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Nagatuon Ikaw sa Paglakat 25

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
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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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Nagatuon Ikaw sa Paglakat 27

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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28 Nagatuon Ikaw sa Paglakat

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-
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Nagatuon Ikaw sa Paglakat 29
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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30 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi
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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Nagatuon Ikaw sa Paglakat 31
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.

lnternattonal Correspondence Institute



3 2 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi

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.

lnternational Correspondence lnstttu te



Nagatuon Ikaw sa Paglakat

,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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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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Nagatuon Ikaw sa Paglakat 35
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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36 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi

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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38 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi

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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Nagatuon Ikaw sa Paglakat 39

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:
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