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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
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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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Gusto Mo Bala Nga Magtubo 61
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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62 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi

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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Gusto Mo Bala Nga Magtubo 63
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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64 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi

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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Gusto Mo Bala Nga Magtubo 65

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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66 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi

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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Gusto Mo Bala Nga Magtubo 67

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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68 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi

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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Gusto Mo Bala Nga Magtubo

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.
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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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