer, balatian sa
kasingkasmg kag iban pa nga mga balatian. Gma-
punggan nila ang espirituhanon nga pagtubo kag
nagatuga sang kasamok. Ang bugal, pagkadalok,
pagkadimatinuohon kag pagkatig-a sang ulo,
mga espirituhanon man nga huo. Ginakuha mla
sa Kristohanon ang iya kalipay kag ginabilin ang
iya kalag nga maluya, masakiton kag masmulob-
on. Pangayoa sa Ginuo tagsa ka aga nga Ilikaw
Niya ining mga hilo sa sina nga adlaw.

Kon nagabatyag ikaw sang balatian kag kalu-
yahon sa espirituhanon mo nga kabuhi dum-
doma nga SI Ginuong Jesus amo ang Labmg
Maayo nga Manugbulong. Magkadto sa Iya sa
pangamuyo nga maminatud-on kay hatagan
NIya Ikaw sang kaayohan sa ImO lawas, huna-
huna kag espiritu.
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Buhata Ini
11. (Magpili sang duha ka husto nga sa-

bat). Ang kaakig, aligutgot, kag pagpa-
libog
.... a) mangm tunaan sang balatian .
.... b) indi makuha sa tagipusoon sang

tawo .
.... k) subong sang hilo sa lawas kag

kalag .
.... d) maayo para sa imo.

Sabat: 11. a) mangin tunaan sang balatian.
k) subong sang Mo sa lawas kag kalag.

Espirituhanon nga Paghanashanas
Nagabakod lamang ang lawas sang tawo paagi

sa paghanashanas ukon ehersisyo kag ang kalag
magabakod kon mag-alagad sa DIOS. Gikan sa
nahauna nga adlaw sang pagbalhm sang Imo
kabuhi, madamo nga mga butang ang Imo mahi-
mo sa pagpakita sang Imo pagpasalamat sa DIOS
sa daku nga kaluwasan nga Iya gmhatag, Sam-
tang Ikaw nagatubo espmtuhanon kag nagatuon
sang Pulong sang DIOS, magahatag pa gid SIa sa
Imo sang dugang nga mga kahigayunan kag ka-
tungdanan sa Iya bulohaton. 4

Yan ang pila ka espmtuhanon nga paghanas-
hanas. Ang pagsugid sa iban nahanungod kay
Gmuong Jesus, ang pagpangamuyo sa Ila, ang
pag-agda sa Ila sa pagkadto sa simbahan. Ang
pagpakigbahm sa iglesia kag ang Imo pagpakig-
away batok sa sala magabuhg sa Imo sa pagtubo
nga espirituhanon.
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Ini

(Magpili sang duha ka husto nga sa-
bat.) Ang espirituhanon nga paghanas-
hanas amo ang
..•. a) pagsugid sa iban nahanungod

kay Ginuong Jesu •
.... b) pagpakigbais sa mga nsgayaguta

sa Pulong sang Dios .
.•.•k) pag-agda sa iban nga magtarn-

bong sa mga panimbahon.

13. Ano \ng ginbuko mo nga p,at1iuinuon
agud magmadasig ang imo pagtubo
nga espirituhanon? Isulat ang imo
sabat sa sini nga paman~ot sa "Re-
kord sang Burnolutho".

Sabat 12. a) pagsugid sa Iban nahanungod
kay Gmuong Jesus. b) pag-agda sa iban nga
magtambong sa mga panimbahon.

69

TION PARA SA PALASINAWAN

Karon imo na masulat ang mga
sabat sa imo pa1asmawan.
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PAGPAKILALA sang LEKSYON 5

Bag-o lang nimo natapos ang Leksyon 4 kag
karon ang Leksyon 5 nagahulat sa Imo. Masami nga
mdi mabaton sang madamo nga mga tawo ang pag-
pakamaayo bisan nga nakalambot na sila sa duog nga
madah na gid lang rula InI mabaton. Ina bangod nga
nag-untat sila gilayon. Indi kita makasihng nga ang
Leksyon I tubtob sa 4 indi subong ka makakulonyag
sang sa Iban, apang ang Leksyon 5 amo ang maga-
paathag sang Imo BAG-ONG KABUHI sa Imo BAG-
ONG MGA BULOHATON Dapat nga makita
mo im agud matuohan mo. InI nga Leksyon maga-
hatag sa Imo sang dugang pa gid nga ihibalo naha-
nungod sa Imo bag-o nga mga luhkuton kag bag-o
nga mga huyog nga ginplano sang DIOS para sa imo
kabulu. InI nga Leksyon rnagabuhg sa Imo sa pag-
angkon sang ilubalo sang Imo mga katungdanan sa
Imo panimalay, sa SImbahan kag sa kalibutan.

lndi ka magmangin hilaw nga Knstohanon. Ang
DIos may natigana nga mas madamo pa para sa ImO.

donasyon sa ICI kag ang Leksyon 5 kag ang Leksyon
6 nga gmatig-ulohan ang BAG-O MO NGA TALAK-
SAN, igapadala sa Imo. Magsulat sa
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LEKSYON 5

BAG-ONG KABUHI-
BAG-ONG MGA BULOHATON

Ang Matun-an Mo Sa Sini Nga Leksyon

Paano ang Paggamit Mo sang Imo
Tinion?

Kon Magbalhin ang Imo Huyog
Ang Bag-o Mong Huyog
Ang Pagtambong sa Panimbahon
Ang Pagbasasang Biblia
Pangamuyo: San-o Dapat Mag-

pangamuyo
Pangamuyo: Paano ang Pagpangamuyo
Ang Pagpamatuod
Ang Pag-ambasa Ginuo

, Ang Pagbantala sang Maayong Balita
Ang Paghatag
Ang Pagbulig sa Bisan ano nga Paagi

nga Imo Masarangan
Ang Pagpakigbahin sa Organisasyon

sang Iglesia
Madamo bala ang mga Bulohaton?
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Paano ang Paggamit Mo sang Imo Tinion

Nagakinahanglan Ikaw sang tiruon tagsa ka
adlaw sa pagtrabaho, sa pagkaon, kag sa pag-
tulog apang paano ang paggamit mo sang iban
nimo nga mga tirnon? Kon ano ang gmahimo
sang Isa ka tawo sa tion nga hilway SIa, nagapa-
kita man kon ano ang huyog niya kag sang Iya
panimalay. Ang iban nagatrabaho sa tanan nga
tron, kag ang iban nagahngawlmgaw lamang. Ang
iban nagakadto sa simbahan kag nagapakigbahin
sa bulohaton sini, ang Iban "wala sing tmion
para sa sina nga butang".

Seguro wala Ikaw sang nagakaigo nga panahon
sa paghimo sang tanan nga gusto nimo nga hi-
muon. Apang mahimo nimo hatagan sang tion
ang mga bagay nga gusto gid nimo buhaton.
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Ang Bag-o Mong Huyog

Wala na ikaw karon nagahampang sang mga
hampanganan nga naluyagan mo sang bata pa
ikaw bangod kay masako na ikaw sa paghimo
sang mga butang nga nagustohan mo. Kon mag-
balhm ang imo huyog, magabalhm man ang Imo
mga bulohaton.

Mahimo nga matingala ang mga abyan rumo
nga wala na ikaw sing huyog sa "pagpangahpay"
kaupod rula sa mga butang nga makahalit sang
Imo lawas ukon makasamad sang imo kalag. Indi
rula mahangpan nga nagsulod na ikaw sa pagka-
buhi nga may bugana pa nga kalipayan, nga
napun-an sang mapuslanon nga tion kag may
makalilingaw nga bulohaton.

Magabalik pa bala Ikaw sa mga butang nga
nahibaloan mo nga indi makahatag sing kaaya-
wan? Pamangkota ang Isa ka tawo nga nagakaon
sang pan-os nga kan-on gikan sa basurahan kag
pagkatapos gm-agda sang manggaranon ruya nga
abyan nga magkaon adlaw-adlaw upod sa Iya
kon bala mabalik pa SIa sa pagkaon sa basura-
han.

Buhata Ini
2. Nagbalhin bala ang imo mga huyog

sumogod sang ginbaton mo si Gi-
nuong Jesus nga imo Manluluwas? ...

3. Nagbalhin bala ang imo mga bulo-
haton?
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Ang Bag-o Mong Huyog

Bilang anak sang DIOS may bag-o na Ikaw nga
mga huyog. Amo mi ang nagatuytoy sa imo sa
mga bulohaton sang Iglesia kag sa kaugalingon
nga mga katungdanan. Magabuhat pa Ikaw sang
mga bagay nga ginahimo mo sa kmaandan katu-
lad sang pagtrabaho, pagkaon, pagtulog kag pag- ~
tatap sang bulohaton sa sulod sang balay. Apang •
ang matuodtuod mo nga pagkabuhi masentro
sa bag-o mo nga huyog.

Labaw sa tanan, kon nagahigugma ikaw sa isa
ka tawo, buot ka nga mag-upod sa Iya kag buot
mo nga hpayon sia. Subong karon nga gmahi-
gugma mo ang DIOS, buot ka maghatag sang imo
mga tiruon sa Iya kag buot mo man nga lipayon
Sia sa tanan nga gmabuhat mo.

Buhata Ini
4. Ang malahalon nga huyog sang anak sang

DIOS amo
•... a) ang pagtinguha sa pag-angkon

sang kuwarta .
.... b) ang paghpay sang iya kaugah-

ngon .
.... k) ang pagpakig-upod sa iya Langit-

non nga Amay kag sa pagbuhat
sang mga butang nga makapaha-
muot sa Iya._

Sabat: 4. k) ang pagpakig-upod sa tya langit-
non nga Amay kag sa pagbuhat sang mga
butang nga makapahamuot sa Iya.
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Daku gid ang aton handum sa pagpakig-ambit

sang Gmhanan sang aton Amay nga igapasad
diri sa duta. May bulohaton Sia para sa tagsa-
tagsa sa aton. Tanan kita nagahanda sa pag-abot
ni Ginuong Jesus agud nga maghari sa tanan nga
pungsod sa pagkamatarong kag sa paghidait.

Buhata Ini

5. Ano ang Imo balatyagon karon nga nahi-
balo an mo nga ang Dios nagapaabot sang
imo bulig sa paghanda sang mga butang
para sa Iya pag-abot'!

•... a) nagakalipay sa pag-angkon SI-

nang dungog kag kahigayunan.
.... b) nagakasubo kay may bulohaton

para sa DIOS.

6. Kon ang imo sabat sa pamangkot 5 amo
ang "a)" pasalamati ang Dios sa kahiga-
yunan nga makapakigbahin ikaw sa Iya
bulohaton kag Ginharian. Kon ang imo
sabat amo ang "b)" gina.,pangabay ko nga
pangamuyoan mo mt

Ang bag-o mo nga handum sa ginharian sang
DIOS magahimo sa Imo nga masako kag mahpa-
yon. Yari ang mga bulohaton nga magahatag sa
imo sing bag-ong tinutoyo kag kahulogan sa ImO
kabuhi,
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Ang Pagtambong sa Panimbahon
Ang pammalay sang DIOS mga orgarusado nga

mga Iglesia. Ang mga Knstohanon sa tagsa ka
duog nagatipon smg masunson sa pagsimba sa
Gmuo, nagabutig sa isa kag ISa sa espirituhanon
nga pagtubo, kag nagabuyloganay sa bulohaton
nga ginhatag sang DIOSsa ila

Ining pagtilihpon ukon pammbahon, mahimo
nga hiwaton sa balay lamang sang Isa ka utod
sa Gmuo, ukon sa pmatmdog nga simbahan.
Maluyag Ikaw sa pagtambong sang mga pamm-
bahon sa tanan nga tion, kag sa pagpanghagad
sang Imo mga abyan sa pagpamati sang Pulong
sang Gmuo. May kahpay ikaw sa ImO pagpakig-
luusa sa mga kautoran nimo sa Ginuo. Kag labi
sa tanan ang himaya sang Gmuo Imo mabatya-
gan sa sini nga pammbahon.

Sa indi madugay, gusto mo nga magmangm
katapo sang isa ka Iglesia nga nagaalagad sa
Dios kag nagawah sang Maayong Bahta. Magpa-
kigbahm ikaw sa ila nga bulohaton, kag rnagaka-
hpay sa kahigayunan kag pagpakamaayo nga
ImO mabaton. Iru nga tulon-an makabulig agud
magmangm maayo ikaw nga katapo.

'''\

Buhata Ini
7. Kon gusto mo nga gamiton ikaw sang

Ginuo sa Iya bulohaton kag magkalipay
sa pagpakamaayo sang Kristohanon nga
paghiliusa kinahanglan

II
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ay' magpalayo ikaw sa iglesia.
b) magtambong ikaw sa iglesia

apang indi lang magmangin kata-
po .

.... k) magmangm katapo sang maayo
nga iglesia kag magpaktgbahm
sa bulohaton.

Ano ayhan ang mahanabo kon sa pila ka ad-
law ang pastor, ukon ang iban nga mga Kristo-
hanon makapasandad sa imo nga wala ginatuyo
paagi sa Ila mga pulong? Sa sulod sang paru-
malay, kon ang kabataan mag-Ilinaway, wala InI
sila nagapalagyo palayo sa Ila nga balay. Apang
kon magkalatabo gani Ini sa iglesia, ang iban nga
mga Knstohanon nagasiling, "Nasandad ako sa
Iya. Indi na ako magbalik sa simbahan. Masimba
na lang ako sa Gmuo sa amon balay." Mag-
andam' Kay amo iru ang pabonto nga lalang
sang panulay sa pagpaluya sang mga Kristoha-
non, kag sa pagpalayo sa Ila sa GInUO

Dumdoma nga nagapaabot ang Imo Amay nga
ang Iya mga anak magtihhpon sa Iya balay. Ay-
han indi matahom ang simbahan. Ayhan wala
Ikaw maanad sa Ila parumbahon, apang kina-
hanglanon gid nga makapakighiusa ikaw sa mga
kautoran mo sa Ginuo sa latok kalan-an sang
Imo Amay, sa pagpakig-ambit sang pagkaon nga
kinahanglanon sang imo kalag.
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Nga wala nagabrya sang aton pagtililipon
sing tingub, subong sang kmabatasan sang
iban, kundi maglmaygayay ang Isa kag Isa.
Mga Hebreo 10:25

Buhata Ini
8. Kon may ginhambal ang pastor nga maka-

pasandad sa Imo, ang Imo himuon amo
ang
.... a) mag-untat sa pagkadto sa SlID-

bahan.
b) magkuha sang lain nga pastor.
k) magpatawad sa iya kag magpa-

dayon sa pagtambong sa mga
parnmbahon.

9. Sauloha ang Mga Hebreo- 10:2,5.

Sabat. 8. k) magpatawad sa Iya kag magpa-
dayon sa pagtambong sa mga panimbahon.

Ang Pagbasa sang Biblia
Nahambalan na naton ang pagka malahalon

sang pagbasa sang Bibha adlaw-adlaw. Nagabuy-
log bala sa Imo ang imo panimalay sa pagbasa
sang Bibha kag sa pagpangamuyo? Gmatawag
mi nga pagpangamuyo sang bilog nga panimalay,
ukon "farruly altar". Daku nga pagpakamaayo
mt sa Imo panimalay. Magapabakod kag naga-
tuytoy ang Pulong sang Gmuo sa sma nga adlaw.
Sa pagpangamuyo sang bilog nga panimalay,
nagabuylog ang Isa kag Isa sa pagpangamuyo sa
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mga problema kag kmahanglanon sang tagsa ka
katapo sang pammalay.

Buhata Ini
10. Ang Kahulogan sang pagpangamuyo sang

bilog nga panimalay ukon "family altar"
amo ang

.... a) panimbahon sa iglesia ~a gira-

tambongan sang Isa lamang ka
panimalay.

.... b) pagbuyloganay sang tanan nga
katapo sang panimalay sa pag-
pangamuyo kag sa pagbasa sang
Biblia sa ila balay.

Sabat: 10. b) pagbuyloganay sang tanan nga
katapo sang panimalay sa pagpangamuyo
kag sa pagbasa sang Biblia sa ila balay.

Pangamuyo: San-o Dapat Magpangamuyo

Isa ka labing malahalon nga bagay nga pa-
gahimuon sang Kristohanon amo ang pagpanga-
muyo. Kon magpangamuyo ikaw kag ginasabat
sang Ginuo, nagapangabudlay ikaw kaupod sang
DIOS. Busa hatagi sang tion ang pagpangamuyo.
.. Sa pagbugtaw mo sa kaagahon, sugon ang
adlaw nga kaupod nimo ang Dios kag mabaton
mo ang lawasnon, moral, kag espmtuhanon nga
kusog sa pag-atubang sang mga problema sa sina
nga adlaw. --
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.. Magluwat sang pagpangamuyo sang bilog
nga parumalay sa aga ukon sa gab-i, --
~ Maghingaht sa pagpangamuyo sa wala pa
makasugod ang parumbahon kag sa tion sang
pagpangamuyo sa iglesia. Kayang DIOSnagsilmg,
"Ang akon balay tawgon nga balay nga palanga-
muyoan". --
.. Ibayaw ang Imo tagipusoon sa Gmuo sa _
bisan ano lang nga tion sa pagpasalamat sang
pagpakamaayo, ukon sa pagpangayo sang buhg.
Indi kmahanglan sa siru nga tion nga ibungat gid
mmo ang Imo pangamuyo kayang Amay naka-
lubalo sang Imo paghunahuna. --
.. Pasalamat! ang Dios sa wala pa magtulog sa
gab-i tungod sang Iya pagtatap sa Imo sa sma nga
adlaw. Magpangayo sing kapatawaran sa Iya
bangod sa mga sala nga Imo nahimo Kag isahg
ang Imo kaugalingon sa Iya pagbantay sa kagab-
Ihon.

Buhata Ini
11. Ibutang ang marka nga iru

(v1 sa tupad sang mga
tion sang pagpangamuyo
nga imo na nahimo.

Pangamuyo: Paano ang Pagpangamuyo
Ayhan nagasiling Ikaw sa Imo kaugalingon.

"Indi ako makahibalo magpangamuyo". Indi mt
mabudlay. Magpakighambal sa DIOSsubong sang
nagahambal Ikaw sa ImO abyan. Magabuhg ang
Balaan nga Espiritu sa Imo.
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Panumdoma ang tanan nga gmhimo sang DIOS

sa Imo, kag pasalamat! Sia sang Iya bugay. Mag-
pangayo Ikaw sang Imo kinahanglanon sa Iya.
Subong man ang kinahanglanon sang Imo mga
lumgugrna. Magpangamuyo ka para sa kaluwasan
sang Imo abyan kag himata. Pangamuyoi man
ang Imo pastor, ang iglesia, mga utod sa Ginuo
kag ang bulohaton sang DIOS sa bug-os nga kah-
butan. Pangamuyoi ang bag-o nakabaton sang
aton Manluluwas kag ang Ila mga palaligban.
Pangamuyoi ang Imo dutang natawohan. Sugon
lang ang pagpangamuyo kay sa indi madugay
makahibalo gid Ikaw kon paano ang pagpanga-
muyo.

Naghatag Si Gmuong Jesus' sang sulondan sa
pagpangamuyo. Mahimo nga saulohon mo ini

kag gamiton sa Imo pagpangamuyo
Pangamuyo Sang Ginuo

Amay namon nga yara sa langit, Pakabala-
anon ang Imo ngalan. Magkan ang Imo gm-
hanan Paghimuon ang imo kabubot-on, sa
duta subong sang sa langit. Hatagi karm
karon nga adlaw sang amon kalan-on sa
adlaw-adlaw, kag patawara kami sang utang
namon, subong nga gmpatawad man na-
mon ang mga nakautang sa amon, kag dili
kami pagdalha sa panulay, kundi luwasa
kami sa malaut. Kay Imo ang gmharian kag
ang kagamhanan kag ang himaya sa walay
katubtoban. Kabay pa. Mateo 6.9-13.

Buhata Ini
12. Sauloha ang pangamuyo sang Ginuo.
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Ang Pagpamatuod
Nagakahulogan Ini sang pagsugid sa Iban nga

mga katawohan kon ano ang ginbuhat sang DIOS
sa Imo. Mahimo rumo mi sa inyo nga balay, sa
dalan, sa pammbahon ukon paagi sa sulat.

Subong nga gmsugiran ka sang Iban nahanu-
ngod kay Knsto, magpanugrd ka man sa Imo mga
abyan kag mga himata. Pangamuyoi nga batu-
non mla ang Gmuo agud nga indi sila magkadto
sa impiyerno.

Ang Bibha nagasilmg nga kmahanglan gid nga
ipabutyag naton sa hayag ang aton pagtuo kay
Knsto, sa pagpahibalo sa Iban nga SI Knsto ang
aton Manluluwas. Nagsiling SI Knsto, "Mga saksi
ko kamo". Kon nagakmahanglan Ikaw smg
kaisog sa pagpamatuod, pangayoa mi sa DIOSkay
hatagan NIya Ikaw sang Imo gmapangayo. Lmibo
nga mga katawohan ang nagakahadlok sa pagpa-
matuod katulad sang gmabatyag mo karon,
apang nadaug mla ang Ila kahadlok kag nakrta
rula ang daku nga pagpakamaayo kag bag-ong
kusog paagi sa pagpamatuod para kay Knsto. SI
Gmuong Jesus nagsilmg

Busa ang tagsatagsa nga magtuad sa akon
sa atubangan sang mga tawo, Ituad ko man
sia sa atubangan sang akon Amay nga yara
sa langit. Mateo 10:32.
Kayang bisan sm-o nga nagakahuya sa
akon kag sa akon pulong ... ang Anak sang
tawo magakahuya man sa Iya kon magkan
SIa sa himaya sang Iya Amay upod sang
balaan nga manugtunda. Marcos 8 38.
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Buhata Ini
13.,Buot sang DIOSnga ang Iya mga kaana-

J<an
.... a) maghipos lamang nahariungod

sa gmbuhat Niya sa ila,
.... b) rnagsugid sa Iban kon ano ang

Iya gmbuhat sa ila.
Sabat. 13. b) magsugid sa Iban kon ano ang
Iya gmbuhat sa ila.

Ang Pag-amba sa Ginuo
Ang mga ambahanon mo sa balay ukon sa

iglesia magabuhg, magapabakod kag magapaka-
maayo sa Imo kag sa Iban. BIsan indi maayo ang
Imo tingog sa pag-amba, ang labmg Importante
lamang amo ang Imo pagdayaw sa DIOS nga naga-
gikan sa Imo tagipusoon.

IKag may mga salmo kag mga ambahanon
kag mga kalantahon nga espmtuhanon sa
pagpasalamat sa DIOS sa Inyo mga tagipu-
soon. Mga Taga Colosas 3: 16

Buhata Ini
14. Ang labing importante nga bagay sa

pagkanta amo nga
.... a) may maayo nga tingog angnaga-

kanta.
b) nagakanta SIasa SImbahan.
k) kinahanglan magkanta sia gikan

sa Iya tagipusoon kag sa kahi-
mayaan sang Dios.

Sabat: 14. k) kinahanglan magkanta SIa
gikan sa iya tagipusoon kag sa kahimayaan
sang DIOS.
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Ang Pagwali sang Maayong Balita
Isa iru sa labmg importante nga bulohaton

sang iglesia, May Iban nga gmatawag sa pagbug-
OS sang ila tion sa pag-alagad sa D1OS. Naghatag
ang DIOS sa Ila sang katungdanan bilang mga
pastor, mga ebanghelista, kag mga rrusyonero.

Ang Paghatag
Subong nga ang pagwali sang Maayong Balita

bulohaton sang bug-os nga panimalay sang DIOS,

gmapangayo man sang Amay sa tagsatagsa NIya
ka mga anak ang maghatag sang ikapulo nga ba-
hm sang ila kirutaan sa pagbulig sa mga galastu-
han, Gmagarmt Ini nga kuwarta sa pagbayad sang
hmakay sang duog nga gmsimbahan, sa pagsak-
dag sa pastor agud nga mabug-os ruya ang iya
tuuon sa bulohaton sang DIOS kag sa pagbayad
sang suga, tubig kag Iban pa nga galastuhan sang
Iglesia. Magabulig man ang aton mga dulot sa
pagbantala sang Maayong Bahta paagi sa radyo,
balasahon, kurso sa Bibha paagi sa koreo kag sa
bulohaton sang DIOS sa iban nga duog sang
kahbutan.

Buhata Ini
15. Ang paghatag sanl ikapulo amo

.... a) ang paghatag sang ikanapulo nga
bahin sang imo kinitaan sa Dios .

.... b) ang paghatag sang ikanapulo nga
bahin sang tanan mo nga pagka-
butang sa DiOS.

.... k) ang paghatag sang ikaapat nga
bahin sang imo kinitaan sa Dios
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-----,-
Sabat: 15. a) ang paghatag sang ikanapulo
nga bahin sang imo kinitaan sa Dios.--Ang Imo mga ikapulo kag mga dulot bahm

sang Imo pagsimba sa DIOS Amo nu ang paagi
sang "pagpasalamat" mo sa tanan NIya nga pag-
pakamaayo. Nagahimo l111 sa Imo nga kaupod
sang Dios sa daku nga bulohaton sang pagpalap-
nag sang Maayong Balrta sa bug-os nga kahbutan.

Naghatag ang DIOS sa Imo sang kusog sa pag-
trabaho, gani ihatag mo sa Iya ang Ikanapulo nga
bahm sang Imo nga kirutaan. Magabulig ina sa
iglesia agud nga magpabihn nga bukas ang gan-
haan sa pagwah sang Maayong Bahta. Gani paagi
sa Imo ikapulo nagawah Ikaw sang Maayong
Bahta.

Ang paghatag mo sang Ika pulo nagahatag sa
Imo sang tatlo ka san sang mga pagpakamaayo.

• Espmtuhanon nga pagpakamaayo.
• Kaayawan. May kalipay Ikaw nga magmangin
kasahgan nga katapo sa parumalay sang DIOSnga
nagapas-an sang Imo bahin sa palas-anon.

• Kabuganaan. Indi mo malabawan sing hatag
ang DIOS. Ginapabugana NIya ang mga naga-
bayad sang ila ikapulo. Makasugid sa Imo ang
hrubo nga mga Knstohanon sang ila inagihan sa
SInI nga bagay nga matuod iru,
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Dalha mnyo ang bug-os nga ikapulo sa
balay sang bahandi, agud may kalan-on sa
akon balay, kag tilawi ako karon sa siru,
nagasilmg ang Gmuo sang mga kasoldado-
san, kon mdi ko pagbuksan sa Inyo ang mga
talambuan sang langrt kag IUla sa inyo ang
pagpakamaayo sa bagay nga wala na SIng
masudlan. MalagUlas 3'10.

Kayang DIOS nagahigugma sa manughatag
nga malipayon. 2 Mga Taga Corinto 9 7.

Buhata Ini
16. Nagsaad ang Dios sa pagpabugana sa mga

.... a) nagatago sang tagsa ka seninn-
mos nga ila makita .

.... b) nagabayad sang ila ikapulo.
Sabat: 16. b) nagabayad sang Ila ikapulo.

Ang Pagbulig sa Bisan ano nga Paagi nga Imo
Masarangan

BIsan ano lang nga trabaho ang Imo ginahimo
para sa Gmuo magabuhg ina sa Imo pagtubo nga
espirituhanon: gikan sa pagparullug sa simbahan
tubtob sa paghiwat sang pammbahon sa Imo mga
kaiping ukon sa paghiwat sang klase para sa mga
bata sa Imo puloy-an. Pamangkuta ang imo
pastor kon ano ang Imo mahimo para sa Ginuo.
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Buhata Ini
18. Kinahanglan ang Kristohanon

.... a) magtanyag sang iya bulig sa
pastor sa bisan ano lang nga
paa~ nga iya masarangan.

.... b) maghulat lang sa pangabay sang
pastor.

Sabat: 18. a) magtanyag sang tya bulig sa
pastor sa bisan ano nga paagi nga tya masa-
rangan.

Ang Pagpakigbahin sa Organisasyon sang Iglesia

Ang Iglesia may madamo nga mga organisas-
yon. Ang klase sa adlaw nga Dornmgo para sa
tanan. Magtambong sa Isa ka klase kag magtuon
sang Pulong sang Dios sing maid-id. Indi paghka-
wi ini nga kahigayunan. Ang mga lalaki, babayi,
pamatan-on kag mga kabataan may kaugalingon
nga organisasyon. Sa ila mga pagtilihpon naga-
simba sila sa Ginuo kag nagahimo sang mga
proyekto para sa Dios. Magpakigbahm sa Isa
sining mga guban. Mabaton mo ang mainit nga
pag-abrabi kag malipay ka sa mga bulohaton. Ini
nga mga guban nagapaninguha sa pagpaalinton,
sa pagtudlo, kag sa pagbulig sa nagakinahanglan
sang Pulong sang DIOS. Bisan diutay lamang ang
mahimo sang Isa ka tawo apang kon ang DIOS
magpanglukot sa ila pagbuyloganay, makabuhat
sila sing daku sa pagpalapnag sang ngalan sang
Dios sa kalibutan.

Internattonal Correspondence Instttute



88 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi

Buhata Ini
19. Katapo bala ikaw sang isa ka orgarusas-

iglesia? K' diyon sa I eSIa.. o • o • •• on m pa,
buot mo bala nga magmangin katapo?
••••• o • Sa ano nga grupo? ... o •• .,.

Madamo Bala ang mga Bulohaton?

Indi lang Ikaw magkabalaka kon indi Ikaw
makahatag sing madamo nga tion sa tanan nga
mga bulohaton, kasubong sang Iban. Nakaha-
ngop ang Ginuo siru kag pagabuligan NIya Ikaw
sa paghimo sang Imo masarangan.

Malipay Ikaw sa smmg mga bulohaton sang
bag-o mo nga kabuhi. Malipay man Ikaw sa pag-
hibalo nga nagabulig Ikaw sa iban nga tawo sa
paghkaw sa SIlot nga walay katapusan kag sa
pagpangita sang kabuhi nga walay katubtoban.
Kag sa tanan nga gmabuhat mo para sa Gmuo
karon, pagapadyaan Ikaw sa palaabuton.
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PAGPAKILALA sang LEKSYON 6

Ang Leksyon 6 sang "Ang Bag-o Mo Nga
Kabuhi' nga kurso sa BIblia gmatig-ulohan,
"ANG BAG-O MO NGA MGA PAGSULON-
DAN". 1111 nga pagtuon sa Bibha magabuhg sa
Imo sa pagtukib sang gmapaabot sang DIOS sa
Imo kag kon paano Ikaw makatuman smang
mga pagsulondan.

Wala smg bisan sin-o man kundi ang DIOS

lamang ang makahatag sang husto nga mga
pagsulondan para sa pagkabuhi sang Isa ka
tawo. Ang kadamoan sang mga tawo karon
nga mga madlaw, nagakabuhi suno sa naga-
balhmbalhm nga pagsulondan sang tawo.

Ang Leksyon 6 magabuhg sa imo sa pag-
hibalo kon ano ang matuod tuod nga pagsu-
londan Knstohanon kag kon paano makatu-
man sim.
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LEKSYON 6

ANG BAG-O
MO NGA MGA
PAGSULONDAN

Ang Matun-an Mo Sa Sini Nga Leksyon

Sin-o ang Nagpasad sang mga Pagsu-
londan?

Diin Makita ang mga Pagsulondan?
Paano Mo Matuman ining mga Pagsu-

londan
Mga Pagsulondan para sa Kadalag-an

Sin-o ang Nagpasad sang mga Pagsulondan

Ang nagapasad sang mga pagsulondan sa sulod
sang balay amo ang mga gmikanan. Gmapahi-
balo nila sa mga kabataan kon paano sila dapat
maggawi. Gmatudloan sang amay ang mga kaba-
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taan kon ano ang pagabuhaton rula kag kon ano
ang mdi,

Sa indi madugay matun-an sang mga kabataan
nga magkabuhi sila suno sa mga pagsulondan.
Kon maglapas sila, gmasabdong sila sang Ila
amay. Kon magmalahson sila, pagasilotan sila
sang Ila amay. Katapo pa gihapon sila sang pani-
malay, apang ang ila pagkamalinapason nagaha-
tag sang mga problema kag mga pag-antos.

Nagbutang smg mga pagsulondan ang aton
Langitnon nga Amay para sa Iya mga kaanakan
agud nga mahibaloan nila kon ano ang Ila paga-
buhaton kag kon ano ang indi. Kon kaisa gina-
silotan ang mga anak agud nga matudloan sila
nga magmatarung kag magmatinumanon.

Buhata Ini
1. Sin-o ang nagab utang sang mga pagsu-

londan sa sulod sang panimalay?
.... a) ang mga kabataan.
.... b) ang mga kaiping .
.... k) ang mga gmikanan,

2. Sin-o ang may kinamatarung sa pagsiling
kon ano ang aton paggawi subong nga
Kristohanon?

a) ang aton Langitnon nga Amay .
.... b) ang paggmawi nga aton naandan.
.... k) ang Kristohanon nusmo,

Sabat: 1. k) ang mga girukahan, 2. a) ang
aton Langitnon nga Amay.
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Diin Makita ang mga Pagsulondan?
Naghatag ang Dios sang talaksan para sa Kns-

tohanon nga pagkabuhi. Makita mo iru tanan
sa Bibha, ilabi na grd sa Bag-o nga Katipan.

Para wala na sing pagpangduhaduha kon ano
ang kabubot-on sang Dios sa paggmawi sang Iya
nga kaanakan.gmapadala NIya ang Iya Anak nga
si Gmuong Jesus sa pagtudlo kag sa pagtuytoy sa
aton sa husto nga banas. Himpit SIa nga sulon-
dan kag talaksan sa Knstohanon nga pagkabuhi,

Gintudlo ni Gmuong Jesus ang mga pagsulon-
dan sang pagkabuhi nga Kristohanon sa Iya "Wali
sa Bukid" nga makita sa Mateo, kapitulo 5, 6 kag
7.

Buhata Ini

3. Sin-o ang naghatag sang lumpit nga pag-
sulondan sang maayo nga pagkabuln Kns-
tohanon?
.... a) ang pastor .
.... b) si Gmuong Jesu-Kristo .
.... k) ang iban nga mga KrIstohanon.

4. Ang "Wali sa Bukid" makita sa kapitulo
.... a) 5,6, kag 7 sang Mateo .
.... b) 5. 6, kag 7 sang Juan •
.... k) 5,6, kag 7 sang Markos.

5. sa "Wali sa Bukid," si Gmuong Jesus
.... a) naghambal sang pagtuo nga ma-

kapabflhin sang bukid.
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.... b) naghambal nahanungod sang

mga bukid sa palibot sang Jeru-
~alem.

... k) riagtudlo g mga ~agsulond~
sa pagkabulii nga Knstohanon.

Sabat: 3. b) SI Ginuong Jesu-Kristo. 4. a) 5,
6, kag 7 sang Mateo. 5. k) nagtudlo sang mga
pagsulondan sa pagkabuhi nga Kristohanon.

Una sa tanan, naghambal SI Gmuong Jesus
nahanungod sang pinasahi nga pagpakamaayo
nga gmahatag sang DlOS sa mga mapmauboson,
maludaiton, kag puth sang tagipusoon - sila nga
gmauna ang DlOS sa Ila kabuhi kag handa sa pag-
antos bangod lamang sa Iya.

Nagtudlo SIGmuong Jesus sa paghigugma sang
aton mga kaaway kag sa pagpangamuyo sa ila,
magpangayo sing patawad sa ila nga aton napa-
sandad, kag maghimo sing maayo sa Ila nga na-
gapakamalaut sa aton. Ang mga gintudlo NIya
nahanungod sa maayo nga pagpakig-upod sa
Iban amo ang labing maayo nga pagtudlo nga
wala pa gid mahatag ru bisan sm-o man.

Buhata Ini

6. Basaha ang Mateo kapitulo 5.
7. (Magpili sang duha ka husto nga sabat.)

Subong nga bahin sang mga pagsulondan
sa kabufii, ginatudlo ni Gmuong Jesus sa
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Imo
.... a) ang pagkamapamuboson.
.... b) ang pagsunod sa DIOS una sa

tanan kag sa pagtuman sang buot
NIya nga pagalumuon mo .

.... k) ang pa timalus sa mga nagapigos
sa Imo.

.... d) ang paghpay sang imo kaugali-
ngon.

8. (Magpili sang duha ka husto nga sabat.)
Sa Mateo 5:13, 14 nagtudlo SI Gmuong
Jesus nga ang mga anak sang Dios
.... a) kaangay sang asin para sa bug-os

nga kalibutan.
.... b) wala smg kapaltahan .

.... k) kaangay sang suga nga nagasiga
sa bilog nga kalibutan.

.... d) kaangay sang matahom nga bu-
lak.

9. (Magpili sang duha ka husto nga sabat.)
Sa Mateo 5.21-30 nagpaandam si GI-
nuongJesus batok sa
.... a) pagsugal.
.... b) kaakig kag pagtimalus.

k) mahigko nga mga panghunahuna
kag pagpakighilawas.

d) pagbayad sang Ikapulo.
10. Sa Mateo 5:4348, nagsugo si Kristo

Jesus
..•• a) sa paghigugma lamang sa naga-

higugma sa aton.
.... b) sa paghigugma sang aton mga

kaaway.
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Sabat: 7. a) ang pagkamapamuboson. b) ang
pagsunod sa Dios una sa tanan kag sa pagtu-
man sang buot Niya nga pagahimuon mo.
8. a) kaangay sang asin para sa bug-os nga
kalibutan. k) kaangay sang suga nga naga-
siga sa bilog nga kalibutan. 9. b) kaakig kag
pagtimalus. k) mahigko nga mga panghuna-
huna kag pagpakighilawas. 10. b) sa paghi-
gugma sang aton mga kaaway.

Naghatag SI Ginuong Jesus sang palasandigan
nga prinsipyo kon paano ang magpakig-upod sa
iban nga tawo. Ginatawag ini nga Bulawanon
nga Tulomanon.

"Busa ang tanan nga butang nga buot ninyo
nga himuon sang tawo sa inyo, himoa man
8a11a." Mate07·l2.

Indi kita magbugalon, magdinalok, magpa1a-
away, ukon magpangyubit. Indi man maayo nga
hatagan naton sing duog sa aton ulo ang binastos
nga mga paghunahuna.

Ang handumon naton una sa tanan amo ang
pagpahamuot sa Dios kag sa pagbuhat sang gusto
Niya nga aton buhaton. Indi mahimo nga mag-
hamkon kita sang dutan-on nga manggad bilang
aton lalambuton kag mag-alagad sa Dios sa amo
man nga tion. Kay kon aton Sia unahon, pat-od
nga ihatag Niya sa aton ang aton mga kinahang-
lanon. Wala labot sma, kon ano ang ginahimo
naton para sa Iya, pagapadyaan Niya kita sang
manggad nga wala sing pagkaubos didto sa
langit.
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Buhata Ini
l l. Basaha ang Mateo kapitulo 6.
l2. Ang Bulawanon nga Tulomanon amo

nga
.... a) ganuton naton ang bulawan sa

mga butang nga mapuslanon.
.... b) kon ano ang gmalumo sang Iban

sa aton amon man ang himuon
naton sa Ila.

.... k) pagahimuon naton sa ila ang
buot naton nga pagahimuon nila
sa aton.

13. Sa Mateo 6:19·21 nagsihng si Gmuong
Jesus nga magatago kita sing bahandi sa
.... a) langit
.... b) duta.

Sabat: l2. k) pagahimuon naton sa ila ang
buot naton nga pagahimuon nila sa aton.
13. a) langit.

Paano Mo Matuman ining mga Pagsulondan?
Nalubaloan ni Ginuong Jesus nga wala gid

sing Isa nga makatuman sirung mga pagsulondan
kon indi SIa pagbuIigan sang DIOS. Gal11 gmtud-
loan NIya ang Iya mga gmtuton-an sa pagpanga-
muyo sa Langitnon nga Amay kag magpangayo
sa Langitnon nga Amay kag magpangayo nga bu-
hgan sila. Naghatag SIa sing sulondan sang pag-
pangamuyo sa Mateo 6'9-13, kag gmatawag na-
ton iru nga Pangamuyo sang Ginuo. Masami
naton nga ginasuIit ini kon magpangamuyo kita.

Ilabi sa tanan, nagpadala ang Imo Amay sang
Balaan nga Espmtu sa pagpuyo sa Imo kag sa
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pagbulig sa imo. Madamo pa gid ang imo matun-
an nahanungod sini sa masunod nga kapitulo.
Indi ka dapat magkabalaka kon indi pa gid ikaw
makasarang sa pagsunod sang ginapaabot sang
Dios sa imo. Buligan Niya ikaw sa tanan mo nga
pagpanglakatan sa smmg kabuhi,

Buhata Ini
14. Naghatag si Kristo sang sulondan sa

pangamuyo sa sining wah nga nagatudlo
sa aton sa
.... a) pagpangadi sa santos.
_•.. b) pagpangadi sa aton mga katigu-

langan.
.... k) pagpangamuyo nga direkta sa

Dios.
15. Ang pangamuyo sang Ginuo amo.

.... a) ang pangamuyo Niya sa krus.

.... b) ang sulondan sa pangamuyo nga
makita sa "Wah sa Bukid."

.... k) ang pangamuyo ni Kristo sa har-
din sang Getsemane.

16. Basaha ang Mateo 7.
Sabat: 14. k) pagpangamuyo direkta sa Dios.
15. b) ang sulondan sa pangamuyo nga 'ma-
kita sa "Wali sa Bukid."

Mga Pagsulondan para sa Kadalag-an
Ginpaalinton ni Ginuong Jesus sa aton nga

ang Iya kasugoan amo ang gabayan sa madinalag-
on nga pagkabuhi. Ang aton kabuhi kaangay
sang balay. Ang aton panghunahuna, pulong kag
buhat, amo ang mga materyales sang balay, Kon
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magpasad kita sa sadsaran sang Iya pagtulon-an,
makaangkon kita sang kabuhi nga makatindog
batok sa mga pagtilaw kag unos sang kabuhi Ang
nagakabuhi suno sa Iya lang naluyagan kag wala
nagasunod sa mga sulondan nga ginhatag ru
Gmuong Jesus, indi magrnadmalag-on. Kaangay
SIa sang balay nga napasad sa balas nga wala smg
sadsaran. Indi SIa makapakigsumpong sa unos.

Kon buot mo nga magmangin madinalag-on
nga Kristohanon, ipasad ang Imo kabuhi sa pag-
tulon-an ru G muong Jesus kag magsunod sa Iya
mga pagsulondan. Pagabuhgan Ikaw sang Balaan
nga Espmtu,

Buhata Ini
17. Ang nagatuman sa pagtulon-an ni Gmu-

ong jesus kag nagagamit sini subong nga
sadsaran sang Kristohanon niya nga pag-
kabuhi kaangay sang

a) tawo nga nagpasad sang Iya ba-
lay sa bato.

b) tawo nga nagpasad sang Iya ba-
lay sa balas.

18. Karon sulab ang Imo "Rekord sang
Bumolutho" para sa Leksyon 6.

Sabat: 17. a) tawo nga nagpasad sang iya
balay sa bato. ---~~----------..........

TION PARA SA PALASINAWAN

Karon Imo na masulat ang mga sabat sa Imo
palasinawan.
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PAGPAKILALA sang LEKSYON 7

Kon Ikaw nagasugod sa pagbatyag nga mdi lang
tuman ang paghibalo sang mga pagsulondan sang DlOS
para sa kabuhi nga Kristohanon, kag nagakinahanglan
Ikaw sang dugang nga gahum kag kusog sa pagkabuhi
sirung "bag-o nga kabuhi", handa na Ikaw sa pagtuon
sang Leksyon 7. Kon ang Kristohanon nga pagkabuhi
Isa ka mabudlay nga paghirnud-os kag nagaatubang
Ikaw sang Isa nga makabulig sa Imo, ang Leksyon 7
mahimo nga amo ang imo ginapangita.

Ang ICI nakahibalo nga rnagakmahanglan Ikaw
sang pinasahi nga pagpabakod kag bulig agud maka-
kita Ikaw sang kusog sa pagkabuhi suno sa mga pag-
sulondan sang DlOS nga madinalag-on kag amo im ang
kabangdanan kon ngaa ang Leksyon 7 ginhanda SI
Jesus nagpadala sang Balaan nga Espmtu sa kalibutan
sa pagbulig sa tumoluo ' SI Jesus nakahibalo nga ang
paghimud-os sa pagkabuhi sang Kristohanon nga ka-
buhi nga wala ang Balaan nga Espmtu mangin Isa ka
Imposible sa tawo. Ang madason nga leksyon nga
ginatig-ulohan, "MAY KABULIG IKAW," magapaat-
hag kon paano ang Balaan nga Espmtu makapang-
hikot sa Imo kabuhi kag makapakabuhi sa Imo sang
Isa ka madinalag-on nga kabuhi nga Knstohanon.
Nakapat-od kami nga ang Leksyon 7 makabulig gid
sa Imo.

Palihog kompletoha ang palasinawan para sa Lek-
syon 6 kag kaupod sang Imo buhg, Ipadala mi sa ICI.
Ang Leksyon 7 kag 8 igapadala sa Imo. Dumdoma,
nga ang ICI amo ang Imo bulothoan sa espirituhanon
nga kabuhi kag subong kalaprt sa imo katulad sang
inyo "post offrce". Ang bulig makalambot sa Imo
paagi sa balos nga koreo. Magsulat karon sa Inter-
national Correspondence Institute, Phihppine Na-
tional Offrce, P. O. Box 1084, Marnla
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MAY

KABULIG

IKAW

LEKSYON 7

Ang Matun-an Mo sa Sini Nga Leksyon

Ang Balaan nga Espiritu Amo ang
Imo Kabulig

Ang Bunga sang Balaan nga Espiritu
Ang Paggawi sa Espiritu
Ang Gahum sang Balaan nga Espiritu

sa Imo
Mga Hiyas sang Espiritu

Ang Balaan nga Espiritu Amo ang Imo Kabulig

Ayhan sa sini nga tion nakahunahuna na
Ikaw: "Daw mabudlay na ini para sa akon. Am-
bot kon makasangkol ako sa pagkabuhi sang
Kristohanon nga kabuhi. Kadamo sang buloha-
ton nga daw halos indi nakon madumdoman
ang tanan, ilabi na grd ang pagbuhat sa ila."
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Indi ikaw dapat magkaluya. Indi ina subong
kabudlay sa Imo ginahunahuna tungod kayang
Balaan nga Espmtu nagkan sa pagbulig sa Imo.
Ang Kristohanon nga kabuhi indi kay mga tulo-
manon lamang kay wala im napasandig sa imo
kaugalmgon nga pagparukasog. Amo ini ang
pagbaton sang ginhimo sang DIOSsa Imo kag ang
pagpapuyo sang Balaan nga Espiritu sa Imo kag
ang pagsunod sa Iya.

Buhata Ini

1. Sin-o ang kabulig -ga ginpadala ~ng Dios
sa pag-upod sa imo sa tanan nga tion?

.... a) ang ~ari

.... b) ang pastor

.... k) ang OOaan nga Espiritu

2. Ang kabuhing Kristohanon amo
.... a) ang mga tulomanon nga kina-

hanglan tumanon.
b) ang pagparukasog nimo agud

magmaaayo
k) ang pagpapuyo sang Balaan nga

Espiritu sa imo kabuhi kag ang
pagsunod sa Iya.

Sabat: 1. k) ang Balaan nga Espiritu. 2. k)
ang pagpapuyo sang Balaan nga Espirltu sa
imo kabuhi kag ang pagsunod sa iya.
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Ang Balaan nga Espmtu yara sa bisan dnn
nga duog sa Isa ka tion. Sang din pa sa duta SI
Gmuong Jesus, makakadto SIa sa Isa lamang ka
duog sa Isa ka tion. Sang pagbahk NIya sa langit,
ginpadala NIya ang Balaan nga Espmtu sa pag-
upod sa mga Knstohanon, sa pagpuyo sa aton,
sa pagtuytoy kag sa pagbulig sa aton mga gu- ~
montang. ~

Kag ako magapangayo sa Amay kag maga-
hatag Sia sa myo sing Isa pa ka Manana-
bang, agud nga mag-upod SIa sa inyo sa
gihapon. Apang ang Mananabang ang Es-
pmtu Santo, nga Ipadala sang Amay sa
Akon Ngalan, magatudlo SIa sa inyo sang
tanan nga butang, kag magapahanumdum
sa myo sa tanan nga akon gmsilmg sa myo.
Juan 14 16,26.

Buhata Ini
3. Nagkari ang Balaan nga Espmtu sa

a) pag-upod sa tagsa ka mga Kristo-
hanon sa tanan nga tion

b) pag-upod sa pila lamang ka mga
Kristohanon

Sabat. 3. a) pag-upod sa tagsa ka mga Kristo-
hanon sa tanan nga tion.

Internattonal Correspondence Instttute



Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi 103

Ang Bunga sang Balaan nga Espiritu
Ang pagpuyo sang Balaan nga Espintu sa Imo

kabuhi nagapakita sang resulta nga ginatawag
nga bunga sang Espiritu. Nagahatag SIa sa Imo
sang handum sa paghimo sang husto nga butang.
Kag nagahatag man SIa sa Imo sang kusog sa
paghimo sing maayo. Samtang gmatugotan nimo
SIa sa pagtuytoy kag sa pagbulig sa Imo sa sini
nga paagi, ginadihon man NIya sa uno ang maka-
tilingala nga paggawi nga Knstohanon. Ang pa-
matasan, panghambal kag paggawi mmo nga
maayo, kaangay sang matarn-is nga prutas. May
kalrpay ang imo panunalay kag mga abyan sa
imo pagpakig-upod sa Ila. Ilabi sa tanan, mmg
bunga sang Espiritu magalipay sa aton Amay
nga Langitnon,

Apang ang bunga sang Espmtu amo ang
gugma, kalipay, paghidaet, pagbatas, pag-
kalolo, pagkaayo, pagkatutom, pagkama-
pamubuson, pagpugong, sang kaugalingon.
Mga Taga GalacIa 5 22, 23.
Paagi smi gmahimaya ang akon Amay, nga
magpamunga kamo sing madamo.
Juan 15:8.

Buhata Ini
4. Ang "bunga sang Espmtu" nagapatuhoy

sa
.... a)

.... b)

mga naluwas nga kalag sa pag-
bantala sang Pulong sang Dios .
maayo nga kinaiya nga ginapa-
munga sang Balaan nga Espintu
sa aton kaugalingon.
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Ang Paggawi sa Espiritu
Natural para sa aton ang maghimo sang aton _

naluyagan. Amo mi ang masami nga himuon
sang tawhanon nga kinaugali. Luyag naton buha-
ton ang makalipay lamang sa aton kaugahngon,
sang sa buhaton ang nahibaloan naton nga maa-
yo. Amo ini nga kmahanglan ang pagpamati sa
tingog sang Balaan nga Espintu kon nagasugo
SIa sa paghimo sang kabubut-on sang DlOS kag
sa pagpakita sa aton sang dalan nga matarung.

Apang nagasihng ako, maggawi sa Espintu
kag dUI pagtumana ang kailigbon sang
unod. Kon nagakabuhi kita sa Espiritu
maggawi man krta sa EspIritu. Taga GalaCIa
5:16,25.

5. Sauloha ang Mga Taga Galacia 5 :22, 23.
Sabat: 4. b) maayo nga kinaiya ~a gira-
pamunga sang Balaan nga Espiritu sa aton
kaugalingon

Buhata Ini
6. Ang buot silingon sang mga pulong sa

Mga Taga Galacia 5:16 nga "dili pagtu-
mana ang kailigbon sang unod" amo nga
.... a) indi mo maaJ18Icon ang imo mga

k.inahanglanan.
magkabuhi nga indi madinalag-
on
mag-angkon ikaw sing kadalag-
an batok sa tawhanon nga kina-

.... b)

.... k)
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ugali nga buot magbuhat sang
kaugalingon nga kagustohan.

Sabat: 6. k) mag-angkon ikaw sing kadalag-
an batok sa tawhanon nga kinaugali nga
buot magtuman sang kaugalingon nga kagus-
tohan.

Magatuytoy kag magapabakod sa imo ang
Balaan nga Espiritu sang Dios apang indi Sia
magpas-an sa imo palangit. Nagalakat ikaw sa
duha nimo ka tiil. Kag kinahanglan magbuylog
ikaw sa Balaan nga Espiritu kag tugotan mo Sia
sa pagtuytoy sa imo. Amo ini ang gmatawag
kon kaisa sang Biblia nga maggawi sa espmtu,
Gmahimo na rumo im kon nagabasa ikaw sang
BIblia kag ginabutang sa buhat ang ginatudlo siru.

Buhata Ini
7. Ang paggawi sa Espiritu nagakahulogan

sang
.... a) pagkabuhi nga masinadyahon

adlaw-adlaw.
.... b) pagsunod sa pagtuytoy sang Ba-

laan nga Espiritu sa adlaw-adlaw
nga bulohaton.

Sabat: 7. b) pagsunod sa pagtuytoy sang
Balaan nga Espiritu sa adlaw-adlaw nga bulo-
haton.

Ang Gahum sang Balaan nga Espiritu sa Imo
Nahibaloan ni Ginuong Jesus nga ang Iya mga
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sumolunod magakmahanglan sang gahum nga
labaw pa sang sa ila kaugalingon, sa paghimo
sang bulohaton para sa Dios. Gani, gmasugo
Niya sila sa paghulat, tubtob mapun-an sila sang
Balaan nga Espiritu agud mabaton nila ang ga-
hum nga Ila kmahanglan agud mangin saksi NIya
sa bug-os nga kalibutan.

Kag sang nagapabilin upod sa ila nagsugo
SIa sa ila nga dili maghalm sa Jerusalem,
kundi maghulat sang saad sang Amay, nga
silmg NIya "inyo nabatian sa akon, kay SI

Juan nagabautiso sa tubig, apang bautiso-
han kamo sa Espiritu Santo . . . .. Apang
magabaton kamo sing gahum kon ang Espi-
ntu Santo mag-abot sa myo, kag mangm
saksi ko kamo sa Jerusalem kag sa bug-os
nga Judea kag Samana kag tubtob sa uk-
bong sang duta. Mga Bmuhatan 1. 4, 5, 8.

Iru ang ginhambal ni Juan Bautista nahanu-
ngod kay Gmuong Jesus

I ...Magabautiso Sia sa inyo sa Espmtu
Santo kag sa kalayo. Lukas 3.16.

Buhata Ini
8. Basaha sing tatlo ka beses ang Binuhatan

1: 4, 5, 8.
9. Nagsilmg si Juan nga si Ginuong Jesus

magabautiso sa
.... a) tubig sa paghinulsol
.... b) Balaan nga Espiritu kag sa ka-

layo.
Sabat: 9. b) Balaan nga Espiritu kag kalayo
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Naghatag ang Libro sang Mga Binuhatan sa
aton sang makakulonyag nga sugilanon kon pa-
ano gintuman sang Dios ang Iya mga saad sa
adlaw sang Pentekostes, kag ang mga katingala-
han nga mga hitabo pagkatapos sadto nga adlaw.

Kag napuno sila tanan sang Espiritu Santo
kag nagsugod sa pagpamulong sa iban nga
mga hambal, suno sa paghambal nga gin-
hatag sa ila sang Espintu. Karon may nag-
puyo sa Jerusalem nga mga JUdlO, nga mai-
nampuon nga tawo gikan sa tagsa ka pung-
sod sa idalum sang langit. Kag nahiorungan
sila tanan kag natingala nga nagasini1ingay,
"Indi bala Gali1eanhon ini tanan nga naga-
hambal? " Ginpamatian ta sila nga nagapa-
mulong sa aton mga hambal sang dalagkung
mga buhat sang Dios. Mga Binuhatan 2:4,
5,7,11.

Ining bautiso sa Balaan nga Espiritu ukon
pagpuno sang Balaan nga Espiritu, ginatawag
man nga Pentekostal nga eksperyensya tungod
una ini nga natabo sa adlaw sang Pentekostes.
Kon nagahambal ang Isa ka tawo tungod sa
gahum sang Espiritu Santo sa mga pulong nga
indi niya mahibalo an, ginatawag ina nga glossala-
lia: Ining pulong sa Griego nagakahulogan naga-
hambal sa Iban nga pulong. Kag ginatawag man
nga charismatic nga nagagikan sa pulong nga
chansma kon sayuron, hiyas, Kon sayuron ming
hiyas nagagikan sa Balaan nga Espiritu kag isa ka

Internattonal Correspondence Institute



108 May Kabulig Ikaw

hitabo nga indi tawhanon kundi espirituhanon.

Buhata Ini
10. Ang bautiso sa Balaan nga Espiritu gina-

tawag nga
.... a) bautiso sa lawas ni Kristo
.... b) bautiso sa tubig
.... k) eksperyensya Pentekosta1

11. Ang paghambal sa lain nga pinulongan
sa i alum sang gahum sang Balaan nga
Espiritu ginatawag nga
.... a) "glossalalia"
.... b) "glossary"
.... k) pagkasampaton sa paghambal sa

nagka1ainlain nga mga pinulo-
ngan.

Sabat: 10. k) eksf,eryensya nga Pentekostal
11. a) "glossalalia '

Nagsaad SI Gmuong Jesus nga ang Balaan nga
Espiritu magahatag sa aton sang gahum. May
duha ka katuyoan ining gahum:

~ Ang pagbulig sa aton sa pagsugid sa iban na-
hanungod kay Ginuong Jesus

• Ang pagbulig sa aton sa pagpangamuyo nga
may resulta
Sa pagsaksi kag pagpangamuyo sang Kristo-

hanon nga may gahum sang Balaan nga Espiritu,
madamo nga makatilingala nga butang ang mahi-
tabo bilang sabat sa pangamuyo. Kag madamo
ang mga kalag nga magadangop sa Gmuo.
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Apang si Pedro, nga nagatindog kaupod
sang napulog isa, nagtib-ong sang iya tingog
kag nagpamulong sa ila, ... Gani ang nag-
baton sang iya pulong ginbautisohan, kag
may gindugang sa ila sa sadtong adlaw nga
tatlo ka libo ka kalag. Mga Binuhatan 4:14,
41.

Buhata Ini
12. Una sa tanan ang bautiso liSaBalaan nga

Espiritu magahatag sang gahum sa Kris-
tohanon sa
.... a) pagsaksi para kay Kristo kag sa

pagpangamuyo nga may resulta.
.... b) pagpakita sa iban sang ila pagka-

espirituhanon
•..• k) paghimo sing makatilingala nga

mga buhat.

Sabat: 12. a) pagsaksi para kay Kristo kag
sa pagpangamuyo nga may resulta.

Ini nga gahum mabaton man sang mga Kristo-
hanon karon. Gikan sang pagsugod sang ika-20
nga siglo, minilyon ka mga katawhan, sa mga
kasimbahanan sang nagakalainlam nga mga de-
nominasyon, sa bug-os nga kalibutan, nakaambit
sining eksperyensya nga Pentekostal sa bautiso
sang gahum.
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Kag SI Pedro nagsiling sa Ila, "Hmulsol ka-
mo, kag magpabautiso ang tagsatagsa sa
inyo sa ngalan ni Jesu-Cristo sa kapatawa-
ran sang mga sala, kag mabaton runyo ang
dulot sang Espiritu Santo. Kayang saad sa
inyo kag sa inyo mga anak kag sa tanan nga
yadto sa malayo, sa tagsatagsa nga tawgon
sang Ginuo nga aton Dios sa Iya. Mga Bmu-
hatan 2 38, 39.

Buhata Ini

13. Gusto bala nimo ining gahum sang Bala-
an nga Espiritu sa Imo kabuhi? . .. Gus-
to bala nimo nga ang kalayo sang DIOS
magadabdab sa imo kalag, agud mahapos
sa imo ang pagsugid sa Iban nahanungod
sa Ginuo? ... Gusto bala nimo nga ang
Imo pangamuyo may resulta? . .. Ining
makatilingala nga eksperyensya Pente-
kostal para sa Imo. Pangayoa sa DIOS
nga bautisohan NIya Ikaw sa Balaan nga
Espiritu.

Mga Hiyas sang Espiritu

Buot ni Knsto nga ang Iya Iglesia mapun-an
sing gahum. Gani naghatag ang Balaan nga ESPI-
ritu sang pinasahi nga mga hiyas kag mga Ika-
sangkol sa tagsatagsa ka katapo. Sa SInI nga pa-
agi ang tagsa ka katapo may bahin sa bulohaton
kag pagtubo sang Iglesia.
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Karon may nagakalainlain nga mga hiyas,
apang isa ka Espiritu; sa tagsatagsa gina-
hatag ang pagpahayag sang Espiritu nga sa
kapuslanan sang kadam-an. Ini tanan gina-
buhat sang isa kag amo nga Espiritu, nga
nagapanagtag sa tagsatagsa suno sa iya gina-
buot. 1 Mga Taga Corinto 12: 4, 7, II.

Buhata Ini
14. Ang mga hiyas sang Balaan nga Espiritu

para
.... a) lamang sa mga apostoles sang

nahaunang Iglesia.
.... b) lamang sa mga manugwali .
.... k) sa mga katapo sang iglesia karon.

1S. Magpangamuyo, nga padayunon sang
DiOS ining Pentekostal nga pagkapukaw
sa Espiritu sa bug-os nga kalibutan.

16. Magpangamuyo nga ang Balaan nga Es-
piritu magahatag sang Iya mga hiyas sa
mga katapo sang inyo iglesia.

17. Karon sulati ang imo Rekord sang Buo
molutho para sa leksyon 7.

Sabat. 14. k) sa mga katapo sang iglesia
karon.
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PAGPAKILALA sang LEKSYON 8

May nakapalapit na bala sa uno nga nagasihng
nga nagbalhin ka na gid gikan sang Imo pagkaluwas?
Ukon natalupangdan bala nimo nga indi ka na kasu-
bong sang una? Ang Biblia nagasiling, "Sila nga yara
kay Knsto mga bag-o nga tmuga ... " Gam indi ka
magkatingala kon ngaa indi ka na katulad sang una -
ang imo kabuhi Isa na ka suga nga nagasiga. Maga-
dugang pa gid ang imo ihibalo kon ngaa nga may
kabalhman sa imo samtang gmabasa mo ang lek-
syon 8, nga ginang-ulohan, "ANG IMO KABUHI ISA
KA SUGA".

Sa leksyon 7 natun-an rumo kon paano ang Balaan
nga Espmtu makabulig sa imo nga magmangm rna-
baskog nga Kristohanon. Karon, ang leksyon 8 rnaga-
pakita sa imo sang mga paagi sang plano sang DIOSsa
Imo kabuhi, Matukiban rnmo kon ngaa nga naghigug-
ma ang DIOS sa Imo kag ngaa nga ginhatag NIya ang
Iya kaugalingon para sa Imo.

Ang pagtawag kag tinutuyo sang DIOSpara sa Imo
kabuhi magmangm mas maathag pa sa imo samtang
nagapadayon ikaw sa pagtuon sa ICI.
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Kalabanan sang aton gmahambalan karon amo
ang nahanungod sa bag-o mo nga kabuhi kag
paano mapatubo ini. Sa SIni nga tulon-an huna-
hunaon naton kon ano ang mangin resulta smi
sa Imo pagpakig-upod sa Iban.

Ang Kapawa sang Kalibutan
Gmatudlo sang BIblia sa aton nga ang sala,

mga kasaypanan kag ang kakulang sing Ihibalo
nahanungod sa DIOSkaangay sang kadulom. Ang
tagsatagsa nga wala kay Knsto nadula, yara sa
kadulom, gmapatalang ni Satanas, kag indi maka-
kita sang alagyan padulong sa langit.

Sa kaluoy sang DIOS gmpadala NIya ang Iya
Anak nga si Jesu-Cnsto nga magmangin kapawa
sang kalibutan.

ILIwat SI Jesus nagpamulong sa Ila, nga naga-
silmg, ako amo ang kapawa sa kalibutan,
ang nagasunod sa akon indi maglakat sa
kadudolman kondi may kapawa nga naga-
hatag sang kabuhi. Juan 8 12.

Buhata Ini

1. Sauloha ang Juan 8.12.

Ang Imo Kandila
Ang imo kabuhi kaangay sang Isa ka kandila,

isa ka lampara, ukon isa ka bombilya. Ang pre-
sensya ni Ginuong Jesus sa imo kaangay sang
kalayo nga nagapasiga sang kandila, ukon gahum
nga nagapasiga sang isa ka bombilya.
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Ang espintu sang tawo amo ang suga sang
Ginuo. Hulubaton 20: 27.

Suga ikaw sang Dios. Nagasiga ang kaayo kag
kamatuoran m Ginuong Jesus paagi sa imo pag-
ginawi.

Kamo ang suga sang kalibutan. " Sa amo
nga bagay ig-iwag ninyo ang inyo kapawa
sa atubangan sang mga tawo, agud nga
makita nila ang inyo mga buhat nga maayo
kag himayaon nila ang inyo Amay nga yara
sa langit. Mateo 5: 14, 16.

Buhata Ini

2. Ikaw ang kapawa para sa iban nga kataw-
han tungod kay
.... a) nangin maayo ikaw nga tawo.
.... b) maalam ikaw nga tawo .
.... k) ang presensya, kaayo kag kama-

tuoran ni Ginuong Jesus naga-
siga paagi sa imo.

3. Sauloha ang Hulubaton 20'27.

4. Sauloha ang Mateo 5:14, 16.
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Ginbutang ikaw sang Dios nga mangm suga sa
madulom nga duog, agud nga ang kasanag sang
imo kabuhi makatuytoy sa mga nadulman padu-
long sa aton Manluluwas kag padulong sa langit.
Nagabantay ang kadam-an kon bala matuod ang
imo ginahambal nahanungod sa gahum sang
DIOS. Ang imo kabuhi nagapakita sa ila sang
gahum sang Maayong Balita sa pagbalhin sa
tawo. Saksi ikaw para kay Kristo. Ang gma-
buhat mo, sobra pa sa imo mga pulong nga Isa
ka pagpamatuod para sa Gmuo.

Sabat: 2. k) ang presensya, kaayo kag kama-
tuoran ni Ginuong Jesus nagasiga paagi sa
imo.

Buhata Ini

5. Ang pagkabuhi suno sa pagtudlo ni Ginu-
ong Jesus
.... a) ano ang labing gamhanan nga

pagpamatuod sa iban sa kama-
tuoran sang Maayong Balita.

.... b) indi na kinahanglanon ang pag-
dala sa iban kay Ginuong Jesus,
basta may maayo lang nga pag-
wali.

6. May nakilala bala ikaw nga isa Ka Kristo-
hanon, nga tungod sa iya kabuhi nag-
handum ikaw sa pepanod kay Ginuong
Jesu,? _ _ .
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7. Gusto bala nimo nga magmangin masa-
nag nga suga para sa Ginuo? .

8. Subong nga kapawa sang Dios, handa
bala ikaw nga pagadalhon Niya sa duog
nga nadu1man sang kamatuoran, agud
magasiga sa amo nga duog? ..

9. Magpangamuyo nga ang Ginuo maggarnit
sang imo kabuhi adlaw-adlaw sa pagtuy-
toy sa iban padulong sa himaya.

Sabat. 5. a) amo ang labing gamhanan nga
pagpamatuod sa iban sa kamatuoran sang
Maayong Balita.

Tan-awon naton ang mga silak sang kapawa
nga naga-iwag gikan sa Kristohanon nga kabuhi,
Ini amo ang nagapamatuod sa Iban nga ang Ma-
ayong Balita matuod gid.

Ang Katampad Bahin sa Kuwarta

Ang pagbayad dayon sang imo utang isa ka
maayo nga pagpamatuod. Kon ikaw may ne-
gosyo dapat nimo buhaton iru nga tampad kag
walay daya. Ang Kristohanon nagabayad sa
husto nga tion. Ang iya hinulaman ginauh niya
nga maayo ang kahimtangan. Wala sia nagapa-
ngutang sang sobra sa masarangan niya nga baya-
ran. Ginatuman niya ang iya mga saad.
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Bayari sila tanan sang natungod sa Ila, mga
buhis sa natungdan sang mga buhis, ang
bayad sa balayran, ang pagtahud sa talahu-
ron, dungog sa bagay pasidunggan. 0111
kamo mag-utang bisan kay sin-o. Mga Taga
Roma 13.7, 8.

Dili magbayad bisan kay sin-o sing malaut
sang malaut, apang maghimulat sang butang
nga dungganon sa atubangan sang tanan
nga tawo. Mga Taga Roma 12 17.

Buhata Ini
10. Ang utang nga indi mabayaran

.... a) nagapaluya sang aton Knstoha-
non nga pagpamatuod.

.... b) mahimo nga kalimtan lang kon
gin-utang ini sa wala pa ikaw
mag Kristohanon.

Sabat: 10. a) nagapaluya sang aton Kristo-
hanon nga pagpamatuod.

Ang Paghambal subong nga Anak sang Dios

Ano ayhan ang dumdomon sang mga tawo
nahanungod sa gahum sang DIOs sa pagluwas kon
Ikaw nagapamuyayaw kag nagapanumpa ukon
nagasugid sing mga mahigko nga sugilanon? Ma-
gamasidlakon bala ang Imo kapawa para sa DIOS,
kon nagapangaway ikaw, nagakutsokutso, naga-
pakalam sa Iban, nagapahambog sang Imo kauga-
lmgon, nagabutig, kag nagagamit sang mahigko
kag masakit nga mga pulong?
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Sa pihak nga bahin, madamo ang nagatuo nga

may gahum ang Maayong Balita sa pagbalhin
sang mga panghambal sang Kristohanon.

Ang labing mabudlay nga bagay nga himuon
sang bisan sin-o amo ang pagpugong sang iya
dila. Indi lang sa imo mga pulong kundi ang
tuno man sang imo tingog ang makabuyok sa
iban kay Kristo, ukon makapatalikod sa ila sa
Kristianismo.

Kon ang bisan sin-o nga tawo nagahuna-
huna sa iya kaugalingon nga masimbahon,
nga wala nagapugong sang iya dila kundi
nagadaya sang iya tagipusoon, ang pagtulo-
ohan sining tawo walay pulos. Santiago
1:26.

Buhata Ini
11. Pamangkota ang imo kaugalingon: Ma-

kabatyag bala ang mga tawo sang gugma
sang Dios paagi sa akon panghambal?
Napasandad bala nakon sila? Padayu-
non bala nakon ang panghambal nga
akon naandan bisan yara na si Ginuong
Jesus sa akon luyo?

12. Pangayoa kay Gmuong Jesus nga buligan
Niya ikaw sa adlaw-adlaw sa paghambal
subong nga anak sang Dios.

Ang Pagbulig sa Iban

Kon ginahigugma gid naton ang aton kaiping
subong sang aton kaugalingon, ipakita naton sa
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yano nga paagi. Buligan naton sa bisan ano lang
nga paagi ang nagakinahanglan sang aton bulig.

Ang putli nga pagtuloohan kag walay dagta
sa atubang sang Dios kag Amay amo mt
ang pagduaw sa mga 110 kag balo nga mga
babayi sa ila kapipit-an kag sa pagtipig sang
iya kaugalingon nga walay dagta sa smmg
kalibutan. Santiago 1:27.

Paggawi sing Maalamon

I Maglikaw sa tagsa ka dagway sang kalautan.
1 Tessalonica 5.22.

Ang di-maalamon nga buhat nagamansa sang
imo ngalan kag pagpamatuod sa mata sang Iban
nga tawo.

Halimbawa, ang mga Kristohanon nga pag-

Buhata Ini

13. Nagabulig bala ang inyo iglesia sa mga
nagakinahanglan sang bulig kasubong
sang mga balo kag ilo? Nagapa-
kigbahin bala ikaw sa sining buloha-
ton? .

14. Panumdoma ang mga tawo sa imo nga
palibot nga may mga kalisod. May paagi
bala ikaw sa pagbulig? Nagapakita bala
ikaw sing kabalaka sa ila? Pangayoa sa
Dios nga ipakita sa imo kon paano ikaw
magmangin matuod nga abyan sa naga-
kinahanglan sang imo bulig.
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ulolutod maayo nga butang apang mdi bagay
ang sobra nga paglinahugay. Paano ang pag-
hangop sang iban nga tawo kon makita ang inyo
ginahimo? Kinahanglan maghalong sa tanan nga
ginahimo. Magmangin huwaran Ikaw sa tanan
nimo nga buhat agud magamasidlakon pa gid
ang imo suga para sa Ginuo.

Gani dili pag-ipahimalaut ang inyo maayo.
MgaTaga Roma 14:16.
Dili pagpatamaya ang bisan sin-o sang imo
pagkapamatan-on, kondi magmangin huwa-
ran ka sa mga nagatuo sa pulong, sa pag-
gawi, sa gugma, sa pagtuo, sa kaputli. I TI-
moteo 4: 12.

Buhata Ini

15. sa Timoteo 4:12 nagasiling si san Pablo
kay Timoteo nga magmangin sulondan
sia sang mga tumuluo sa

a) pagkama-abiabihon, pagpugong,
paghambal kag pagtrabaho

.... b) balaan nga pagkabuhi, paghigug-
ma, pagwali kag kalipay .

.... k) pulong, sa pagga~, sa gugma" sa
pagtuo, sa kaputli,

Sabat: 15 k) pulong, sa paggawi, sa guwa,
sa pagtuo, sa kaputli.
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Pagkatinlo

Ang Knstohanon dapat nga magrnatmlo sa Iya
panggawi Dapat SIa nga magmangin sulondan sa

. pagkatmlo sang Iya balay, sang Iya panapton kag
sang Iya kaugalingon Apang ang pagkatmlo indi
kay sa gowa lang Ang Imo lawas, templo sang
Balaan nga Espiritu, garu kinahanglan matmloan
sa sulod subong man sa gowa Ang bISYOkag ma-
laut nga buhat magadagta sang Imo lawas, naga-
paluya kag nagapamasakit sa Imo Busa likawi
ang bISYO TIpIgI ang Imo lawas nga maayo kag
mabaskog agud may kusog kag maayo nga kon-
disyon Ikaw sa pag-alagad sa Ginuo

Buhata Ini
16. (Magpili sang duha ka husto nga sabat.)

Ang pagkatinlo
a) indi importante kon ang tawo

imol.
b) nagahatag kaayohan sa lawas

sang tawo.
k) nagapamatuod sang aton pagka-

Knstohanon.

Sabat: b) nagahatag kaayohan sa lawas sang
tawo. k) nagapamatuod sang aton pagka-
Kristohanon.

Lapnag na ang kamatuoran nga ang pagpana-
bako amo ang nagapanguna nga nagatuga sang
kanser sa baga. Kag amo man ang gintunaan
sang madamo nga kamatayon. Subong man ang
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pag-morn sang alkohol kag ang paggarrut sang
manjuana, Lirubo ang nagakamatay kada tuig.
Indi maayo nga maghikog kita sa inanay ukon sa
kaht man. Tungod kay paagi sina ginaguba nimo
ang templo sang DIos.

Wala bala kamo makahibalo nga kamo tem-
plo sang Dios kag nga ang Espintu sang
Dios nagapuyo sa inyo? Kon ang bisan
sin-o nga tawo maglaglag sang templo sang
Dios, ang Dios magalaglag sa iya. Kayang
templo sang Dios balaan, kag ina nga tem-
plo amo kamo. I Connto 3 16, 17.

BUhata Ifli

17, Batok kita sa pagpahubog, sa pagpana-
bako kag ~ makahulobog nga ilimnonpil bUlong nga makahalit (drug tYddict-.
10n) tungod Kay .
.... a) nagausik ikaw sing kuwarta kag

nagagasto sa malain nga bis o.
.... b) rtJlgahalit sila ~ 1awas mo

ang templo sang Balaan :Es-
pintu.

Sabat: 17. b) nagaha,Jit sila sa lawas pga
amo ang templo sang Balaan gga Espiritu.
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Kag dili kamo maghmubog sing alak sa
diin may pagpatuyang, kondi magmapuno
sang Espiritu. Mga Taga Efeso 5 18.

Wala bala kamo makahibalo nga ang mga
di-matarung indi makapanubli sang gin-
harian sang Dios? Dili kamo magtalang,
bisan ang mga makihilawason, ukon mga
babayinhon, ukon mga Sodomanhon, ukon
mga makawat, ukon mga mapasipalahon,
ukon mga malugos indi makapanubli sang
ginharian sang Dios. Kag ang iban sa inyo
subong anay sina. Apang ginhugasan kamo,
ginpakabalaan kamo, ginapakamatarong ka-
mo sa ngalan ni Ginuong Jesu-Kristo kag sa
Espiritu sang aton DIOS.I Mga Taga Corinto
6:9-11.

Magpakigsugilanon sa imo Pastor, kon may
problema Ikaw sa bISYO. Ipangabay sa Iya kag sa
iglesia ang pagpangamuyo sa Imo agud may bug-
os ikaw nga kadalag-an. Ang kabuhi nimo nga
gmbalhin amo ang daku nga pagpamatuod sa
Iban nga ginahandum nimo nga mahilway sa
tahkala sang sala kag bISYO.
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Buhata Ini

18. Kon gmabudlayan ang Kristohanon sa
pagkuha sang iya bisyo kinahanglan
•... a) mag-untat sia SJl pagkadto sa

simbahan .
....'b) padayunon ruya ang p. gbisyo sa

tago lamang .
.... k) magpangabay sia sa pastor kag

sa iban nga mga Kristohanon sa
pagpangamuyo sa iya.

Sabat: 18. k) magpangabay sia sa pastor kag
sa iban nga Kristohanon sa pagpangamuyo
sa iya.

Pagkaugdang
Magmapainubuson krta sa aton nga pangham-

bal, buhat kag dagway. Ang pagkamapainubuson
amo ang pihak nga bahin sang bugal kag pagka
matmaastaason. Kon magpahambog krta kag
maghikay sa Iban gmapahilayo naton sila sa
pagka Knstohanon tigaylo nga madala sila sa
Ginuo.

Talupangdon naton nga wala krta sing kma-
matarung sa pagpabugal kon sin-o kita, kon ano
ang aton nahrmo ukon ano ang naangkon naton.
0111gid kita takus sa pagbaton smg bisan isa lang
ka butang nga ginlumo ukon ginhatag sang DIOS
sa aton. Dumdoma nga kon indi tungod sang
Iya kaluoy kag sang Iya pagpanghikot sa aton
kabuhi ayhan nangm makakulogmat man kita
nga makasasala.

Internattonal Correspondence Instuute

125



126 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi
Ang handum sang Isa ka hambog kag bugalon

nga tawo amo nga matalupangdan sia sang ta-
nan. Gmatawag niya ang igtalupangod sang Iban
paagi sa pagsunod sa bag-ong moda sang panap-
ton kag sa mga malahalon nga mga bayo kag
alahas. Ukon sa pagpadayaw sang Iya mga Ihiba-
lo kag abihdad Tinguhaon niya nga matalupang-
dan sia paagi sa pagsupak sang maayo nga pang-
biste kag pagginawi. Ang bugalon nga tawo naga-
pabugal pa sang Iya espmtuhanon nga inagihan,
kag sang pagpahamuot niya sa Ginuo. Ang ma-
painubuson nga tawo indi kaangay sma. Wala
SIa nagatawag sang igtalupangod sang Iban sa Iya
kaugalmgon

Ang mapainubuson nga Knstohanon naga-
likaw sa paggamit sang mga moda nga makaih-
bog, indi desente, ukon indi bagay sa mga anak
sang DIOS.

Madamo ang mga dinalan sa Pulong sang DIOS
ang nagapakilala sang maayo nga pagbiste sang
mga babayi nga maugdang. Kinaandan sa mga
babayi nga gusto nila nga magmangm maayoayo.
Kag wala nagabatok ang DIOSsa katahum. Kon
sa bagay gusto NIya nga magmangin matahum
ang tanan nga mga Knstohanon. Sa Salmo 149 4
nagsaad SIa nga "rnagpatahum Sia sang mapai-
nubuson sa kaluwasan." Gusto sang DIOS nga
ang aton katahum naggikan sa sulod -gIkan sa
matahum nga batasan nga nagapamukadkad sa
Isa ka mahpayon nga nawong. Nagatudlo SIa sa
aton nga ang pmakamaayo nga paagi sa pagpa-
tahum, amo ang pagsul-ob sang mabuot kag
mahnong nga espmtu,
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Ang inyo pagparnum .... mangm sa tmago
nga tawo sang tagipusoon nga may di-
madinulunton nga hulusayon sang mapa-
inubuson kag mahim-ong nga espintu, nga
bilidhon gid sa itulolok sang DIOS. I Pedro
3.4.

Buhata Ini
19. Ang pagkamapainubuson isa ka

.... a) Knstohanon nga kinaugali.

.... b) palatandaan sang pagkamahuloy-
oni

.... k) paagi sang pagpadayawdayaw.

Sabat: 19. a) Kristohanon nga kinaugali.

Tampad sa Bulohaton
Kinahanglan mangita kita sang aton pangabu-

hian paagi sa matarung nga buhat kag mdi mag-
padaug sa gugma sang kuwarta nga magadala sa
Imo sa madamo nga sari sang pagpanahor.
Kag indi man kita buot nga maghimo ukon Mag-
baligya sang mga butang nga makahaht sa Iban.

Kayang gugma sa kuwarta amo ang gamut
sa tanan nga kalainan. ITImoteo 6 10.

Buot sang Dios nga magmapisan kita sa pag-
trabaho kag indi magtinamad. May mga Kristo-
hanon nga mabgdong sa Ila pagtrabaho kag wala
nagareklamo. Tungod smi nakakita ang Ila aga-
lon sa kamatuoran sang gahum sang Maayong
Babta.
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Kon sin-o ang indi magpangabudlay, Indi
Sia magkaon. 2 Tesalonica 3: 10 .
Sa pagtinguha sa pagpakalinong sa paghimo
sang inyo kaugalingon nga bulohaton, kag
sa pagpangabudlay sa inyo mga kamot,
subong nga gintugyanan kamo namon,
agud nga pag tahuron kamo sang mga taga-
luwas, kag indi magsandig sa iban. 1 Tesalo-
nica 4: II, 12.

Buhata Ini

20. Nagatudlo ang Biblia nga kon ang tawo
Indi magtrabaho
.... a) magmangin tagdumala sia.
.... b) indi sia magkaon.

21. Ang maayo kag masaligan nga trabaho ,

.... a) mangin kaupangan sa imo pag- 1<11
pamatuod.

.... b) maayo nga paagi sa pagpasiga
sang imo suga .

.... k) indr importante.

Sabat: 20. b) Indi sia magkaon. 21. b) ma-
ayo nga paagi sa pagpasiga sang imo suga.
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Kabiga sing Husto ang Imo Panimalay

Matun-an rumo mi sa masunod nga leksyon,
apang indi mahimo nga pahgaron mi nga topiko
kon ginahambalan ang bahm sang aton pagpa-
matuod. Madamo ang nadulaan sang luyag sa
pagpamati sang Maayong Balita tungod sang
mga panimalay nga masunson nagailinaway nga
nagapakilala sang Ila kaugalingon nga mga Kris-
tohanon. Sa pihak naman nga bahin, madamo
man nga wala sing luyag sa pagpamati sang
Pulong sang DIos ang nadala sa Ginuo paagi sa
pagpailub, gugma kag kalipay nga yara sa pam-
malay sang Kristohanon.

129

Buhata Ini
22. Tan-awa liwat ang mga paagt sa pagpa-

siga sang imo suga nga natun-an rumo
sa siru nga leksyon kag pangayo a sa
Ginuo nga buligan niya Ikaw sa tagsa
ka paagi.

23. Sulati ang imo "Rekord sang Bumo-
lutho" para sa leksyon 8.

Tion Para sa Palasinawan
Karon, Imo na masulat ang mga sabat sa

imo palasmawan,
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PAGPAKILALA sang LEKSYON 9

Ang madason mo nga leksyon magasugid
sa Imo kon "PAANO MAKAANGKON SANG
MALIPAYON NGA PANIMALAY."

Ang Isa ka malahalon nga tinutuyo sirung
bulothoan paagi sa koreo amo ang pagpaba-
kud kag sa paghpay sa mga panimalay sang
tagsa ka bumolutho. Makabatyag Ikaw sang
"langit" sa duta kon matun-an nimo kon
paano magmangin malipayon ang Imo paru-
malay.

Ngaa nga indi ka magpangabay sang Lek-
syon 9 karon. Inmg kurso nga "Bag-o nga
Kabuhi" nga pagtulon-an sa balay mapusla-
non gid sa aton pagkabuhi.

Kon natapos mo na ang Leksyon 7 kag 8,
Ipadala balik sa ICI ang palasmawan agud
magradohan, upod sang imo bulig sa sini nga
semana, kag ang Leksyon 9 kag 10 igapadala
sa imo.

Indi magpalantang, magsulat karon!

INTERNA TI ONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFlCE
P. O. Box 1084 - MANILA
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LEKSYON 9

PAANO MAKAANGKON
SANG MALIPAYON
NGA PANIMALAY

Ang Matun-an Mo Sa Sini nga Leksyon

Magpangamuyo kag Magpangabudlay
Parasa Kaluwasan

sang Imo Panimalay
Magmaayo nga Kristohanon sa Inyo

Puloy-an
Magpangayo sing Kapatawaran sa Imo

nga Sayop
Magmalipayon Ikaw
Pakabalaanaang Pag-asawahay
Pilia ang Kristohanon
Magmaayo Ikaw nga Ginikanan
Tudloi ang Imo mga Kabataan sa Pag-

higugma sa Dios
Higugmaa ang Imo Panimalay
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Wala na smg labmg bulahan pa nga butang sa
siru nga kahbutan, kundi ang Kristohanon nga
panimalay. Si Knsto ang pangulo sa siru nga
panimalay. Ang Iya presensya nagapuno sa
puloy-an sang kahpay, kalmong kag gugma. Ang
Kristohanon nga panimalay amo ang palahpdan
kag dalangpan batok sa unos sang sala kag ka-
gubot sa palibot. Mahimo nimo ang imo puloy-
an nga daw "langit" sa duta kon himuon rumo _
ang gmatudlo sang Gmuo sa Iya Pulong.

Buhata Ini

1. Ang imo puloy-an mangin "langit" sa
duta kon ikaw

a) may nagakaigo nga kuwarta sa
pagpatahum sini.

b) may madamo nga mga abyan
nga nagaduaw.

k) nagasunod sa gmatudlo sang
Pulong sang DIOS.

Sabat: 1. k) nagasunod sa gmatudlo sang
Pulong sang Dios.

Magpangamuyo kag Magpangabudlay Para sa
Kaluwasan sang Imo Panimalay

Makapangamuyo Ikaw nga may pagtuo ba-
ngod nga amo im ang kabubot-on sang Dios.
Indi lang magkaluya kon ang imo panimalay
mdi maluwas sa gilayon.
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Magpadayon lang sa pagpangamuyo kay nahi-
baloan mo nga ang Dios nagasabat sang pangamu-
yo.

IMagtuo kay Ginuong Jesus, kag maluwas
ka, ikaw kag ang imo panimalay. Mga Bmu-
hatan 16:31.

Buhata Ini

2. Kon ang iban nga katapo sang uno paru-
malay wala pa makabaton sa Ginuo,

. kinahanglan

a) magpadayon .....aw sa pagpanga-
muyo sa ila.

b) mag-untat ikaw sa Pagpangamu-
yo sa ila.

k) hunahunaon mo nga ang Dios
indi magluwas sa ila.

3. Pangamuyoi karon ang tagsa ka katapo
sang imo panimalay. Himoa nga kina-
batasan ang pagpangamuyo para sa ila
adlaw-adlaw.

Sabat: 2. a) magpadayon ikaw sa pagpanga-
muyo sa ila.

Magmaayo nga Kristohanon sa inyo Puloy-an

Mahapos lamang ang magpaka Kristohanon sa
simbahan, apang ano nga sahi sang Kristohanon
Ikaw sa Imo puloy-an?
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Buhata Ini
4. Basaha ang Mga Taga Colosas 3 kag pai-

nomoha kon paano nuno matuman IIDng
mga pagtudlo sa uno panunalay.

Nagapasalamat bala Ikaw sa gmbuhat sang
imo asawa, ukon bana? sa bulig sang Imo mga
anak, ukon mga utod? sang mga saknpisyo sang 4
mga ginikanan para sa Imo?

Mahigugmaon bala Ikaw ukon maiyaiyahon?
Masingki bala Ikaw kag madali maakig ukon
mapailubon kag mapmatawaron? Diktador ka
bala ukon nagapamati ka man sa mga panghuna-
huna sang Iban? Matinahuron kag matinumanon
bala Ikaw sa Imo mga girukanan, ukon nagatu-
man lang sang Imo gusto kag indi matmumanon?

Mabmuligon bala Ikaw kag mahapos panga-
bayon? Ukon matamad? Nagakahpay bala Ikaw
sa pagbulig sa Iban nga wala nagatamay ukon
nagakumod? Madali lang bala Ikaw masaklaw,
ukon malipayon bala Ikaw bisan magrnalam pa
ang mga butang sa Imo palibot? Mahapos bala
sa Iban nga katapo sang panimalay ang pagpakig-
upod sa Imo sa sulod sang puloy-an?

Buhata Ini
5. Kon gusto nuno nga may malipayon Ikaw

nga panunalay, talupangda ang Imo kaku-
langan kag pangayoa sa Gmuo ang Iya
buhg agud magmadinaugon ka. Kon
handa Ikaw sa paghimo sang Imo bahm,
ang Gmuo magabubg sa imo.
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Magpangayo sing kapatawaran sa Imo mga Sayop
Nagtudlo SI Gmuong Jesus sa aton sa pag-

pangayo sing patawad sa aton mga gmsaypan.
mdi kita handa sa paghimo siru, makabalabag
rru sa aton pagpakighiusa sa DIOs.

Gani kon nagadala ka sang Imo dulot sa
halaran, kag dira makadumdorn ka nga ang
Imo utod may aligutgot sa Imo, bayai dira
ang Imo dulot sa atubangan sang halaran,
kag lakat ka, pasag-uh anay sa Imo utod,
kag ugaling kan ka kag maghalad sang Imo
dulot. Mateo 5.23, 24.

;t
Mabudlay ang magsilmg, "Gmakasubo ko

nga nakahambal ako sing I kit sa Imo. Pa-
sensyaha lang ako," apang amo InI ang maayo
nga paagi sa paghaw-as sang malam naton nga
balatyagon agud magpabilin nga malipayon ang
Imo panimalay. Indi bala maayo ang Imo ugali?
Ang pagtalupangod sa ImO mga sala kag ang
pagpangayo sang buhg gikan sa Imo hirugugma
sa \ .gpangarnuyo sa Imo, Isa iru ka daku nga
tikang padulong sa kadalag-an.

IBusa magtinuaray kamo sang inyo mga
sala, kag magpangamuyoay kamo, agud
nga magayo kamo SantIago 5--.l§.
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Buhata Ini
6 Magmahpayon ang imo panimalay kon

ikaw
.... a) magpangayo sing patawad sa

mga makasalaklaw mo nga buhat
sa bisan sm-o nga katapo sang
pammalay.

b) magpaabot nga magpangayo ang
tagsatagsa sang Imo pagpatawad.

k) magpakita sa tanan nga Ikaw
ang makagagahum agod nga ma-
hadlok sila sa Imo .

7. Sauloha ang Santiago 5 16

Sabat 6. a) magpangayo sing patawad sa
mga makasalakalaw mo nga buhat sa bisan
sin-o nga katapo sang panimalay.

Magmalipayon I kaw

Tuohi ang DIOSkag dayawa Sia sa sabat sang
Imo pangamuyo bisan pa nga madulom ang
tanan kag daw indi makita ang sabat.

I Kayang kahpay sang GInUO among Inyo
kusog. NehemIas 8 10

Indi ka magkaluya kon daw mabudlayan Ikaw
sa pagpugong sang Imo pagpangakig ukon sa
Iban nga malain rurno nga batasan. Kayang pag-
parukasog mo sa pagdula sang malam nga bata-
san Isa ka pagpamatuod sang Imo gugma sa
GInuo. Nagabuhg SIa sa Imo pagtubo espintu-
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hanon. Mahinay bala ang Imo pagtubo? Magtu-
lok ka sa DIOSkag indi sa Imo kaugalingon kag
matingala lang ikaw kon paano Niya malubad
ang mga gumon tang sa sulod sang imo panuna-
layo Ang DIOS amo ang mahigugmaon mo nga
Amay nga nagatatap sa Imo.

Buhata Ini

8. Sauloha ang Neherruas 8 10.

Pagpakabalaana ang Pag-asawahay
Sa Iban nga mga duog may naga puy-an ay nga

wala makasal. Kon ang tawo magKnstohanon,
gusto niya nga ibutang sa legal ang ila pag-asa-
wahay. Sa SInI nga paagi, rnagamaayo ang Iya
pagpamatuod sa palibot ruya. Gmahatagan ruya
ang Iya panimalay sang kasegurohan sa kasugoan
sang banwa, kag nagatahud kay Gmuong Jesu-
KrIStO. Kon nagakinahanglan Ikaw sang laygay
nahanungod sa legal nga dukomento, magpakig-
hambal sa Imo pastor nahanungod SInI. Igakah-
pay niya ang pagbulig sa Imo sa iya masarangan.

Ang Pulong sang Ginuo batok sa bisan ano
nga sari sang pakighilawas, nga gowa sa pag-asa-
wahay. Ginadilian man sang Gmuo ang pagpang-
lalu sa Iban nga babayi ukon lalaki.

Bulahan gid ang Knstohanon nga panimalay
tungod sa Isa ka butang. Ini amo nga ang bana
kag ang asawa may pagsalig sa Isa kag isa. Ila
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nahibaloan nga ang tagsatagsa matutom sa huna-
huna, pulong kag buhat. Samtang nagaisa sila sa
pag-alagad sa Ginuo, nangin "diotay nga hi-
maya" ang ila pag-upod. Hilway sila sa pagdaya,
pangduhaduha, kaimon kag pagkadunarrunatud-
on nga amo ang nagarumpag sang madamo nga
panimalay.

Paghuptan sing dungganon sang tanan ang
pag-asawahay. Mga Hebreo 13.4.
Apang maghimulat sang butang nga dung-
ganon sa atubangan sang tanan nga tawo -
maggawi kamo sing nagakaigo sa tunga
sang mga Gentil, agud nga kon gmapaka-
malaut kamo nila, sila bangod sang myo
maayong Mga buhat nga Ila nakita rnaglu-
maya sang DIOs sa adlaw sang pagduaw.
Mga Taga Roma 12 17, 1 Ped~o 2~
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Pilia ang Kristohanon
Kon nagapakig-upod na ikaw sa indi Kristo-

hanon, ang pagahimuon nimo amo ang pag-
pangamuyo kag pagtinguha nga madala nimo
sia kay Kristo. Kinahanglan magmarninatud-on
ikaw nga asawa ukon bana. Kag pasigahon nimo
ang imo suga para sa Gmuo sa sulod sang imo
nga panimalay. Apang kon dalaga ukon soltero
pa ikaw, kag nagahunahuna sa pagpamana o
pagpangasawa, seguroha nga Kristohanon gid
ang Imo pagapilion. Amo lamang mi ang paagi
nga makaagum ikaw sang matuod nga pagkaisa
kag paghidait sa imo panimalay.

Kon magpangasawa o magpamana Ikaw gikan
sa lain nga pagtuloohan, permi lang kamo may
palaligban. Paano kamo magbuyloganay sa pag-
tudlo sang inyo mga anak nahanungod sa pagtu-
loohan? Paano ang pagtudlo nimo sa Ila sang
husto nga pag-alagad sa Gmuo?

10. Magpan~amuyo kamo nga pakamaayo-
hon sang Dios ang inyo pag-asawahay
kag nga ang Iya gugma magapabakod
sang gugma ninyo sa isa kag Isa. Mag-
pangamuyo nga magmangin matuod
kamo sa isa kag Isa sa pulong, pang-
hunahuna, kag sa buhat. Pangayoa sa
Dios nga buligan Niya kamo sa pagsalig
sa isa kag isa.

Sabat· a) magpakasal saJlg [egal sa wala pa
magpuyo subong asa a kag bana.
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Ginbaton na nimo si Kristo nga Agalon sang
Imo kabuhi. Kon ang imo bana ukon asawa indi
gusto nga mag-alagad ka sa Iya, masalapuan
nmyo nga nagasipak ang myo dalan. Permi lang
Ikaw nabutang sa tunga tunga: ang paghandum
sa pagpahamuot kay Knsto sa tanan nga butang
kag ang handum sa pagpahamuot sa ImO ka-
upod.

Subong nga Kristohanon, buot ka magpaha-
muot sa DIOS. Buot ka nga pagagarruton mya,
magtambong sa mga pammbahon, magpakig-
hiusa sa iban nga mga Knstohanon kag magpa-
kigbahm sa mga bulohaton sang simbahan. Buot
ka nga may pagpangamuyo sa imo pammalay,
may pagdayaw sa DIOS kag pagbuylog sa pag-
alagad sa DIOSsubong nga Isa ka pammalay.

Wala sing gana ang di-hnuwas nga bana ukon
asawa sa srru nga mga bagay. Ginatak-an sila sa
mga parumbahon. Kon mag-upod gani SIa sa Imo
sa simbahan nagapaabot SIa nga maupod man
Ikaw sa mga duog sang kalingawan nga iya gma-
kadtoan nga indi maayo para sa Kristohanon.
Kon indi gani magakadto SIa sa iya naluyagan
nga kadtoan. Nagahatag im smg kasubo sa m-
yo panimalay. Ang masubo pa gid, kay madamo
nga mga Kristohanon ang nagtugot nga ang Ila
mga tiayon magpahilayo sa ila sa Gmuo.

Buot sang DIOS nga may malipayon kamo nga
pammalay. Indi SIa buot nga mahulog ikaw sa
tugalbong m Satanas. Nagapaandam ang DIOS
nga indi ikaw magpamana ukon magpangasawa
sang indi tumuluo.
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Dili kamo magpagota sing lmibagon upod
sa mga di-rnatinoohon kay ano bala ang
pag-updanay sang pagkamatarong kag kala-
utan? Ukon ano bala ang paghiambit sang
kapawa sa kadudolman? 2 Corinto 6:14.

Buhata Ini

11. Ang pagpakasal sa isa nga di-Kristoha-
non

a) isa ka maayo nga paagi sa pag-
daug sa iya sa Gmuo.

b) maayo man basta nagahigugma-
ay lamang ang duha.

k) isa ka paglapas sa sugo sang
Dios.

Sabat: 11. k) isa ka paglapas sa sugo sang
Dios.

Magmaayo Ikaw nga Ginikanan
Ang ginikanan may salabton sa Dios pag-

atipan sa ila kabataan. Ang amay, subong pa-
ngulo sang panimalay, dapat magtinguha sa pag-
hatag sang materyal kag espirituhanon nga kma-
hanglanon sang iya panimalay. Ang iloy dapat
man maghatag sang mapinalanggaon nga pag-
atipan nga ginakinahanglan sang mga kabataan.
Ang bulohaton sa iglesia wala nagahilway sa
katungdanan sang ginikanan sa ila panimalay.

IKon ang bisan sin-o wala nagasakdag sang
iya mga himata, labi na gid sang Iya kauga-
hngon nga panimalay, napanghiwala niya
ang pagtuo kag rnalam pa sa di-matinuo-
hon. 1 TImoteo 5 8.

I

Internattonal Correspondence Instttute



142 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi

Tudloi ang Imo mga Kabataan sa Paghigugma sa
Dios

Kon tudloan nimo ang imo mga kabataan sa
paghigugma sa Dios kag sa pagtuman sang Iya
mga Pulong samtang magamay pa sila, ginluwas
nimo sila kag ang imo kaugalingon sa madamo
nga mga palaligban sa pagdalagku nila. Tipuna
ang imo panimalay sa pagbasa sang Pulong sang
Dios kag sa pagpangamuyo adlaw-adlaw. Hatagi
sing bahin ang tagsatagsa. Magbuylog man kamo
sa pagpasalamat sa DIOS sang Iya bugay kag mga
pagpakamaayo.

Magbuylog kamo sa pagkadto sa klase sa
adlaw nga Domingo kag sa panimbahon. Tudloi
sila sa paghatag sang Ila kabuhi sa DIOSsamtang
bata pa sila.

Samtang nagaisa kamo sa pagsimba kag sa
pag-alagad sa Dios, ang Iya gugma nagapapag-
on sang inyo kaangtanan sa isa kag isa. Gmasi-
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hng nga. "Ang pammalay nga nagabuylog sa
pagpangamuyo may pagkaisa."

Mga amay, dili runyo pagpaakiga ang inyo
mga anak, kundi sagura sila sa disiplina kag
sa pagtudlo sang GInuo. Mga Taga Efeso
6'4.

Buhata Ini
13. Isulat ang kulang nga mga tinaga sirung

hulu aton: <o Ang panimalay nga naga-
buy o~ sa...•........ , may .,~

14. Kon gmikanan ikaw, pangamuyo! ang
tagsatagsa nimo ka anak karon. Panga-
yoa sa Gmuo nga buligan NIya ikaw sa
v.agbulig sa ila, Magpangamuyo nga ha-
agan pa gid Niya ikaw sang pasensya
Kagpaghangup sa trDO mga anak.

Sabat: 1 . pagpangamuyo, pagkaisa,

Higugmaa ang Imo Panimalay

"Ang Dios gugma." Samtang nagatubo ang
gugma sang Dios sa Imo kabuhi, nagadugang
man ang Imo gugma sa Imo panimalay. Kag sam-
tang nagadugang ang Inyo gugma sa sulod sang
panimalay, nagamalipayon pa gid kamo.
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1(\. Basaha ang 1 Mga Taga Corinto 13 kag
pangayoa sa Dios nga buligan rnya Ikaw
nga mabutang Sa buhat-an tanim sa l{UO
parumalay.

17. Karon sulab ang imo "Rekord sang
Bumolutho" para sa Leksyon .

PAGPAKILALA sang LEKSYON 10

Pagkatapos mo matun-an ang Leksyon 10,
ang katapusan nga leksyon sang kurso nga
"Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi," mahimo na
nimo mabaton ang matahum nga sertipiko
gikan sa IeI. Paabota ining dugang nga padya.

Ang topiko sang Leksyon 10 amo "Ang
Bag-o Mo Nga Kahilwayan." Matun-an nimo
kon ano ang kahulogan sang pagkahilway kag
kon sa ano ikaw ginhilway. Ang sabat sining
mga pamangkot kag dugang pa gid nga mala-
halon nga mga impormasyon makita sa Leks-
yon 10. Tion na nga dapat magdugang ang
imo ihibalo nahanungod sa "Bag-o Mo nga
Kahilwayan. "
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LEKSYON 10

ANG
BAG-O MO
NGA KAHILWAYAN

Ang Matun-an Mo Sa Sini Nga Leksyon

Kahilwayan Gikan sa Sala
Kahilwayan Gikan sa Kahadlok
Kahilwayan Gikan sa Kasaypanan
Kahilwayan Gikan sa Kasugoan ni

Moises
Kahilwayan Gikan sa Pagpalibog
Kahilwayan Gikan sa mga Balatian
Kahilwayan Sa Palaabuton
Pagtipig sang Imo Kahilwayan

Si Apostol Pablo nagasulat nahanungod sa
"mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak
sang Dios." Sa nagapadayon ikaw sa paglakat sa
dalanon sang Gmuo, magapasalamat Ikaw kag
magakalipay sa sining makatihngala nga kahil-
wayan nga ginhatag Niya.
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Kahilwayan Gikan sa Sala
Nagpakamatay SI Gmuong Jesus sa paghilway

sa Imo sa sala, silot, gahum kag presensya sang
sala.
A Sala Gm-ako NIya ang tanan nga basol sa
sala nga Imo nahimo.
A Silot: Gintagudilian na Ikaw apang nagpaka-
matay si Ginuong Jesus nga tal-os sa Imo. Sa
pagbaton nimo sa Iya nga Manluluwas, hilway
na Ikaw sa silot sang kamatayon .
• Gahum: Nadaug ni Gmuong Jesus SI Satanas
kag gmbugras ang gahum sang sala sa Imo.

Apang karon nga nahilway kamo sa sala .
kayang napatay nahilway na sa sala .
apang buhi sa DIOS sa kay Knsto Jesus.
Busa wala na karon sing katagudilian sa
mga yara kay Knsto Jesus Mga Taga Roma
6.22,7, 11; 8'1.

Buhata Ini
1. Nahilway Ikaw sa sala, SIlot kag gahum

sang sala
.... ll) kay ginbaton rnmo SI Ginoong

Jesus nga nno Manluluwas .
.... b) kay nagpenitensya ikaw sa imo

mga sala .
.... k) kay nagtuyo Ikaw sa paghimo

sang maayo sugod karon.
Sabat. 1. a) kay ginbaton nimo si Gmuong
Jesus nga Imo Manluluwas
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• Pagsulay sa pagpakasala: May iban nga sa tion
sang ila pagbaton sa Ginuo gilayon nga nakuha
ang ila bisyo. May iban man nga madugay anay
ang Ila pagpakigsumpong sa daku nga luyag sa
pagpanabako, pag-inom kag iban pa nga bisyo.
Apang samtang nagapadayon sila sa pagpanga-
muyo kag pagtuo, ang DIOS nagahatag sing ka-
dalag-an sa ila.

Gani kon ang Anak maghilway sa inyo,
matuod gid nga mangin hilway kamo.
Juan 8.36.

Sumponga ang yawa kag magapalayo sia sa
inyo. Santiago 4:7.

Kon nagapakigsumpong pa ikaw sa malain nga
mga bisyo, indi pag-untati ang imo pagpakig-
sumpong. Kon sulayon ikaw sang panulay, tin-
dogi ang ginhatag ni Kristo nga kahilwayan pa-
agi sa pagtuo. Sugori ang pagdayaw sa Ginuo sa
kahilwayan.

Kag magmadinaugon Ikaw batok sa manug-
sulay. Ang Imo pastor magakalipay sa pagpanga-
muyo kag sa pagbuhg sa imo.

Diri sa duta may nanarisari nga mga pagsulay
nga Imo atubangon apang kon makaabot gani
ikaw sa langit, hilway na Ikaw gikan sa handum
sa pagpakasala, sa walay katubtoban.
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Buhata Ini
2. Sauloha angJuan 8.36kag Santiago 4:7.
3. (Magpili sang isa ka sabat.) Nagsiling ang

Biblia nga ang panulay
a) magmadinaugon kon magpakig-

sumpong ikaw.
b) magapalayo sa imo kon maga-

pakigsumpong ikaw sa iya
k) wala nagasapak sa imo nga pag-

pamatok.

Sabat. b) magapalayo sa imo kon rnagapa-
klgsumpong ikaw sa tya.

A Ang presensya kag resulta sang sala: Karon
makita mmo ang sala kag ang bunga sini sa pa-
libot mmo - pag-antos, kasubo kag kamatay
Apang sa pila ka adlaw magaabot ang mahima-
yaon nga adlaw nga magakadto ikaw sa Imo
puloy-an nga walay katubtoban kag indi na
Ikaw makadumdom sang sala kag sang Ila re-
sulta.
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Buhata Ini

4. (Magpili sang tatlo ka sabat.) Diin sa sini
nga mga kahilwayan gikan sa sala ang
aton maangkon kay Kristo karon?

a) kahilwayan gikan sa pagsulay.
b) K~wayan gikan 'Sa gahum sang

sala.
k) kahilwayan gikan sa sala.
d) kahilwayan gikan sa bungq sang

sala.
e) kahilwayan gikan sa presensya

sang sala.
g) kahilwayan gikan sa silot sang

sala.

Sabat: b) kahilwayan gikan .sa gahum sang
sala. k) kahilwayan gikan ssala. g) kahil-
wayan gikan sa silot sang sala

Kahilwayan Gikan sa Kahadlok

Hilway na ikaw gikan sa kahadlok sang kon
ano ang pagahimuon sang iban sa imo. Ang imo
kabuhi yara sa pagtatap sang Gmuo, "Natago sa
kay Kristo nga DIOs." Mahimo nga mag-antos
ikaw tungod kay Kristo ukon ayhan mapatay
tungod sa Iya; apang kaupod nimo Sia sa tanan
nga tion. Wala sing matabo sa imo kon indi Niya
pag-itugot.
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I Kon ang DIOS apin sa aton, SIn-O bala ang
batok sa aton? Mga Taga Roma 8 31.

Hilway na ikaw gikan sa kahadlok sa mga
babaylan, sa mata sang panulay kag sa mga
butang nga makadala sang dimalas. Tungod kay
yara SI Knsto nga buhi sa imo tupad sa pag-apm
sa imo, indi na kinahanglan nga maggarrut Ikaw
sang mga medalya, salamangka, luy-a, anting-
anting, mga carmen sa liog sang Imo bata, larag-
way sang santo anghel, ukon tanan nga sahi
sang mga laragway ukon imahen nga makaapm
sa Imo. Kon sa bagay magakasubo ang GInUO sa
pagtan-aw sa imo nga nagagamit ikaw sini nga
mga butang, tungod katulad lang sang daw mdi
Sia makatuman sang Iya mga saad sa pagban-
tay sa Imo.

Indi ko ikaw nga mas-a pagpalugaw-an
ukon pagpatumbayaan ko Ikaw. Gani sa
may pagsalig makasiling kita, Ang Ginuo
amo ang akon Manugtabang, Indi ako ma-
hadlok, ano bala ang himuon sang tawo sa
akon? Mga Hebreo 13.5,6.

Mga anak, Iya kamo sang DIOS,kag nadaug
nmyo sila; kag ang yara sa inyo daku pa sa
Iya nga yara sa kalibutan. 1 Juan 4.4.
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Buhata ni
S. Ang maayo nga buhaton para mahilway

ikaw sa kahadlok amo ang
a) maggamit sang mabaskog nga

anting-anting.
b) magkadto sa babaylan.
k) magsmdi sang kandila sa santos.
d) magsalig sa Ginuo.

Sabat: S. d) magsalig sa Gmuo

Kahilwayan Gikan sa Kasaypanan
Gmapatalang ru satanas ang minilyon nga mga

katawhan sa sayop nga pagtuloohan, Ginhatagan
ruya sila sing sayop nga panghunahuna kon pa-
ano makakadto sa langit. Nagapangamuyo sila sa
adlaw kag sa bulan, sa mga bato sa suba, kag sa
kahoy kag nagatinguha sa pagpangita sang kama-
tuoran paagi sa mga damgo kag sa pagpakot
sang mga palaabuton. Nagapangayo sila sing
bulig sa mga espiritu sang patay. Nagasindi sang
kandila kag nagasunog sang msensyo sa mga
imahen nga nahimo sa bulawan, pilak, kahoy
kag bato. Nagahimo sila sang mga halad kag
panaad sa pagpangadi mla sa mga espiritu nga
nagapangayo sang buhg.

Ang Pulong sang Ginuo - kag indi ang huna-
huna sang tawo - ang nagtudlo sa aton sang
matuod nga dalan pakadto sa langit. Samtang
ginabasa nimo ang Pulong sang Ginuo, imo ma-
tukiban ang kamatuoran kag mahilway ikaw sa
sayop nga pagtuloohan.
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Kag kamo makakilala sang kamatuoran,
kag ang kamatuoran magahilway sa myo,
Juan 8:32.I

Buhata Ini
6. (Magpili sang tsa ka sabat.) Mahilway

kita gikan sa kasaypanan paagi sa

a) pagpahayag paagi sa mga damgo.
b) pagpamati, sang siling sang iban

nga tawo nahanungod sa langit.
k) kamatuoran nga aton matun-an

sa Biblia.
Sabat. 6. k) kamatuoran nga aton matun-an
sa Biblia.

Sa masunod nga mga bersikulo gikan sa Biblia
makita nimo nga kontra gid sang Dios ang mag-
pangamuyo sa mga imahen kag magtuo sa mga
babaylan kag espiritista, Karon nga ginhatag na
nimo ang imo kabuhi sa Iya, ang Iya mga sugo
malahalon pa sang sa mga panaad nga imo na-
himo sang wala pa ikaw makahangop sang ka-
matuoran. Ining mga sugo sang Dios magahilway
sa imo sa mga panaad nga nahimo nimo sa mga
imahen, sa mga espiritu ukon sa mga dimatuod
nga mga diosdios.

Dili ka maghupot sing iban nga mga dios
sa atubangan ko.
Dili ka maghimo nga sa imo sing larawan
nga tmigban,I
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Ukon bisan ano nga kaangay sang bisan
anong butang nga yara sa langit sa Ibabaw,
ukon yara sa duta sa Idalum ukon yara sa
tubig sa Idalum sang duta, dili ka magyaob
sa Ila ukon mag-alagad sa Ila. Exodo 20 3-5.
Manginwalay makita sa Imo nga bisan sin-
ong nagapaagi sa kalayo sang Iya anak nga
babayi bisan sin-o nga nagagamit sang pag-
pamakot, ang manuglagpat ukon manug
babaylan, ukon diwatahan, ukon manug-
tiwtiw, ukon manugpagowa sa mga espmtu,
ukon salamangkero ukon manugpakot sa
mga napatay kayang bisan sin-o nga naga-
himo sining mga butang, kangil-aran sa
Ginuo. DeuteronomIo. 18 10-12.

Hilway ikaw gikan sa pag-alagad sa mga espin-
tu ukon mga diosdios tungod kay ginapanag-
iyahan na Ikaw sang matuod nga DIOS HIlway
man Ikaw gikan sa gahum sang malain nga espi-
ntu. Indi ka magkahadlok basi ano ang Ila himu-
on sa imo, makusog pa ang Espiritu sang DIOS
nga nagapuyo sa Imo tagipusoon sang sa malain
nga espmtu nga buot maghaht sa Imo.

Bu ata Ini
7. (Magpili sang duha ka husto nga sabat.)

Ang Biblia nagahilway sa aton gikan sa
kasaypanan sang

a) pagsimba sa imahen.
b) pagpangamuyo direkta sa DIOS.
k) pagtuman sang adlaw nga inug-

pahuway.
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d) paghinulsol kag pagtuo.
e) kon ano nga san sang espmtis-

mo.
Sabat. 7. a) pagsimba sa imahen. e) kon ano
nga san sang espiritismo,

Kahilwayan Gikan sa Kasugoan ni Moises
Sang una nga panahon naghimo ang DIOs sang

katipan sa mga Hebreo. Ginbaton rn MOises ang
mga tulomanon sining katipan kag ang mga
kasugoan para sa bag-o nga pungsod nga Iya
gindala paggowa sa Egipto Nalakip sa kasugoan
nga ginhatag kay MOises ang mga sulondan sa
paghalad, balaan nga mga adlaw, sulondan sa
pagparumbahon, kag mga sulondan nahanungod
sa pagkaon.

Ining mga pagsulondan sa pagtuloohan Isa
lamang ka paanggid ukon laragway ni Jesu-
Knsto kag sang kaluwasan nga pagaihatag ni
Knsto. Sia ang himpit nga halad nga makakuha
sang ila mga sala. Tumanon NIya ang tanan nga
ginapatuman sang kasugoan kag magatukod Sia
sang bag-o nga katipan kaupod sa mga tawo nga
magbaton sa Iya nga Ila Manluluwas. Hebreoha-
non man SIaukon indi.

Gani ang ginadihan sang kasugoan ni MOises
para sa mga Hebreohanon lamang nga gikan sa
panahon ni MOIses tubtob sa panahon ni Knsto.
Karon yan na kita sa Idalum sang Bag-o nga
Katipan.
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Buhata Ini
8. (Magpili sang tatlo ka sabat.) Nalakip sa

mahimayaon nga kahilwayan sang mga
anak sang Dios ang

a) kalulwayan gikan sa kahadlok
sa malain nga espiritu,

b) kahilwayan gikan sa sala nga
pagtuloohan .

k) kahilwayan gikan sa kasugoan
sang aton banwa.

d) kahilwayan gikan sa kasugoan
ni MOIses.

e) kahilwayan gikan sa paghimo
kon ano lang ang aton nagus-
tohan.

Sabat: 8. a) kahilwayan gikan sa kahadlok
sa malam nga espiritu. b) kahilwayan gikan
sa sala nga pagtuloohan. d) kahilwayan gikan
sa kasugoan ni MOISes.

Nagalibog ang ulo sang Iban nga mga kataw-
han kay nagahunahuna sila nga kinahanglan aton
sundon ang adlaw nga Sabado subong nga Ba-
laan nga adlaw, subong sang ginmando sang
kasugoan ru Moises. Apang sugod sang naban-
haw si Gmuong Jesus gikan sa mmatay sa naha-
una nga adlaw sang semana, nangm-ugah na sang
mga Kristohanon ang maghiwat sang parumba-
hon sa sma nga adlaw. Ang adlaw nga Domingo
handumanan sang Iya pagkabanhaw. Sugod pa
sa kapanahonan sang Biblia, ginatawag nila ini
nga "adlaw sang Ginuo."
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Gmpam naton ang Isa ka adlaw sa semana,
subong adlaw sa pagpahuway sa mga bulohaton
kag magkadto sa balay sang DIos sa pagsimba sa
Iya. Apang gmahimo naton iru tungod kay aton
Sia gmahigugma kag indi tungod kay gmapiht
kita sa pagtuman.

I Sa espmtu ako sa adlaw sang Gmuo. Bugna
I 10.

Sa kasugoan m MOises pihlion ang sapat nga
makaon sang mga katawhan. Sa bag-o nga kati-
pan wala kita mahrgti smi nga kasugoan. Nag-
hatag ang Dios sang kahilwayan sa aton pareho
sang kahilwayan sang mga tawo sa wala pa ang
kasugoan. Gmhambalan sang DIOS SI Noe nga
ang tawo indi magkaon sang dugo kag 101 gindu-
rrnh man sa Bag-o nga Katipan Apang maka-
kaon kita sang bisan ano nga san sang karne

Tagsa ka butang nga nagagiho nga nagaka-
buhi mangin kalan-on runyo , kag subong
nga gmhatag ko ang gamhon nga hilaw,
gmahatag ko ang tanan sa myo. Apang ang
unod nga may kabuhi, nga amo ang Iya
dugo, dili n1OYopagkaonon. GenesIs 9 3, 4.

Kayang tagsa ka tmuga sang DIOS maayo,
kag walay bisan ano nga Isikway kon ba-
tun o n nga may pagpasalamat. Kay gin-
pakabalaan ini niyan sang Pulong sang Dios
kag pangamuyo. I Timoteo 4 4, 5.
Magkaon kamo sang bisan ano nga gina-
baligya sa balaligyaan sang unod, nga wala
nagausisa bangod sang kaisipan. Kon ang
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Isa sang mga dirnatmoohon nagaagda sa
inyo sa pagkaon kag luyag kamo magkadto,
kaona runyo ang bisan ano nga ginabutang
sa myo atubangan nga wala nagausisa
bangod sang kaisipan. I Mga Taga Connto
1025, 27
Busa walay tawo nga maghukom sa myo
nahanungod sa kalan-on kag sa ilimnon
ukon nahanungod sa piesta ukon sa 1ati
ukon sa adlaw nga inugpahuway. Mga Taga
Colosas 2'16.

Buhata Ini
9. (Magpili sang isa ka sabat.) Nagatudlo

ang BIblia nga ang Kristohanon
a) makakaon sang bisan ano nga

klase sang karne.
b) makakaon lamang sang piruli nga

karne.
k) indi makakaon sang bisan ano

nga klase sang karne.

Sabat: 9. a) makakaon sang bisan ano nga
klase sang karne.

Kahilwayan Gikan sa Pagpalibog
Gmahigugma Ikaw sang Langitnon mo nga

Amay kag hatagan NIya ikaw sang imo mga
kinahanglanon. Gani magsahg Ikaw sa Iya.

Magtugyan sang inyo tanan nga mga paghi-
mud-os sa Iya, kay SIa nagakabalaka sa
myo, I Pedro 5 7.
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Busa dili kamo maghimud-os, nga naga-
siling, ano bala ang aton kaonon? Ukon
ano ang aton Imnon? Ukon ano ang aton
ipanapot? Kayang mga Gentil nagapangita
SInI tanan nga butang, kag ang myo Amay
nga Langitnon nakahibalo nga kamo may
kinahanglan SInI tanan Apang pangitaa
anay runyo ang ginhanan sang Dios kag ang
Iya pagkamatarung kag tanan rru nga bu-
tang Idugang sa inyo. Mateo 6.31-33.

Buhata Ini
10. Sauloha ang IPedro 5'7.
11. May gmapaligban bala Ikaw? Dalha sa

Gmuo paagi sa pangamuyo. Pasalamati
Sia sa sabat kag untati na ang pagpa .
bog.

Kahilwayan Gikan sa mga Balatian
Ang labing maayo nga Manugbolong nga SI

Kristo Isa ka suod nimo nga abyan. Gmahigugma
NIya Ikaw kag buot SIa nga may maayo Ikaw
nga lawas. Subong sang pagpaayo NIya sang mga
masakrton sang diri pa SIa sa duta, magaayo
man Sia karon sang mga masakiton paagi sa
pagpangamuyo. Kon nagamasakit Ikaw, panga-
baya ang pastor kag ang mga diakono sang
Iglesia sa pagpangamuyo sa imo. Mahimo nga
ipandong mla ang Ila mga kamot sa Imo sa pag-
pangamuyo sa DIOS sa pagtandog kag sa pag-ayo
sa Imo. Ukon haplasan nila ikaw sang lana kay
amo man im ang paagi sa pagpakrta sang Ila
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pagtuo sa gahum sang Balaan nga Espmtu sa
pag-ayo sa Imo.

Magapandong sila sang ila mga kamot sa
mga masakiton; kag magaayo sila. Marcos
16: 18.

May nagamasakit bala sa myo? Magpata-
wag sia sang mga tigulang sang iglesia kag
pangamuyoan mla SIa, nga gmahaplasan
sing lana sa ngalan sang Gmuo, kag ang
pangamuyo sang pagtuo magaayo sang na-
nagamasakit, kag ang Ginuo magabangon
sa iya; kag kon nakasala SIa patawaron ini
sa Iya. Santiago 5: 14, 15.

Buh8tif Ini

12. Nagakinahanglan bala ikaw sang pag-
ayo? Pimgabaya ang imo nga pastor
sa 'Pagpangamuyo sa imo. Sulati man
kami ng imo kinahanglan kay rnaga-
bulig kami sa imo palangamuyoan. Ila-
kip ang imo palangamuyoan sa pagpada-
la nimo sang imo "rekord sang bumo-
lutho."

Internattonal Correspondence Instuute



160 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi

Kahilwayan ~:I Palaabuton
Tumalagsahon ang kahilwayan nga Imo naang-

kon karon, apang kon SI Ginuong Jesus ang
Daku nga Manughilway magbalik din sa duta sa
pagkuha sang mga Iya, mahibaloan nimo sa
katapusan ang kabug-osan sang mahimayaon
nga kahilwayan sang mga kaanakan sang DIOs.
Pagabaylohan Niya ang imo lawas sang himpit
nga kaangay sang iya kaugalingon nga lawas kag
dalhon Ikaw sa imo langitnon nga puloy-an. Kay
sa ulihi hilwayon man ru Knsto ang kalibutan
sa presensya sang tanan nga sala kag sang tanan
nga bunga suu.

Pahiran Niya ang tagsa ka luha sa mga mata
nila kag wala na sing kamatayon ukon
kalisod ukon paghibi ukon kasakit pa kay
ang nahaunang mga butang nagtaliwan.
Bugna 21 :4.
Kayang tinuga nasakop sa kaluyahon indi
sa iya kaugalingon nga kabubut-on kondi •
sa kabubot-on sadtong nagsakop sa iya sa
paglaum. Bangod nga ang tinuga gid hil-
wayon sa kahiolipnan sang pagkamadinu-
lunton kag makaagum sang mahimayaon
nga kahilwayan sang mga anak sang DIOS.
I Mga Taga Roma 8 '20, 21.
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NAKASUGOD I KAW
SANG BAG-O NGA KABUHI

Petsa _

Isulat sing maathag:
Ngalan _

Puloy-an _

Ngalan sang Imo simbahan _

Duog nga nahamtangan _
Ngalan sang pastor _

Palihog sulati ini nga palasinawan kag sabta ang
tagsa ka pamangkot. Sa pagkinot sang selyo kag
pagpahapos sang pagpadala, kompletoha anay
ang duha ka palasinawan sa wala mo pa mahulog
sa inyo "post office".

Ipadala ang imo PALASINAWAN kag REKORD
SANG BUMOLUTHO sa INTERNA TIONAL
CORRESPONDENCE INSTITUTE, Philippine
National Office, P. O. Box 1084, Manila.



SABTA ang masunod nga mga pamangkot paagi sa pag-
butang sang LINYA SA IDALUM SANG HUSTO NGA
SABAT.

1. Ang "bag-o nga kabuhi" nagasugod ..
a) sa tion sang pagkatawo
b) sa tion nga mabaton SIKnsto Jesus nga personal

nga Manluluwas.
k) pagkatapos mapatay. f

2. Dun bala matun-an ang "bag-o nga kabuhi"?
a) sa Biblia, ang Pulong sang DIos
b) sa siyensya
k) sa nagkalamlain nga mga rehluyon.

3. Ngaa nga nagkan SIKnsto Jesus sa kalibutan?
a) sa pagtagudih sa mga katawhan tungod sang

ila mga sala.
b) sa paghatag sang kabuhi .. sa Iya kabug-osan,

4. Ano ang nagahimo sang Isa ka tawo nga Knstoha-
non?
a) ang pagpuyo sa Isa ka Knstiano nga pungsod.
b) ang pagkatawo sa Isa ka Knstohanon nga pam-

malay.
k) ang pagbaton sang "bag-o nga kabuhi" kay

Kristo kag ang pagtugot kay Kristo nga mag-
puyo sa Imo tagipusoon kag paagi sa Imo.

5. Lmyalu ang mga pulong nga nagapakilala sang
daku nga kaballunan nga nagaabot sa tawo kon
sia magbaton sirung "bag-o nga kabuhi".

a) bag-o nga mga pamumo
b) makaangkon sang mas madamo pa nga kuwarta
k) makaangkon sang daku nga kabantugan

6. Ano ang labing malahalon nga kabalhman nga
nagapakilala nga yara ang "bag-o nga kabuhi" sang
DIos?



a) kahilwayan sa tanan nga mga gumontang
b) ang pagbatyag sang mas madalum nga gugma

sa Dios
k) ang pagbatyag sang kalulwayan sa pagkabulu

sa imo kaugalingon nga luyag

7. Irung bag-o nga kabulu ...
a) madulom kag masubo
b) puno sang kalipay kag paghidait
k) kasubong sang Isa ka bilanggoan tungod sang

madamo nga tulumanon.

8. D1m bala nagagikan mmg "bag-o nga kabulu"?

a) sa Knstohanon nga nagahimulat nga magma-
ayo

b) kay Kristo Jesus, ang Manughatag sang kabulu
k) sa pagpakigbahm sa Isa ka simbahan

9. Pagkatapos mabaton ang "bag-o nga kabulu" ano
ang dapat buhaton agud magmangm mas mabakod
pa nga Knstohanon?
a) magsaksi nahanungod sa imo bag-o nga pag-

pakig-angot kay Knsto
b) maglumulat nga magmaayo
k) magsunod sa Iban nga mga Knstohanon

10. Paano bala dapat magpangamuyo ang Isa ka
Knstohanon?

a) magsaulo sang matahum nga mga pangamuyo
kag hwatliwaton uu sing madasig kag masun-
son

b) magpakighambal lamarg direkta sa DIOS sa Isa
ka mahirop nga paagi katulad sang Isa ka cnak
sa Iya amay ukon Isa ka asawa sa Iya bana.

k) maggarrut sang dalagku kag binulakbulakan
nga mga pulong.

11. Paagi kay sin-o nagagikan ang "bag-o nga kabu-
ru"?
a) sa Isa ka maayo nga manughambal



b) sa Isa ka mahmangpunon nga pastor
k) sa DIos paagi sa Balaan nga Espintu

12. Paano ang Isa ka tawo makalumo sang husto?

a) paagi sa Iya kaugahngon nga kaalam
b) paagi sa Iya kaugalingon nga gahum sa pagbuot
k) paagi sa pagpangita sang bulig sang Balaan nga

Espintu.

13. Ilaragway ang bag-o nga kaangtanan nga nagaabot
sa tagsa-tagsa nga nagab aton sang "bag-o nga
kabulu".

a) dapat magmangin balun sang Isa ka orgamsas-
yon.

b) mag-angkon sang bag-o nga paghiliutod sa

Iban nga mga tumoluo kay Knsto
k) magmangin maayo nga abyan sa mga tawo

nga mahapos updon.

14. Ngaa bala nga buot sang Balaan nga Espmtu nga
magpuno sang bug-os nga tagipusoon sang tumu-
luo?

a) sa pagsilot sa Iya tungod sang Iya mga sayop.
b) sa pagpuyo sa Iya kag pagbuhg sa Iya sa pag-

himo sang husto.

Sa pagkinot sang koreo kag sa pagpahapos
sang pagpadala kompletoha anay ang duha ka
palasinawan sa wala pa magpadala sa ICI agud
magradohan.



.. ANG BAG-O MO NGA KABUHI"
REKORD SANG BUMOLUTHO

PALASINAWAN
LEKSYON 2

NAGATUON IKAW SA PAGLAKAT
Petsa ..

Isulat sing maathag:

Ngalan .

Puloy-an .

Minamahal nga Bumolutho:

Palihog sulat! ini nga Palasmawan, kag sabta
ang tagsa ka pamangkot. Kon nakompleto
na, Ipadala ang imo PALASIN AWAN kag
REKORD SANG BUMOLUTHO sa Interna-
tional Correspondence Institute, Philippine
National Office, P.O. Box 1084, Manila.

* Nakapakigsumpong bala ikaw sa mga kaluya ukon
sa mga pangduhaduha nahanungod sa Imo espirituhanon
nga kasegurohan? .

* Nabasa na bala nimo mi nga mga bersikulo? Juan
10:26, Markos I 15, Bmuhatan 16:31, I Juan 5:11,12.

Masaulo na bala rumo 1Dl sila? ..

* Sa dun sinmg mga bersikulo ang imo nasaulo? .



SABT A ang masunod nga mga pamangkot paagi sa pag-
butang sang LINYA sa IDALUM SANG HUSTO NGA
SABAT.

I. Paano gmlaragway sang Leksyon 2 ang bag-o nga
kabuhi sang Isa ka Kristohanon?

a) subong sang Isa ka tawo nga nagalakat nga
nagaisahanon.

b) subong sang Isa ka lapsag nga may "kabuhi"
apang indi pa makalakat smg maayo.

k) subong sang Isa ka hamtong nga tawo nga
mabaskog ang pagtuo kag may himpit nga
ihibalo sang kabubot-on sang DIOS, nga naga-
lakat kaupod sa Gmuo.

2. Ano ang dapat batyagon sang Isa ka tawo nga
"naga-antos para kay Kristo? "

a) magkasubo kag magkaluya
b) magpangakig kag handa magpakig-away
k) "malipayon" tungod nga may saad sang

padya sa langit.
3. Ano ang dapat mo dumdomon kon ginasulay Ikaw

nga magmaluya kag magkasubo bangod napasla-
wan ang Imo handom sa paghimaya kay Knsto
bangod man sang mga tawo nga wala makahangop
sa Imo ukon bangod sang mga hitabo nga mdi mo
mapunggan?

a) ang matuodtuod nga mga Knstohanon dapat
magmahpayon sa tanan nga tion, maghatag
sang salimpapaw nga yuhom kag magpakita
nga daw wala makahibalo.

b) magpadaug sa kasubo kag magpanaway sa
Imo mga kasumpong.

k) sa pagtuo magdayaw sa Ginuo bangod sa
Iya Presensya kag tanan nga mga saad. Mag-
sahg ka sa Iya sa pagbulig sa Imo nga mag-
himaya sa Dios siru nga paagi kag sa Iya
non

4. Samtang nagatuon Ikaw sa paglakat kaupod sa
DIOS, ano ang mga butang nga dapat ibutang sang
Isa ka Kristohanon sa Iya hunahuna?



a) "pangduhaduha" sa katutom kag gahum
sang DIOs.

b) kaugalingon nga mga balatyagon kag ka-
hadlok

k) ang wala sing sayop kag ang masahgan nga
mga saad sang DIOSnga makita sa Biblia

5. Pagkatapos nga ang tawo magtuo smg matuodtuod
sa kay Knsto kag maghinulsol, ano ang gmasandi-
gan sang Iya walay katubtoban nga kaluwasan?

a) ang katutom sang DIOs

b) balatyagon
k) maayo nga ngalan kag mga buhat

6. Ano ang buot ru Satanas nga buhaton sang tagsa
ka Knstohanon?

a) magkalipay sa kaluwasan sang Ila kalag
b) magsaksi kay Kristo
k) magduhaduha nga sila nakabaton sang "bag-

o nga kabuhi" paagi kay Knsto.
7. Kon nakasandad Ikaw kag nakahimo sang indi mo

dapat buhaton, ano ang gmalauman mo nga buha-
ton sang Langitnon nga Amay?

a) Mangaktg sa Imo kag Ipalayo Ikaw sa Iya
presensya sa wala sing katapusan.

b) magapatawad sa Imo kon ikaw magtuad
sang Imo sala kag magabuhg sa imo nga
magbuhat sang mas maayo pa, paagi sa
Balaan nga Espmtu.

k) Ibale wala lang ang Imo kaluyahon kag pa-
bayaan Ikaw.

8. Kon may nakasala sa imo, ano ang dapat mo nga
buhaton?

a) hkorn mo sia nga kaugtan
b) patawaron mo sia gilayon sa Imo tagipu-

soon.
k ) sugiran mo ang Iban sang Iya kalain.

9. Patawaron bala ikaw sang DIOS, kon wala Ikaw



nagapatawad sa Iban?
a) huo
b) mdi
k) wala makahibalo

10. Ano ang kahulogan sang "paghinulsol? "
a) pagdumot sang sala sa bagay nga tahkuran

ang tagsa ka nahibaloan nga sala kag malaut
nga mga handom.

b) pagtuad sa pan
k) pagkahsod samtang ginabaton ang sJ10t nga

gmakinahanglan.

11. Ano ang husto nga paagi sang paglaka t sang mga
Kristohanon?

a) mahimo ang bisan ano nga paagi basta ma-
rmnatud-on lang ang Isa ka tawo

b) SI Jesu-Kristo amo ang "Dalan" ang "Kama-
tuoran" kag ang "Kabuhi". Sunda lamang Sia.

KUPON
Palihog padalhi ako sang madason nga duha ka
leksyon, nga ginang-ulohan, ..

kag .

Nalakip din ang "rnoney order" nga-p. , ..
Palihog ipaayon uu sa akon gmsaad nga donasyon
nga P 10.00

Buot ako magpadayon sa pagtuon sang kurso
nga "Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi."

NGALAN ..

ADDRESS

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE

P. O. BOX 1084 --MANILA
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PALASINAW AN
LEKSYON 3

ANG IMO AMAY
NAGAPAKIGHAMBAL SA IMO

Petsa

Isulat sing maathag:

Ngalan ..

Puloy-an ..

Minamahal nga Bumolutho - Nagasalig karm nga ang
Imo kabuhi nga Knstohanon napabakod
tungod nagatuon Ikaw kon paano makapa-
pakigharnbal ang ImO Langitnon nga Amay
sa Imo adlaw-adlaw Kon Ikaw handa na,
magkuha sang pila ka mga minuto kag tila-
wan ang Imo memorya sa smmg malahalon
nga tulon-an.



SABTA ang madason nga mga pamangkot paag1 sa pag-
butang sang LINYA SA IDALUM SANG HUSTO NGA
SABAT.

J Ano ang malahalon nga bagay nga gmapatuhoy
smmg leksyon natungod sa DIOs?
a) Ang DIOs luyag magpakighambal sa Iya mga

kaanakan
b) Ang D10s tuman kasako nga mdi makapakig-

hambal sa tawo.
k) Ang DIos indi buot magpakighambal kay bisan

sin-o man.

2 Maghatag sang nagkalain-lam nga mga paagi nga ang
Dtos makapakighambal sa Iya mga kaanakan
d) .. . .. ..
b) .
k) .

3. Karon nga mga inadlaw, paano bala makapakig-
hambal ang DIOs sa tagipusoon sang Isa ka tawo?
(Magpili sang duha ka masunson nga paagi)
a) sa tanan nga tion paagi sa tmgog nga mabatian
b) paagi sa Isa ka pamat-od sa Imo espmtu
k) paagi lamang sa mga damgo kag palanan-awon
d) paagi sa Balaan nga Kasulatan

4. Ano ang duha ka sayop nga paagi sa pagpangita
sang pagtuytoy sang DIOS?
a) paagi sa mga espmtrsta
b) paagi sa babaylan
k) paagi sa mga balasahon kag mga libro nga ginsu-

lat sang mga Knstohanon nga mga manunulat.

5 Ano ang labing pat-od nga paagi sa paghibalo sang
kabubot-on sang Dios?
a) paagi sa pagtuon sang Biblia nga may sistema
b) paagi sa pagpamati sa laygay sang mga lamha-

ron nga Knstohanon
k) paagi sa kaugalingon nga balatyagon kag sayop



nga panghunahuna

6. Ano nga san sang tawo ang ginpili sang DIOs nga
mag asulat sang Biblia?
a) mga tawo nga may madamo nga mga hiyas
b) mga tawo nga makasulat kon mabayran sila

sang maayo sang han.
k) mga tawo nga gmbugnaan sa pinasahi nga paagi

sang Balaan nga Espmtu

7. PIla ka mga tawo ang ginpih sa pagsulat sang Ba-
laan nga Kasulatan?
a) mga 100
b) mga 40
k) 25

8. Ano ang duha ka dalagku nga balun sang Bibha?
a) ang Daan nga Katipan kag ang Apocahpsis
b) ang Daan nga Katipan kag ang Bag-o nga Kati-

pan
k) ang Kasugo-an kag ang mga Manalagna

9. PIla ka mga libro ang yara sa Balaan nga Kasulatan?
a) 39 ka hbro sa Daan nga Katipan kag 27 sa Bag-o

nga Katipan
b) 29 ka libro sa Daan nga Katipan kag 37 sa Bag-o

nga Katipan

10 Sa ano nga pinulongan ginsulat ang nahauna nga
Blbha?
a) Hebreo kag Latm k ) Pransea kag lnghs
b) Espaficl kag Gnego d) Hebreo kag Gnego

11. Para kay sin-o gmsulat ang Biblia?
a) para sa tagsatagsa nga buot magtuon kag mag-

sunod sa mga kamatuoran sang DIOS.
b) para lamang sa mga manggaranon kag sa mga

mataas sang tinun-an
k ) para lamang sa mga manugwali kag mga pan.



* Nagpakighambal bala ang DIOs sa Imo paagi suung
leksyon sa IC]? . ...... .. .. .

Paano')

Sa pagkmot sang koreo, kag pagpahapos sang
pagpadala, kompletoha anay ang duha ka leksyon
kag Ipadala 1111 sa ICI agud magradohan.
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PALASINAWAN
LEKSYON 4

GUSTO MO BALA NGA MAGTUBO?

Petsa .

Isulat sing maathag

Ngalan ..

Puloy-an ..

Malahalon: Sulati Ini nga palasmawan, kag sabta ang
tagsa ka pamangkot. Kon nakompleto na,
Ipadala ang imo PALASINAWAN kag RE-
KORD SANG BUMOLUTHO sa Intema-
tional Correspondence Institute, Phihppine
National Office, P. O. Box 1084, Marula

* Kon buot Ikaw sang espirituhanon nga kabaskog sa
pagtuo kag magkabuhi para sa DIos, permalu IDInga
saad.

GIDUOpaagi sa Imo bulig, magapamkasog ako sa
pagbasa sang Imo Pulong adlaw-adlaw. Kon mdi ko
IDI mabasa, magasaulo ako sang mga bahin SIDI,ukon
magapangabay kay bisan SID-Onga magabasa siru sa
akon. Busgon ko adlaw-adlaw ang akon kalag sang
Imo mga Pulong.

Pirma: ..

Petsa .

* Nasaulo na bala rumo ang Isaias 40.31, Salmo 19 14?

(Kon wala pa rurno masaulo, lumoa IDI karon.)



SABT A ang masunod nga mga pamangkot paagi sa pag-
butang sang LINYA SA IDALUM SANG HUSTO NGA
SABAT.

Paano makatubo sa espirituhanon nga paagi ang
tsa ka tawo nga nakabaton sang "bag-o nga ka-
buhi"? (Magpili smg apat.)
a) magpangamuyo kag rnagsaksi nahanungod kay

Kristo.
b) mamati sa mga pmalatonlaton nga sugid kag

magparmlit sang Imo kaugalingon nga luyag
sa tanan nga bagay.

k) hkawan ang magpalibog paagi sa pagtuo.
d) magpakaon sang kalag adlaw-adlaw paagi sa

pagpamalandong sa Pulong sang DIOS.
e) maghupot sang matmlo nga mga hunahuna.
g) magperutensya.

2 Ano ang buot mo nga matabo sa smang "bag-o
nga kabuhi" nga ginhatag sang DIOS sa Imo?
a) malaya kag magbalatian tubtob mapatay.
b) magatubo kag mag-ala was sa bugana nga kusog.

3. Kon may mabudlay hangpon nga balun sang Bib-
ha, sin-o ang dapat mo nga kadtoan?
a) ang diksyonaryo.
b) ang DIOS.
k) hamtong nga mga Knstohanon ukon pastor.
d) abogado.

4. Ngaa nga dapat ISIkway sang mga Knstohanon ang
tanan nga kalmgawan kag bulohaton nga batok
sa ginatudlo sang Biblia? (Magpili sang duha ka
sabat.)
a) ang mga balayran sa pagsulod tuman ka mahal.
b) ang Dios buot nga magmatinlo ang aton mga

hunahuna.
k) ang pagpangahpay sang sala mdi makahatag

sang kinahanglanon sang kalag.



5. Paano bala ang tawo makapahuway sa DIos?
a) paagI sa pagtuo sa mga saad sang DIOStungod

sa Imo kasegurohan sa palaabuton
b) paagi sa pagsalig sa mga saad sang tawo sa ImO

k) paagr sa pagparrulit sang Imo kinamatarung kon
ginapahog sa bisan ano nga paagi

6. Ano ang mahimo sang pagdumot, aligutgot, kag
kaakig sa Isa ka tawo? (Magpili sang duha ka
sabat.)
a) makahatag sang balatian sa lawas
b) gmahimo Ikaw nga daw subong sang Isa ka

pangulo nga walay kahadlok.
k) nagalulo sa kalag kag sa espmtu kag rnakabala-

bag sang pagpangamuyo sang kalipay sa pag-
tuon sang Bibha.

7. Kon nagabatyag Ikaw sang espintuhanon nga ka-
luya, ano ang dapat mo buhaton agud makaangkon
liwat sang gmakinahanglan nga kusog?
a) magkaon, mag-Inom kag magpangalipay agud

malimtan ang Imo espintuhanon nga mga kina-
hanglanon.

b) maghulat sa Dios kaupod sang Iya bukas nga
Pulong kag sa pagpangamuyo.

k) mag-inom sang tabletas nga pangpatulog.
8. Paano mapaiway ang mga hunahuna nga makapu-

gong sang espmtuhanon nga pagtubo (Magpili
sang duha ka sabat.)
a) magpalayo sa lunang kag kahigko sang di-dung-

ganon nga mga kalipayan kag malam nga pag-
kabuhi kag magpangayo sa DIOSnga tipigan ang
Imo hunahuna, pulong kag mga buhat nga mag-
matmlo.

b) magtan-aw kag magbasa sang mahigko nga mga
balasahon kag larawan

k) magbasa sang mga sugilanon nga nagahimaya
sa mga pagginawi nga batok sa ginatudlo sang
Bibha. •

d) mdi magkadto sa mga duog nga indi pagakad-



toan sang Ginuo, ukon indi magbasa sang mdi
Niya paga basahon.

MAGPAKIG BAHIN PARA KAY KRISTO

Karon sa lTI10 kaugalmgon nga mga pulong, Isulat ang
malip-ot mo nga pagpamatuod kon paano kag ngaa nga
buot ka magmangin mabaskog sa Imo Knstohanon nga
kabulu. (Isulat sa lam nga papel).

KUPON

Palihog padallu ako sang madason nga duha ka leks-
yon nga gmatig-ulohan, ..
kag .

Nalakip din ang "money order" nga P .
Pahhog ipaayon uu sa akon nga PIO.OO.

Buot ako magpadayon sa pagtuon sang kurso sa
Biblia nga "Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi".

Ngalan .

Puloy-an ..

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTlTUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFICE
P. O. Box 1084, MaruIa



ANG BAG-O MO NGA KABUHI

REKORD SANG BUMOLUTHO

PALASINAW AN

LEKSYON 5

BAG-ONG KABUHI - BAG-ONG MGA
BULOHATON

Petsa .

Isulat sing maathag

Ngalan ..

Puloy-an ..

Malahalon Pahhog sulat! uu nga palasmawan, kag sabta
ang tagsa ka pamangkot. Kon nakompleto
na, Ipadala ang Imo PALASINA WAN kag
REKORD SANG BUMOLUTHO sa Interna-
tional Correspondence Insntute , Phihppme
National Office, P O Box 1084, Marula

* Ano nga mga bulohaton mo ang nabaylohan bangod
sang "bag-o nga kabuhi" sang Dios nga yara sa Imo?

* Ano ang mga bulohaton nga irekomendar mo sa mga
kaanakan sang O1os'1 ..

* Ano ang bag-o kag personal mo nga mga bulohaton
nga makapahimaya sa DIOS? .. .



* Masaulo bala mmo ang Mga Hebreo 10 25, Mateo
69-13, Malaquias 3.1O? .
(Basaha im nga mga reperensya sa Biblia kag lumu-
lati nga masaulo uu.)

SABTA ang madason nga mga pamangkot paagi sa pag-
butang sang LINYA SA IDALUM SANG HUSTO NGA
SABAT.

1. Ano ang dapat magapanguna nga huyog sang Isa
ka anak sang DIOs?

a) magpangita sang tanan nga kuwarta nga ma-
kita niya para sa Iya kaugahngon

b) kmaugahngon nga kahpayan.
k) maghmguyang sang dugang nga mga tinion

sa paghiusa sa DIOs kag magbuhat sang mga
butang nga makapahamuot sa Iya.

2. HUSTO ukon SAYOP? Ang DIOs may pmasalu
nga bulohaton sa kabuhi para sa tagsa ka Knsto-
hanon.... . .

3. Ano bala ang Imo balatyagon karon nga naluba-
loan mo nga ang DIOs nagapaabot nga magabuhg
Ikaw sa paghanda sang mga kinahanglanon para sa
pagbahk ru Jesus?

a) nagamalipayon sa pag-angkon sang dungog
kag kalugayunan

b) nagabatyag sang kabudlay kag kasubo ba-
ngod ang kaugalmgon mo nga bulohaton
naupangan

4 Ano ang himuon sang Isa ka tawo nga nakabaton
sang "bag-o nga kabulu" kay Knsto agud mapa-
hamuot niya ang DIOSkag magakalipay sa paghiusa
sa Iya.

a) magpalayo sa orgarusado nga mga Iglesia kag
tamayon 1111.

b) magtambong sa Isa ka Iglesia nga nagatuo SJ

Bibha apang indi magpasakop
k) magpasakop sa Isa ka Iglesia nga nagatuo sa



Bibha kag magpakigbalun sa Ila programa
sa paglambot sang mga nadula nga kalag

5. Ano ang dapat buhaton sang Isa ka Kristohanon
nga may "bag-o nga kabuhi" tuhoy sa pastor nga
nakapasandad?

a) mag-untat sa pagkadto sa Iglesia sina nga
pastor.

b) ilisan ang pastor.
k) magpatawad kag magpadayon sa pagtambong

sang parumbahon sa iglesia, samtang gma-
wali ang Bibha kag ginasunod iru

6. Ano ang kahulogan sang pagpangamuyo sang bilog
nga parumalay ukon "farruly altar"?

a) Isa ka pormal nga parumbahon sa rglesia,
b) Isa ka paghihusa sa sulod sang balay nga sa

dun ang bug-os nga parmlya makapakig-upod
sa pagpangamuyo kag sa pagtuon sang Pu-
long sang DIos.

7. Ano bala ang kabubot-on sang DIOSnahanungod sa
Knstohanon nga pagpanaksi?

a) maghipos lang.
b) rnagsugid sa pmakarnadamo nga masugiran

mo natungod kay Jesus agud nga sila man
makahibalo kon ano ang Iya mahimo para
sa ila.

8. Ano ang labing malahalon nga bagay sang pag-
amba para sa Ginuo?

a) ang paghanas sang tmgog
b) ang pag-amba sing mabaskog sa iglesia kag

magkabuhi nga puno sing kailigbon sa gowa.
k) mag-amba gikan sa tagipusoon sa kahirna-

yaan sang DIOS

9. Ano ang kahulogan sang pagbayad sang Isa ka
Kristohanon sang Iya ikapulo?

a) ang paghatag sang Ikanapulo nga bahin sang
Imo kirutaan sa DIos.



b) ang paghatag sang katunga sang Imo mga
pagkabutang sa DIOS.

k) ang paghatag sang Ikaapat nga bahin sang
Imo kmataan sa DIos.

10 Ano ang Isa ka maayo nga paagi sa pagbaton sang
pagpakamaayo sang DIOS?

a) magtago sang kuwarta para sa kaugalmgon,
b) magdala sang bug-os nga ikapulo sa Iya ba-

lay talaguan (sa dun ginakuha mo ang Imo
espmtuhanon nga pagkaon)

II. Ano ang tatlo ka san sang pagpakamaayo nga gin-
saad sang DIOS sa tawo nga nagahatag sang Iya
ikapulo? (Magpili sang tatlo ka sabat}

a) kinawad-on d) balatian
b) pagkabugana e) espirrtuhanon nga pag-
k) kabulosgan pakamaayo

12. Ano ang dapat nga buhaton sang tagsa ka rnapma-
salamaton nga Knstohanon sa pag-alagad sa Ginuo?

a) maghulat tubtob matawag nga magpakigba-
hm.

b) sa bug-os nga tagipusoon magbulig sa bisan
ano nga paagi.

Bumolutho

Ang Ika-anum nga leksyon sming kurso sa Bibha
ginang-ulohan "ANG BAG-O MO NGA MGA TALAK-
SAN". Indi paglaktawi nung Ika-anum nga leksyon'.
Malahalon gid ka tama iru!

Sa pagkinot sang koreo kag sa pagpahapos sang pag-
padala, kompletoha anay ang duha ka leksyon kag
Ipadala sa ICI agud magradohan.



"ANG BAG-O MO NGA KABUHI"
REKORD SANG BUMOLUTHO

INTERNATlONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
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PALASINAWAN
LEKSYON 6

ANG BAG-O MO NGA MGA PAGSULONOAN
Petsa . ..

Isulat sing maathag

Ngalan .

Puloy-an .

SABTA ang madason nga mga pamangkot paagi sa
pagbutang sang LINYA sa IDALUM SANG HUSTO
NGA SABAT.

Sin-o ang may katungdanan sa paghatag sang misa
pagsulondan sa Isa ka maayo nga panimalay?
a) ang mga kabataan k) ang mga gmikanan
b) ang mga kasilmgan

2 Sa dun makita sang Isa ka tawo ang husto nga pag-
sulondan sa pagkabulu nga Knstohanon?
a) sa mga hbro sang pangatarungan natural nga

pilosopiya
b) sa Balaan nga Kasulatan
k) sa mga tulomanon sang rehluyon

3. Sin-o ang may labi nga kinamatarung sa pagsiling
kon paano ang Knstohanon dapat rnaggawi?
a) ang Langitnon nga Amay
b) ang paggmawI nga aton naandan
k) ang Knstohanon rrusmo

4 Sin-o ang naghatag sang pmakalumpit nga pagsu-



londan sang Knstohanon nga pagkabuhi?
a) mga manugtunda
b) SI Jesu-Cnsto
k) bantog nga mga Kristohanon

5. Hmgalaru ang nagapanguna nga tinutuyo ni Jesus
sang gmhatag NIya ang "Wah sa Bukid".
a) sa pagpakigbahm sang dugang nga ihibalo naha-

nungod sang mga duog sang Israel.
b) sa pagpabakod sang tawhanon nga pagtuo sa

mga makatilmgala nga buhat
k) sa pagpahayag sang pmakarnataas nga mga pag-

sulondan sang DIOS para sa Kristohanon nga
pagkabuhi

6. Butang! sang hnya sa Idalum sang duha ka labing
malahalon nga pagsulondan nga ginhatag m GI-
nuong Jesus paagi sa Iya halimbawa kag pagtudlo
a) pagpaubos
b) pagbutang sang kabubut-on sang DIOs una sa

tanan sa aton panghunahuna kag mga buhat
k) magtimalus sa tanan nga makasala sa Imo
d) maglipay sang Imo kaugalmgon sa tanan nga

butang
7. Sa kay sin-o gmahatag sang DIos ang Iya walay

katubtoban nga pagpakamaayo?
a) sa mga mapainubuson, sa mahigugmaon sang

pagludait, kag sa mga puth sing tagipusoon
b ) sa mga manggaranon kag sa matamayon
k) sa mga Imol sa materyal nga mga butang kag

masunson nagareklamo sang pinakamabaskog
sa DIOS kag sa tawo

8. Sa Mateo 5 13, 14, ano ang duha ka palaanggiran
nga gmgarrut ru Jesus sa paglaragway sang "malu-
mo sang aton kabuhi" nga ginapaabot sang DIOs
gikan sa tagsa ka matuod nga mga tumoluo sa
sirung kalibutan?
a) asin k) suga
b) kalamay d) mga bulak



9. Ano ang dapat nga mangin balatyagon mo sa mga
katawhan nga sa bug-os nga kabubot-on buot mag-
guba sang Imo maayo nga ngalan?
a) rnangakig kag magkusmod
b) magkal.tpay kag magkasadya
k) iakusar sila

10 (Butangi sang l.tnya sa Idalum sang duha ka husto
nga sabat) Sa Mateo 5 21·30 ano ang duha ka
malaut nga butang nga gmpaandam ni Ginuong
Jesus sa Iya mga sumulunod?
a) ang pagkaon sang tuman ka damo
b) ang kaakig kag pagtimalos
k) malugko nga mga panghunahuna kag pagkama-

kilulawason
d) sobra nga pagtulog

II Ano ang sugo 111 Jesus nga ginhatag sa Mateo
543-48?
a) maghigugma lamang sa nagalugugma sa Imo
b) maghigugma sa imo mga kaaway

12 Ano bala ang balatyagon kag tinutuyo 111Ginuong
Jesus sa kasugoan?
a) dulaon na lang tungod wala 1111sing kapuslanan
b) tumanon uu

13 Ano ang palasandigan nga pnnsipyo nga ginhatag
111Jesus nga masami gmatawag ang "bulawanon
nga tulumanon"?
a) magtago sang pmakamadarno nga bulawan
b) kabigon ang Iban subong sang pagkabig nila

sa imo
k ) kabigon ang Iban subong sang pagkabig nga

buot I11mo ipatuhoy 1111asa Imo
14 Ano ang dapat nga mangin nahauna nga handum

rumo sa kabuhi?
a) nga nugmanggaranon kag magmangin bantog sa

bisan ano nga paagi
b) sa pag'umaya sa DIOS paagi sa pagtuman sang

Iya kabubut-on
15. Suno sa Mateo 6 19-21, sa dun bala buot 111 Gmu-



ong Jesus nga magtipon lata sang aton manggad?
a) sa langit
b) dm sa duta

16. Sa Wah ru Knsto sa Bukid, sa kay sin-o gmtudloan
ang tawo nga magpangamuyo?
a) sa mga santos
b) sa mga ka tigulangan
k) Direkta sa DIos, ang Langrtnon nga Amay

17 Ang tawo nga nagatuman sang mga pagtudlo ru
Kristo kag nagagamit siru nga palasandigan para
sa Iya Knstohanon nga kabuhi subong sang
a) Isa ka tawo nga nagtukod sang Iya balay sa igang
b) Isa ka tawo nga nagtukod sang Iya balay sa balas

18 Sa Imo kaugalmgon nga pulong, Ipaathag kon ano
ang kmamaayo sang pagpasad sang balay sa igang

KUPON
Pahhog, padalhi ako sang madason nga duha ka leks-
yon, nga ginang-ulohan, . .. . .
kag... ..... Nalakip din ang "mo-
ney order" nga P . . Palihog Ipaayon 1nJ

sa akon gmsaad nga donasyon nga PIO.OO.
Buot ako magpadayon sa pagtuon sang kurso

nga "Ang Bag-o Mo nga Kabuhi"
Ngalan . .

Puloy-an ..

INTERNATIONAl CORRESPONDENCE
INSTITUTE

PHllIPPINE NATIONAl OFFICE
P. O. 80X 1084 - MANllA
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PHllIPPINE NATIONAL OFFICE - P.O. BOX 1084 - MANILA

PALASINAW AN
LEKSYON 7

MAY KABULIG IKAW

Petsa ..

Isulat sing maathag

Ngalan .

Puloy-an . ..... ..... ..... ..

Malahalon Sulab llli nga palasinawan, kag sabta ang
tagsa ka pamangkot Kon nakompleto na,
Ipadala ang Imo PALASIN AWAN KAG
REKORD SANG BUMOLUTHO sa Inter-
national Correspondence Instrtute, Phil-
ippme National Office, P O Box 1084,
Mamla

Agud rnakakmot sang koreo tapusa anay
ang leksyon 8, kag Ipadala irn sing dungan
sa palasmawan sang leksyon 7



SABTA ang madason nga mga pamangkot paagi sa pag-
butang sang LINYA SA IDALUM SANG HUSTO NGA
MGA SABAT

Sin-o ang labing Daku nga Kabulig nga ginpadala
ru Kristo Jesus nga mangin kaupod sang mga
tumoluo sa tanan nga tion?
a) ang pan
b) maayo nga mga libro
k) DIOS, ang Balaan nga Espmtu

2 Paano ang pagkabuhi sang Kristohanon nga kabuhi?
a) paagi sa paghimud-os nga magmaayo
b) paagi sa paghunahuna sang maayo
k) paagi sa pag-ako nga mdi mo mahimo sa Imo

kaugalmgon busa gintugyan mo ang tanan kay
Knsto nga Imo Manluluwas kag GII1UO

3. Piha ang kahulogan sang Mga Taga Galacia 5 16,
nga nagasiling "Maggawi sa Espiritu, kag drh pag-
tumana ang kailigbon sang unod."
a) dapat silotan ang unod
b) kon tugotan sang Isa ka tawo nga ang Balaan

nga Espintu ang magahan sa Iya kabuhi mapas-
lawan sia sa Iya pagpangabuhi

k) paagi sa Balaan nga Espmtu mangin madinalag-
on Ikaw batok sa kagustohan sang unod nga
buot magtuman sang Iya kaugalingon nga luyag,
bisan husto ukon sayop

4 Ano ang kahulogan sang Mga Taga Galacia 5 16
nga nagasugo nga "Maggawi sa Espmtu?"
a) ang pagsunod sa pagtuytoy sang Balaan nga

ESpUItu sa adlaw-adlaw nga bulohatorr
b ) magkabuhi nga malipayon sing labi sa tanan nga

tion

S. Ano ang labing daku nga handum sang Balaan nga
EspIrItu?
a) ang handum nga maluwas ang mga kalag
b) ang handum nga magmangm madmalag-on



k) ang handum nga magpa dako sang Imo ngalan

6 Ano ang gintagna ru Juan Bautista nga pagalumuon
nI Jesus suno sa Lusas 3 16?
a) magabautiso sa tubig sa paghmulsol
b) magabautiso sa Balaan nga Espintu kag sa ka-

layo

I Kon ang Isa ka tumoluo mapun-an sang Balaan
113" Espmtu ang una nga palatandaan nga makit-an
... 1-. .f' mabatian kon tugotan sang tumoluo amo ang
a) "glossalaha", ukon ang paghambal sa Iban nga

pulong
b) bag-o nga ilubalo
k) pagbalhm sang dagway kag personahdad

8 Ngaa nga buot ru Kristo Jesus bautisohan ang mga
tumoluo sa Balaan nga Espmtu?

a) agud makapakita sila sa Iban sang Ila mga hiyas
b) sa pagbulig sa mga tumoluo sa pagsaksi sa Iban

nahanungod kay Knsto nga mas epektibo kag
pagkabulu nga mas madinalag-on

k) sa paghatag sang kalmgawan

9 Sin-o ang mahimo nga makabaton sang mga hiyas
sang Balaan nga Espintu?
a) ang mga apostoles sang nahaunang iglesia lamang
b) ang mga manugwali lamang
k) ang tagsatagsa nga nagatuo kag gmauhaw kag

gmagutom sang DIOsnon nga gahum gikan sa
Ibabaw.

10 Makabulig bala ang Balaan nga Espintu sa turno-
luo sa pagpangamuyo nga mapahamuot ang DIOS?
a) huo
b) mdi



11. Ngaa nga gmakmahanglan sang mga Knstohanon
ang bulig sang Balaan nga Espiritu sa smi nga mga
inadlaw?

* Hmgalaru ang 9 ka bunga sang Espmtu suno sa Taga
Galacia 5 22, 23
1. . 2. . ....
4 5 .
7 .. 8 .

3
6
9

* D1ID siru nga mga bunga ang labi nga kulang karon?

* Nabaton na bala nimo ang bautiso sang Balaan nga
Espmtu? .. San-o? . .

sa pagkinot sang koreo, kag pagpahapos sang pag-
padala, kompleto ha anay ang duha ka leksyon kag
ipadala ini sa ICI agud magradohan.
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REKORD SANG BUMOLUllIO

PALASINAWAN
LEKSYON 8

ANG IMO KABUHI ISA KA SUGA

Petsa .

Isulat sing maathag:

Ngalan ..

Puloy-an ..

* Buot bala Ikaw magmangin masigahon nga suga para
kay Cnsto Jesus sa sirung kalibutan? ..

SABTA ang madason nga mga pamangkot paagi sa pag-
butang sang LINYA SA IDALUM SANG HUSTO NGA
MGA SABAT

1. Ano ang "bag-o nga kabuhi" nga mahimo matawag
nga "Suga sang DIOS?"

a) Isa ka maayo nga personahdad
b) Isa ka maalamon nga panghunahuna nga sarang

makapasanag sang makahhbog nga mga pamang-
kot.

k) SI Kristo sa Imo, subong nga Kamatuoran, Da-
lan kag Kabuhi nga makapasanag sa Imo kabuhi.

2 Ano ang Isa sa labing maayo nga palatandaan nga
ang Isa ka tawo nakabaton sang bag-o nga kabuhi
kag nangin anak sang DIos?
a) nagapangita sa Iya lamang kaugahngon nga

kaayohan
b) nagahigugma kay Jesu-Knsto kag nagapili sa



paglakat sa kasa'I~:' Iag mdi sa kadulom
k) nagapam sang Iya kaugalmgon kag wala naga-

kabalaka sa mga kmahanglanon kag pag-antos
sang Iban nga mga katawhan

3. Ano ang ginakilala sang DIOs nga puth nga rehhi-
yon?
a) ang pag-Isahanon kag nagapalayo sa mga kataw-

han
b) ang paghimo sang malaba nga mga pangamuyo

Sd mga larawan kag ang paglakat sa Isa nga gma-
kilala nga balaan nga duog

k) mahigugmaon nga pagtatap sa mga balo kag
mga 110

4. Ano ang mahimo sang wala mabayan nga mga
utang sa pagsahg sang Iban nga tawo sa Imo kag
sa DIOS';
a) ang wala mabayan nga mga utang maayo kon

indi Ikaw madakpan
b) ang pagka di-mamandamon sa sim nga mga

bagay makaguba sang pagpamatuod, kag maka-
pasandad sa Iban kag makahatag sang dihusto
nga balatyagon sa DIOS

k) ang wala mabayan nga mga utang malumo ma-
hmtan, kon gintuad sa DIOS lamang

5 Ano ang malahalon nga mga paagi nga sa dun ang
DIOS nagapaabot nga ang mga tumoluo magmangin
hahmbawa sang Knstohanon nga pagkabulu sa
Iban') (Basaha ang I Timoteo 4 12)
Sulat! ang mga blangko

6. (Butang! sang "check" (J) ang duha ka husto nga
sabat)

Ngaa nga ang pagkatinlo subong ka malahalon sa
pagkadiosnon?
a) ang pagkatmlo mdi malahalon, kon ang tawo



Imol apang mammatud-on.
b) ang pagkadi-matmlo nga pagginawi makahalrt

sa lawas sang Isa ka tawo kag makapadah sang
kamatayon. Ang kasugoan nga "Indi ka mag-
patay" nagalakip sang imo kaugahngon.

k) ang pagkadi-matinlo nagapamalabag sang Imo
impluwensya sa Iban kag nagaguba sang imo
Knstohanon nga pagpamatuod sa Iban nga naga-
kinahanglan sang bulig

7 Dapat bala imagpamatok; ang Isa ka Knstohanon
sa pagpahubog, mga bulong nga makahaht (drug
addiction) kag sa pagparuganlyo? (Butangi sang
"check" (v') ang husto nga mga sabat)
a) indi
b) ang paggasto sa siru nga mga bagay nagausik

sang kuwarta nga dapat ganuton sa bulohaton
sang DIOS

k) huo, tungod ang pagganut sang tabako mahimo
nga permanente nga pamatasan kag makahaht
sa lawas, nga gmapanag-iyahan sang DIOS

d) ang sryensya nagapamatuod nga makahalalit ang
tabako kag "drugs" subong sang rnanjuana sa
lawas sang tawo nga masunson nagagamit suu.
Ang makahulobog nga ihmnon makaguba sang
Ikasarang sang tawo sa pagpanganak kag maka-
dugang sa gumon tang sang parmlya kag sos-
yedad

8. Kon ang Isa ka Knstohanon gmabudlayan sa pag-
dula sang Iya mga biSYO,ano ang dapat niya buha-
ton?
a) mdi na magkadto sa simbahan
b) magapadayon sa pagbuhat sang Iya mga bISyO

sa tawo
k) Ituad ang Iya kinahanglanon sang pagkahilway

paagi kay Knsto kag magmainandamon sa pag-
PI!l sang maayo nga palibot agud magmadma-
lag-on sia.



9. Dapat bala pihon sang Isa ka tumoluo ang pagka-
ugdang nga mangin pagsulondan sang Knstohanon
nga pagkabuhi?
a) mdi, tungod iru palatandaan sang pagkarnahu-

loy-on
b) huo, ang Biblia nagakilala sang pagkaugdang

nga Isa ka maayo nga ugali sang Knstohanon.
k) indi, tungod nu pagarbo lamang

10 Ngaa nga nagatudlo ang Biblia nga ang tawo dapat
magpangabudlay agud makakaon?
a) bangod paagi sa pagpangabudlay magmas mang-

garanon Ikaw sang sa imo kaipmg.
b ) bangod nagahatag sa Imo sang kahigayunan sa

pagpakita sang Imo abihdad nga labaw sa Iya
sang Iban.

k) bangod paagi sa pagtrabaho ang tawo maka-
sunod sa halunbawa sang DIOS, makatuon sang
disiphna, makabulig sa Iban, makapugong sang
kataka kag katamad, nagapahma sang pagsulay,
kag dungganon sa mata sang tawo kag sa DIOs.

K U P O N
Palihog, padal-i ako sang madason nga duha ka
leksyon nga gmatig-ulohan . .. ..
kag, ........ ........ .. Nalakip din ang
"money order" nga P .... .. ... Palihog Ipa-
ayon uu sa akon gmsaad nga donasyon nga PlO.00

Buot ako magpadayon sa pagtuon sang kurso
nga "Ang Bag-o Nimo nga Kabuhi."

Ngalan .

Puloy-an .

INTERNATIONAl CORRESPONDENCE
INSTITUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFICE
P. O. Box 1084 - Mamla
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•
PAANO MAKAANGKON SANG MALIPAYON

NGA PANIMALAY

Petsa

Isulat sing maathag

Ngalan .

Puloy-an ..

Malahalon: Sulati nu nga palasmawan, kag sabta ang
tagsa ka pamangkot Kon nakompleto na,
Ipadala ang Imo PALASINA WAN kag RE-
KORO SANG BUMOLUTHO sa Interna-
tional Correspondence Institute, Pluhppine
National Office, Box 1084, Marula



SABT A ang madason nga mga pamangkot paagi sa pag-
butang sang LINYA SA IDALUM SANG HUSTO NGA
MGA SABAT.

1 Paano bala Ikaw makatukod sang Isa ka puloy-an
nga mangm kasubong sang "langit sa duta"
a) butangi ang puloy-an sang kompleto nga gala-

rruton
b) maghatag sang kalingawan sa madamo nga mga

abyan
k) magbasa kag magtuman sa mga ginatudlo sang

Pulong sang DIOS nahanungod sa DIOsnon kag
tawhanon nga relasyon kag magpangamuyo sing
tingub adlaw-adlaw.

2. Ano ang malurno mo nahanungod sa Iban nga mga
katapo sang Imo panimalay nga wala pa maluwas?
a) tamayon sila
b) magpadayon sa pagpangamuyo para sa Ila kag

magkabuhi sang "bag-o nga kabuhi" subong nga
pagpamatuod sa Ila

k) mag-untat sa pagpangamuyo sa Ila.
3 Kon makasayop ikaw, paano rumo mapanumbahk

ang malipayon nga paghrhupod?
a) sa pagpaubos, magpangayo sang kapatawaran sa

kon ano nga malam nga buhat nga nahirno mo
sa bisan kay sin-o nga katapo sang panimalay

b) magpanglaygay sa tagsatagsa nga magpangayo
sang patawad sa kon ano nga bagay sila nagpa-
kigbalun sa sayop

k) magpakita sa tanan nga Ikaw ang labmg Impor-
tante kag dapat sila magkahadlok sa Imo

4. Paano Ikaw makaangkon sang pagpakamaayo sang
Dios kag makaseguro sang nagapadayon nga mah-
payon nga pag-asawahay?
a) maglunguyang sang madugay nga tion sa rnapi-

nangamuyoon nga pagnobyohanay tubtob rna-
kilala nmyo ang Isa kag Isa, mag-andam nga
mapunggan ang mga balatyagon tubtob nalu-



baloan nmyo nga tion kag kabubut-on na sang
DIOS nga magpakasal.

b) sa tago mag-upod sa kahagugma sa wala pa ma-
kasal, unaha anay ang kaugalingon nga kalipa-
yan

5. Paano naman ang pagpakasal sa indi kasubong
nga Knstohanon?
a) amo iru ang maayo nga paagi sa pagdaug sang

Imo kaupod sa Ginuo
b) maayo uu kon nagahigugmaanay lang ang mag-

asawa.
k) batok uu sa kasugoan sang DIOs

6. Ano ang ginapakilala sang pagpabaya ukon pag-
sikway sang parurnalay?
a) kakugi kag lubos nga paghalad sang kaugalingon

nga makapahamuot sa DIos
b) nagapaktlala sang kapaslawan sa katungdanan

nga ginhatag sang DIOs.

7 Isulat ang kulang nga mga pulong sa sirung mga
hulobaton

a) "Ang parrulya nga nagabuylog sa .
may .

b) "Ang gugma nagasugod sa .. .. ..

* Hmgalaru ang hma ka paagi nga Imo ginabuko nga
buhaton agud magmangin maltpayon ang Imo paru-
malay



* Nabasa mo na bala ang Santiago 5 16, Neherruas
8 ID? . .. ..
(Sulata InI nga mga bersikulo sa Isa ka papel kag
dalha InI kon dun Ikaw magkadto, kag tan-awa sing
masunson tubtob masaulo gid mmo InI.)

sa pagkinot sang Koreo, kag pagpahapos sang pag-
padala, kompletoha anay ang duha ka leksyon kag
ipadala ini sa ICI agud magradohan.
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ANG BAG-O MO NGA KAHILAWAYAN

Petsa, ...

Isulat sing maathag

Ngalan

Puloy-an

Malahalon' Sulati uu nga palasmawan, kag sabta ang
tagsa ka pamangkot Kon nakompleto na,
Ipadala ang Imo Palasmawan kag Rekord
sang Bumolutho sa International Corres-
pondence Institute, Philrppme National
Office, P. O Box 1084, Marnla

Amo iru ang Ika-napulo kag katapusan
nga palasmawan para sa mga tulon-an sa
"Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi ,.

SABT A ang madason nga mga pamangkot paagi sa pag-
butang sang LlNY A SA IDALUM SANG HUSTO NGA
SABAT

I Paano mangm bug-os ang kahilwayan sang Isa ka
tawo sa sala, sa silot kag sa gahum sang sala?
a) paagi sa pagbaton kay Jesus nga Manluluwas kag

Gmuo kag manggawi sa Espmtu adlaw-adlaw
b) paagi sa pagpemtensya
k) paagi sa kaugalingon nga kinabubut-on

2 Ano ang kahulogan sang bag-o nga kahilwayan?



a) kahilwayan sa pagbuhat sang kon ano nga na-
luyagan

b) kalulwayan sa pagpih sang kabubut-on sang
DIOs kag bultg sang DIOS sa tanan nga butang

3. Ano bala ang gmasihng sang Biblia nahanungod
sang Isa ka tumoluo nga nagapakigsurnpong sa
yawa?
a) pagasilotan ka niya, kon pamatukan mo ang Iya

kabubut-on
b) magapalagyo siya sa inyo kon Imo pagasum-

pungon
k) mdi siya magasapak bisan ano pa ang himuon

mo

4 Ano ang kmaugaltngon nga mga kalulawayan ang
mahimo paagi kay Jesu-Kristo?
a) kahilwayan sa sala
b) kahilwayan sa bunga sang sala
k) kahilwayan sa gahum sang sala
d) kahilwayan sa presensya sang sala
e) kahilwayan sa sJ10t sang sala

5 Ano ang ginatudlo sang Biblia nahanungod sa pag-
daug sang kahadlok?
a) maggarrut sang mga salamangka
b) magsmdi sang mga kandila sa mga santos
k) magpamangkot sa manugpakot
d) magsahg sa GInUO nga namatay para sa Imo

kag nabanhaw gikan sa mga minatay

6 Paano maseguro sang tawo nga ang Iya ginatuohan
husto sa panulok sang DIOS?
a) paagi sa damgo, mga ungog kag kmaugahngon
nga balatyagon
b) paagi sa mga panghunahuna sang mga himata

kag mga abyan wala sapayan sa J1aespintuhanon
nga pagka hamtong sa ihibalo sa Biblia

k) paagi sa pagpabilm nga mapainubuson, kag
mapmatawaron sa Iban kag ang pagkamapma-
ngamuyoon sa DIOS samtang nagapangusisa sing



maid-id sa Biblia

7 Linyalu ang tatlo ka sayop gikan sa dun mahilway
ang Isa ka tumoluo kon may husto nga Ihibalo sa
Blbha
a) pagsimba sa mga larawan
b) pagpangamuyo sa DIOs paagi kay Knsto Jesus
k) ang tanan nga paagi sang espintismo kag kahad-

101<
d) pagsalig sa maayo nga mga buhat agud maluwas

8. Ngaa nga kalabanan sang mga Knstohanon naga-
simba sa nahauna nga adlaw sang semana, ang
Dornmgo? ..

9 Ngaa dapat naton ipain ang Isa ka adlaw sa semana
subong adlaw nga Inugpahuway kag magakadto
sa Balay sang DIOS agud magsimba sa GInuo?
a) ginasugo kita nga himuon naton gani dapat kita

magmatinumanon
b ) nagakahpay kita nga nabanhaw SI Knsto Jesus

gikan sa mga minatay kag nagalugugma kita sa
Iya.

10. Sa dun nasandig ang kalipay kag gahum sang ka-
buhi sang tumoluo?
a) paagi sa pagtuman sang mga tulomanon
b) sa presensya ni Knsto Jesus nga nagapabilm sa

aton paagi sa Balaan nga Espmtu
k) Ang magmaayo sa tanan nga tion

* Ginbasa bala rumo Sing mainandamon ang mga bersi-
kulo nga makita sa Juan 8 36, Santiago 4 7, IPedro
5 7, 2 Connto 5 16, Galatia 2 20?

* Paano ang DIOS nakapakrgharnbal sa Sini nga mga
bersikulo?



PAHIBALO.
I . Buot kami karon magpakilala sang bag-o nga

mga tulon-an nga gmatig-ulohan "Ang Imo Bib-
ha". Iru ang labing daku nga kahigayunan sa
pag-angkon sang kabug-usan nga panan-aw sang
pmakabantog kag pmakadaku nga libro sa bug-
os nga kalibutan-ang Pulong sang DIos sa tawo.
Ngaa nga mdi ka MAGPALISTA KARON?

2 ANG IMO BIBLIA
Im nga kurso nagahatag sang hma ka palasan- ._

digan nga tulon-an kon paano kag ngaa ang tawo
dapat magtuon sang Bibha, karon
* Paano makatuon snung libro
* Ang maangkon sa pagtuon sang Bibha
* Paano makita ang ginapangita sa Bibha
* Ang mga libro sang Daan nga Katipan
* Ang mga libro sang Bag-o nga Katipan
* Paano naton mahtbaloan nga ang Biblia Pulong

sang DIOS

3. Ang kurso nga "Ang Imo Biblia" maangkon sa
Inglts sa Isa ka ltbro ukon sa duha ka bahin

Ang duha ka bahtn nga libro lamang ang yara sa
nagapangulo nga mga pinulongan sa Pihpmas Iru
nagasakop sang amo man nga mga tulon-an kaangay
sang Isa ka libro apang ang topiko gmbahm lamang
sa duha ka bahm, apat ka leksyon sa nahauna kag
tatlo sa Ikaduha. Ang mga bumolutho nga buot mag-
angkon sang kurso sa duha ka bahin mahimo maka-
hatag sang Ila buhg sa duha ka hulogan sa tagltma
ka pesos. Ang Inglts nga ltbro may kantidad nga
PIO.OO lamang. Ang inyo donasyon pagagarmton sa
pag-imprenta sang dugang nga mga leksyon sa Bibha,
mga palasmawan, paggrado, koreo kag sertipiko

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE

P O. Box 1084 - Marula





Isa ka pagtulon-an sa Biblia sang I C I
Para sa

'" Espirituhanon nga pagtubo.
'" Cristohanon nga kahamtong.
* Katungdanan moral kag sa kati-

lingban.

May makagalanyat kag kaugalingon
nga paagi sa pagtudlo agud ikaw ..

* makatuon sing madasig.
* makadumdom sing mas madugay.
* malingaw samtang nagatuon.

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE

PAGTULON-AN PAMBALAY SA BIBLIA
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