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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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146 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi

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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Ang Bag-o Mo Nga Kahilwayan 147

• 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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148 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi

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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Ang Bag-o Nga Kahilwayan 149

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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150 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi

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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152 Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi

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."
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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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