KARON NGA
IKAW USA NA KA
CRISTOHANON…
ni Rev. James P. Lowen
Gisulat alang sa pinasahi nga katuyoan nga kini mahimong usa ka
tabang sa mga bag-ong tumutoo aron nga sila makatindog batok
sa mga lit-ag sa yawa (Mga Taga-Efeso 6:11-18) aron nga sila
motubo sa grasya ug sa kahibalo sa Dios (Mga Taga-Colosas 1:914). Mao kini ang atong masingkamutong pag-ampo.

Tagdon ang mga ikasulti bahin sa mga sulod niining libreta.
Alang sa dugang pang kasayuran:
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Capitulo 1
Unsa Ang Nahitabo Kanimo?
Kanus-a Kadto Mahitabo?
Diin Kadto Mahitabo?
Sa Unsang Paagi Kadto Nahitabo?
Ngano nga Kadto Nahitabo?

Ang Bibliya Nagtubag Sa Hingpit Niining Mga Pangutana!
Kadto nahitabo sa hapit duha ka libo ka tuig ang milabay didto sa
Bungtod sa Calvaryo.
Nahitabo kadto sa imong kasingkasing sa diha nga ikaw mitoo.
Nahitabo kadto tungod kay ang Dios nahigugma kanimo.
“Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan (ikaw) sa pagkaagi nga
gihatag Niya ang Iyang bugtong Anak, aron ang tanan (ikaw)
nga motoo Kaniya dili mawala, kondili may kinabuhi nga
walay katapusan.” Juan 3:16

Unsa Ang Nahitabo Kanimo?
Karon nga ikaw Cristohanon na, nakaabot ka na sa dapit sa pagpili
sa imong kinabuhi. Imo nang gisugid ang imong mga sala ug imo
nang gibutang ang imong pagtoo diha kang Ginoong Jesu-Cristo
ingon nga imong kaugalingon nga Manluluwas; ug niadtong maong
takna ang “dugo ni Jesu-Cristo, Anak sa Dios,” naghugas kanimo
gikan sa tanang sala. 1 Juan 1:7

Tingali Nagsulti Ka Sa Imong Kaugalingon:
• Ako nahibalo nga ako lahi.
• Akong gibati ang pagkausab sa akong mga tinguha, mga pagbati,
mga pagtoo ug mga pangandoy.
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• Akong nakita ang akong kaugalingon nga nangandoy sa
kaluwasan sa akong mga higala, apan gawas ako sa lakang sa
ilang mga kalibutanong paagi.
• Akong nakita ang akong kaugalingon nga interesado sa mga
espirituhanon ug dayon nga mga butang samtang nagpuyo
lamang gihapon sa taliwala sa material nga kalibutan.
• Akong nakita ang akong kaugalingon diha sa bag-o gayud nga
pakig-uban sa Makagagahum nga Dios ug sa lyang Pulong.

Unsaon Sa Pakig-Uyon Nako Niining Mga Butanga:
Unsaon sa pagkinabuhi nga mahimut-an sa Dios ug paghimo sa
akong kinabuhi nga maangayan sa akong mga higala? Mao kini
ang dakung pangutana nga kinahanglan akong sulbaron karon.

Pipila Ka Mga Butang Nga Imo Unang Ilhon Sa
Imong Kaugalingon:
• Ikaw usa ka milagro, usa ka “bag-ong tawo (bag-ong binuhat)
diha kang Cristo.” 2 Taga-Corinto 5:17
• Ikaw usa na ka membro sa panimalay sa Dios—usa ka anak sa
Dios. 1 Juan 3:1-3
• Ikaw gipasaylo na sa hingpit. 1 Juan 1:9
• Ikaw usa ka luwas nga tawo—luwas gikan sa sala. Mga TagaRoma 10:9-10
• Ikaw nakapanag-iya na sa kinabuhing dayon. Juan 5:24
• Ikaw may kalabutan na ngadto sa usa ka bag-ong Persona, si
Jesu-Cristo.
Sa imong pagkaluwas, nakatagbo ka ug usa ka Persona. Ikaw
mibukas sa imong kinabuhi ngadto Kaniya ug nagpuyo ka karon
ubos sa Iyang pagmando. Ang imong kinabuhi gitugyan na sa
Iyang pagbantay. Mga Taga-Colosas 3:2-3

Mga Pangutana
1. Unsa ang dakung hitabo nga midangat niadtong hapit duha ka
libo ka tuig na ang milabay?
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2. Giunsa sa Dios pagpakita sa Iyang gugma nganhi sa kalibutan ug
kanimo? Paghatag ug usa ka bersikulo sa Bibliya.
3. Unsa ang nahitabo kanimo sa diha nga ikaw mitoo kang Ginoong
Jesu-Cristo ingon nga imong kaugalingong Manluluwas?
4. Ihatag ang imong pamatuod giunsa ug diin ikaw maluwas.
5. Aduna bay kalainan sa imong kinabuhi gikan sa imong
pagkahimong Cristohanon?
6. Unsa ang mga butang nga imong ilhon karon nga ikaw usa na ka
Cristohanon?
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Capitulo 2
Ang Matag Butang Sama Ba Sa Bag-o?
Sa Dihang Nahimo Kang Cristohanon, Mao Kini ang
Nahitabo sa Imong Kinabuhi.

1. Ang Dios Nagpasaylo Sa Imong Mga Sala
Imo kining gisugid ug Siya nagpasaylo kanila—toohi kini.
“Kon isugid nato ang atong mga sala, matinumanon ug
matarung Siya, aron pasayloon kita Niya sa atong mga sala ug
hinloan kita Niya gikan sa tanang kadautan.” 1 Juan 1:9
2. Ang Dios Naghatag Kanimo Sa Iyang

Pagkamatarung
Busa ikaw nahimong dawatonon ngadto Kaniya.
“Apan karon ang pagkamatarung sa Dios gipahayag…pinaagi
sa pagtoo kang Jesu-Cristo alang sa tanan kanila nga
mingtoo.” Mga Taga-Roma 3:21-22
3. Ang Dios Naghimo Kanimong Iyang Anak
“Apan sa tanan nga nanagdawat Kaniya, kanila naghatag Siya
sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios, kanila nga
nanagtoo sa lyang ngalan.” Juan 1:12
4. Ang Dios Naghatag Kanimo Ug Samang Gidak-

Ong Kabilin Kauban Ni Cristo
“Ang Espiritu sa lyang kaugalingon nagapamatuod sa atong
espiritu, nga mga anak kita sa Dios, ug kon kita mga anak
man, busa manununod kita, mga manununod sa Dios, ug
masigkamanununod ni Cristo.” Mga Taga-Roma 3:21-22
“Dalaygon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo
nga sumala sa Iyang dakong kalooy, kita gipakatawo pag-usab
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Niya ngadto sa buhing paglaum, pinaagi sa pagkabanhaw ni
Jesu-Cristo gikan sa mga minatay, ngadto sa usa ka kabilin
nga dili madunoton, ug walay buling, ug dili molubad, nga
gitagana didto sa langit alang kaninyo.” 1 Pedro 1:3-4
5. Ang Dios Naghatag Kanimo Ug Dili Maasoy Nga

Kalipay
“…ug nga bisan wala ninyo Siya (Jesu-Cristo) hikit-i karon,
apan sa pagtoo nagakalipay nga dili maasoy ug puno sa
himaya…” 1 Pedro 1:8

Usa Ka Pulong Bahin Sa Imong Kalipay Ingon Nga
Usa Ka Cristohanon
Ang gawasnong kalipay sa mga pagbati mausab uyon sa imong
matag adlawng mga hitabo. Apan ang kinasingkasing nga kalipay
sa pagkamatarung kauban sa Dios, ang kalipay sa napasaylong mga
sala, ang kalipay sa hinalad nga pag-alagad ngadto ni Cristo dili
gayud molubad o mausab apan magpadayon kanunay samtang
ikaw maglakaw nga makapahimuot sa atubangan sa Dios.

Mga Pangutana:
1. Unsang buhat ang nahitabo sa diha nga ikaw nahimong usa ka
Cristohanon?
2. Asa karon ipasikad ang imong kalipay ingon nga usa ka
Cristohanon?
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Capitulo 3
Ang Tubag Sa Pipila Ka Mga Problema Nga
Imong Atubangon
Ang tulo ka dakong suliran nga dihadiha nagpakita sa ilang
kaugalingon sa matag bag-ong Cristohanon mao:
1. Ang problema sa kasigurohan.
Unsaon nimo pagkasayud nga ikaw gayud luwas na?
2. Ang problema sa matag adhawng pagkinabuhi.
Ang imong pakig-uban sa kalibutan ug sa imong mga kigala.
3. Ang problema sa pagsulay.
Unsaon paglikay sa imong kaugalingon gikan sa pagbalik
ngadto sa sala?
1. Ang Problema Sa Kasigurohan
Ang imong kasigurohan sa kaluwasan, sa pagpasaylo ug sa
kadaugan makita lamang diha sa Pulong sa Dios, ang Bibliya. Ang
imong kasigurohan sa kaluwasan dili gikan sa imong mga pagbati
nga kanunay mausab, apan gikan sa Pulong sa Dios nga dili gayud
mausab.
Daghang mga butang nga makausab sa imong mga pagbati:
• Gawasnong mga hitabo
• Lawasnong kaayohan
• Mga kalisdanan sa buhatan
• Mga suliran sa tunghaan ug panimalay
Tanan niini motandog kanimo aron nga ikaw dili makasalig sa
imong mga pagbati sa pagpamatuod kanimo sa imong kaluwasan.
May usa ka adlaw nga bati-on nimo nga ikaw naluwas, sa sunod
adlaw atubangon ka sa mga pagduhaduha. Busa kinahanglang
makakat-on ka sa pagsalig sa usa ka butang nga dili gayud mausab,
ang Pulong sa Dios; ang usa ka butang sa tibuok kalibutan nga
kasaligan gayud—mao ang Bibliya.
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Ania Ang Usa Ka Bersiculo Sa Kasigurohan Alang Sa
Kaluwasan:
“Ug kini mao ang pagpamatuod nga ang Dios mihatag kanato sa
kinabuhi nga walay katapusan, ug kini nga kinabuhi anaa sa
lyang Anak; ang magbaton sa Anak, may kinabuhi. Ang wala
magbaton sa Anak sa Dios, walay kinabuhi. Kining mga butanga
gisulat ko kaninyo nga nanagpanoo sa ngalan sa Anak sa Dios;
aron mahibaloan ninyo nga nakadawat kamo sa kinabuhi nga
walay katapusan…” 1 Juan 5:11-13
• Sag-uloha kining maong mga bersiculo.
• Sublisubli-a pagsag-ulo sa imong kaugalingon.
• Ayaw kalimti ang ilang pasalig.

Aniay Usa Ka Bersiculo Sa Kasigurohan Alang Sa
Pasaylo
“Kong isugid nato ang atong mga sala, matinumanon ug
matarung Siya aron pasayloon kita Niya sa atong mga sala, ug
hinloan kita Niya gikan sa tanang kadautan.” 1 Juan 1:9
• Sag-uloha kining maong bersiculo.
• Sublisubli-a kini sa imong kaugalingon kon ikaw magsugod
pagduhaduha.

Tanang Kasigurohan Natukod Diha Ibabaw Sa
Pulong Sa Dios
Kon ang Dios nagsulti niadto, nan, hingpit na kadto. Ang Dios
dili makabakak, busa kinahanglan kita motoo Kaniya ug sa Iyang
Pulong. Kon may pagduhaduha nga modangat, kanunay basaha
ang Bibliya sa pagtan-aw unsa ang gisulti sa Dios bahin sa maong
butang. Unya nahingpit na sa walay katapusan.

2. Ang Problema Sa Matag Adlawng Pagkinabuhi
A. Ang usa ka Persona, si Cristo Jesus, nagluwas kanimo ug usa
gayud ka Persona, si Cristo Jesus, ang nagbantay kanimo.
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“…si Cristo ang nabuhi sa sulod nako; ug ang kinabuhi nga
gikinabuhi ko karon sa unod gikinabuhi ko sa pagtoo sa Anak
sa Dios nga nahigugma kanako, ug mitugyan sa Iyang
kaugalingon alang kanako.” Mga Taga-Galacia 2:20
B. Tungod kay si Cristo makapugong man lamang sa bahin sa
imong kinabuhi nga imong gitugyan ngadto Kaniya,
kinahanglan imong itugyan ang tanan ngadto Kaniya. Ihalad
ang imong kasingkasing, imong lawas, imong kinabuhi; tanan
ngadto Kaniya kon buot nimong magpuyo nga madaugon ug
malipayong kinabuhi nga Cristohanon.
“Busa mga igsoon, gipangamuyo ko kaninyo pinaagi sa mga
kalooy sa Dios nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas ingon
nga halad nga buhi, balaan ug nahimut-an sa Dios, nga mao
ang inyong makatarunganon nga pagsimba. Ug dili kamo
magpahiuyon niining panahon sa kalibutan; kondili pag-usab
kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan, aron inyong
hisayran kon unsa ang maayo, ug makapahimuot ug hingpit
nga kabubot-on sa Dios.” Mga Taga-Roma 12:1,2
C. Karon nga ang imong kinabuhi natugyan na ngadto kang
Cristo, dili ka na maguol bahin sa bisan unsang butang.
Hinonoa dad-a ang tagsatagsa ka butang ngadto Kaniya sa pagampo. Unya, ang Dios maghatag kanimo nianang katingalahan
ug hingpit nga kalinaw nga gikasinahan sa kalibutan apan ang
Cristohanon lamang ang nakatag-iya. Walay butang nga dili
nimo ampoan.
Ang Dios may dakong tinguha sa tagsatagsa ka butang bahin
kanimo! Toohi kini!
“Dili kamo managkaguol sa bisan unsa; kondili sa tanan
pinaagi sa pag-ampo ug sa pagpangaliyupo nga may
pagpasalamat ipahibalo ninyo sa Dios ang tanan ninyong mga
pangayo. Ug ang pakigdait sa Dios nga labaw sa tanang
pagsabut magabantay sa inyong mga kasingkasing ug sa
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inyong mga hunahuna diha kang Cristo Jesus.” Mga TagaFilipos 4:6-7
3. Ang Problema Sa Pagtintal
A. Paabuta ang Pagtintal—walay butang nga dili kasagaran o
labaw sa kasagaran bahin sa pagkatintal. Usag-usa matintal!
Ang mga luwas ug dili mga luwas, ang mga maayo ug mga
dautan, ug ang mga espirituhanon ug dili mga espirituhanon.
Ang tanan gitintal.
Ang problema dili nganong ikaw gitintal, apan unsaon sa
pagpakigbisug niadto.
Ang pangutana mao: Unsa ang pangandam nga gihimo sa Dios
alang kanako aron ako magmadaugon ibabaw sa pagtintal?
Ang bersiculo sa Bibliya alang sa pasalig sa kadaugan ibabaw sa
pagtintal mao:
“Walay bisan unsa nga panulay nga miabut kaninyo kondili
kadto nga maantus sa tawo; apan ang Dios matinumanon nga
dili motugot nga panulayon kamo sa labaw sa inyong
maarangan; kondili uban sa panulay, magahatag usab Siya ug
lutsanan aron kamo makahimo sa pag-antus.” 1 Mga TagaCorinto 10:13
Sag-uloha kining maong bersiculo. Kini magahatag ug dakung
tabang kanimo sa umaabot nga mga adlaw.
B. Ilha nga sa lyang kaugalingon ang pagtintal dili sala. Hinonoa
usa kini ka paghaylo ngadto sa pagpakasala. Kon ang paghaylo
wala makadaug kanimo, nan, dili ikaw nagpakasala. Si Jesus
“Gitintal sa tanang mga paagi sama kanato, apan walay sala.”
Mga Hebreohanon 4:15
C. Unsa Ang Pagtintal?
Ang pagtintal mao ang usa ka paghaylo ngadto sa pagpakasala.
Sa paglabig daku sa paghaylo ilabi pang daku ang pagtintal.
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“Ayaw pagpasultiha ang bisan kinsa sa ginatintal siya:
Ginatintal akos sa Dios; kay ang Dios dili arang matintal sa
kadautan, kay siya gayud wala magtintal kang bisan kinsa.
Apan ang tagsatagsa ka tawo ginatintal sa diha nga ginaguyod
ug ginauloulohan siya sa iyang kaugalingon nga kailibgon.”
Jacobo 1:13-14
Ang pagdumili sa pagtugyan ngadto sa pagtintal, sinuklan sa
tinguha, mao ang kadaugan sa espirituhanong pagtubo.
D. Ilha nga ang pagtintal moabut sa imong kinabuhi. Ug ilha
usab nga ang Dios motabang kanimo sa panahon sa pagtintal
kung ikaw mangalupo sa Iyang giya ug pagtabang.
“Kay maingon nga siya gayud nakaantus man sa diha nga
gitintal siya, nan makahimo siya sa pagtabang kanila nga mga
ginatintal.” Hebreohanon 2:18.
E. Hinumdomi nga sa panahon sa pagtintal, ang Dios nagapaluyo
sa imo.
“Kaninyo walay nakaabut nga bisan unsang panulay nga dili
maantus sa tawo. Ang Dios kasaligan, ug dili niya itugot kamo
nga pagapanulayon sa labaw sa inyong kaarangan, apan uban
sa pagpanulay siya magatagana usab ug lutsanan sa paglikay,
aron kamo makahimo sa pag-antus niini.” 1 Mga TagaCorinto 10:13

Unsaon Pagsukol Sa Pagtintal
Kang Jesu-Cristo, adunay sumbanan alang sa pagbugway sa mga
pagtintal. Ilhon nato ang mga pagtintal ug unya modangop kita
ngadto sa tronong grasya aron modawat sa Iyang panghinabang ug
giya.
“Kay ang atong labawng sacerdote dili siya usa nga dili arang
mobati sa pagkalooy kanato sa atong mga kaluyahon, hinonoa
usa siya nga sa tanang paagi gitintal ingon kanato, hinoon wala
makasala. Sa ingon niana, uban sa pagsalig manuol kita sa trono
sa grasya, aron makadawat kitag kaluoy ug makakaplag kitag
grasya nga makatabang kanato sa panahon sa
pagpanginahanglan.” Mga Hebreohanon 4:15,16
Kini usa ka maayong dapit sa haghunong ug pakigsulti sa imong
kaugalingon.
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• Buot ba gayud nako ang kadaugan batok sa sala?
• Buot ba gayud naku nga mobuntog sa pagtintal? O buot ko
ba lamang ang sayon nga paagi sa kapasayloanan samtang
makigduladula pa sa sala? Hangtud matubag nimo kining
maong pangutana, dili ka makapadayon sa Cristohanong
dapit.
Magtugyan ka karon ngadto kang Cristo — hugot ug hingpit
gayud nga magsunod Kaniya, o magpili ka karon sa kapildihan
pinaagi sa pagdumili sa pagtugyan sa tanan Kaniya.

Akong Panalipod Batok Sa Pagtintal
1. Akong giila nga ang pagtintal kauban sa akong kinabuhi ug nga
ang mga pagtintal moabot aron makatabang kanako sa pagtubo
sa akong relasyon sa Ginoo. Ang akong pagbuntog sa mga
pagtintal labaw nga magpaligdong kanako sa akong pag-abag
kang Cristo Jesus.
2. Akong giila nga kon ako tintalon wala ako makasala, basta wala
ako motugyan ngadto sa pagtintal. Apan kon akong suklan, labi
akong malig-on alang sa sunod nga pagsulay.
3. Akong giila nga tungod kay gibuntog ni Cristo ang pagtintal,
Siya magatagana sa akong panginahanglan sa pagbuntog sa
maong pagtintal. Dili kinahanglan nga mapakyas ako, apan
mahimong magkinabuhi ako nga madaugon.
4. Akong napamatud-an nga ang Espiritu sa Dios mahimong
magdala kanako sa dapit diin ako tintalon aron masulayan.
Apan sa laing bahin, kinahanglan akong likayan ang mga
pagtintal nga ako ra usab nga kaugalinong binuhatan.
Kinahanglan kong likayan ang mga basahon, mga dapit, mga
talan-awon, mga hunahuna, ug mga higala nga makadani sa
pagkatintal o makadala nako ngadto sa pagtintal.
5. Akong napamatud-an nga kon moabut ang pagtintal,
makigbisug gayud ako dayon kon buot kong mabuntog kadto.
Hangyoon ko dayon si Cristo sa pagtabang nako ug unya akong
suklan ang maong pagtintal.
“Ang Ginoo mahibalong magluwas sa mga diosnon gikan sa
mga pagtintal.” 2 Pedro 2:9
“…Sukli ninyo ang yawa, ug siya mokalagiw gikan kaninyo.”
Jacobo 4:7
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6. Akong napamatud-an nga ang labing maayong panalipod batok
sa pagtintal mao ang pag-andam sa dili pa kadto moabut. Ang
akong labing maayong panalipod mao ang Pulong sa Dios.
Kinahanglan akong basahon ug tun-an ang Pulong, sag-ulohon
ug tun-an sa paggamit niini sa labing madali aron nga sarang
akong makatindog batok sa kaaway.
“Sa akong kasingkasing ginatipigan ko ang imong pulong,
Aron dili ako makasala batok kanimo.” Salmo 119:11
7. Kinahanglan akong ilhon nga ang batasan mahinungdanon sa
pakig-atubang sa pagtintal. Sa dili pa ako nahimong matuod
nga Cristohanon, ang kapakyasan mao ang akong nabatasan.
Karon kinahanglan akong batasanon ang pagkamalampuson.
8. Sa matag higayon nga akong mabuntog ang pagtintal, labing
sayon na lang unya sa sunod nga higayon. Kinahanglan akong
batasanon ang pagdala sa tanan ngadto ni Cristo, paghangyo
Kaniya sa pagtabang kanako sa matag butang, daku ug gamay.
Sa ingon niini ang kadaugan mahimong usa ka batasan sama sa
kapakyasan kaniadto.
Kinahanglan akong pamatud-an ang kahinungdanon sa Dios ug
ang Iyang presensiya sa pagtabang kanako sa pagdaug.
Kinahanglan akong pamatud-an nga si Cristo uban kanako sa
tanang higayon. Si Jesus miingon, “Ako magauban kaninyo sa
kanunay hangtud sa katapusan sa kalibutan.” Mateo 28:20
Ang Dios miingon usab: “Dili Ko gayud ikaw biyaan o
pasagdan.” Mga Hebreohanon 13:5
Basaha usab ang 1 Pedro 13:5-7.

Unsa Ang Kahulogan Niini Alang Kanako?
Kini nagpasabut nga ang presensiya sa Dios uban kanako sa
tanang takna, adlaw ug gabii.
• Siya uban kanako sa diha nga ako Siyang bati-on; ug bisag
dili ko Siya bati-on, Siya anaa gihapon.
• Siya uban kanako sa mga panahon sa kalipay ug sa mga
panahon sa kasamok.
• Siya uban kanako sa akong paglampus ingon nga
Cristohanon ug bisan usab sa akong pagkapakyas. Dili gayud
Siya mobiya kanako. Siya uban kanako sa kanunay. Si
Cristo sa kanunay uban kanako.
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Adunay Tulo Ka Butang Nga Buhaton Mahitungod
Sa Presensiya Ni Cristo Sa Imong Kinabuhi:
1. Sa imong pagmata sa buntag, pahinumdumi ang imong
kaugalingon nga si Cristo anaa uban kanimo. Ilha ang Iyang
presensiya nianang higayona ug sultihi Siya nga nagpaabut ka
nga Siya makig-uban kanimo sa tibook adlaw.
Pag-ampo niining hunahunaa sa Dios.
2. Sa tibook adlaw, pahinumdumi ang imong kaugalingon sa
kahibulongang kamatuoran nga si Cristo nakig-uban kanimo sa
matag gutlo. Bisan tuod nga dili mo Siya mabati, nahibalo ka
nga Siya anaa uban kanimo, tungod kay ang Bibliya nagsulti
man niana.
3. Sa pagtapos sa adlaw sa imong pagpahulay sa gabii, paggahin ug
takna sa pagpasalamat sa Dios sa Iyang pakig-uban kanimo sa
tibook adlaw.
Sultihi Siya unsa kadaku ang imong kahimuot sa Iyang
presensiya. Hangyoa Siya pag-amuma kanimo ug pagbantay
kanimo sa imong pagkatulog.

Hinumdomi Nga Ikaw Usa Ka Bag-Ong Binuhat:
Pipila ka mga bag-ong butang diha sa bag-ong binuhat nga makita
sa 2 Mga Taga-Corinto 5:
1. Usa ka bag-ong kasigurohan — v. 1-7
2. Usa ka bag-ong tinguha — v. 9
“Kahamut-an” — (Margin)
“Mainiton ako sa pagtagbaw Kaniya”
(Hubad ni Williams)
3. Usa ka bag-ong pakig-uban — v. 14
Pagkausa diha sa Ginoo.
4. Usa ka bag-ong pagtagad — v. 15
“Pakigpuyo diha Kaniya nga nahigugma kanato.”
5. Usa ka bag-ong kalihokan — v. 7
Paglakaw sa pagtoo.
6. Usa ka bag-ong pakigdugtong — v. 14
Paghiusa pinaagi sa gugma ni Cristo.
7. Usa ka bag-ong buluhaton — v. 20
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“Usa lamang ka kinabuhi nga sa daling panahon
molabay. Ang mga binuhatan alang kang Cristo
mao lamang ang magpabilin.”
Ang pagsangyaw sa mensahe sa pagpasig-uli. (Mahimong usa ka
saksi.)

Mga Pangutana:
1. Masinati mo ba ang mga problema karon nga ikaw usa na ka
Cristohanon?
2. Isulti ang tulo ka mga problema nga imong atubangon nga
gihisgutan sa Capitulo 3 niining libroha.
3. Asa karon ang imong pagtoo ipasikad ingon nga usa ka
Cristohanon?
4. Paghatag ug usa ka Kasulatan nga nagsulti sa kasigurohan sa
imong kaluwasan.
5. Paghatag ug usa ka Kasulatan nga makapasiguro sa pasaylo sa
imong mga sala.
6. Paghatag ug usa ka Kasulatan bahin sa matag adlawng kinabuhi
sa usa ka Cristohanon.
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7. Unsa ka daku sa imong kinabuhi ang mapaubos sa pagdumala sa
Makagagahum nga Dios?
8. Mabakaka ba ikaw karon nga nahimo ka nang usa ka
Cristohanon?
9. Sulayan ba ikaw karon nga usa na ikaw ka Cristohanon?
10. Sala ba ang pagtintal?
11. Unsa ba ang pagtintal? Paghatag ug usa ka Kasulatan.
12. Anus-a ang pagtintal mahimong sala?
13. Paghatag ug usa ka Kasulatan nga makapasiguro kanimo sa
kadaugan ibabaw sa pagtintal.
14. Unsaon man nimo ang pagkahimong madaugon ibabaw sa
pagtintal?
15. Paghatag ug tulo ka butang nga makatabang nimo sa
pagpadayon sa atubangan ni Cristo sa imong kinabuhi.
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Capitulo 4
Unsa Kaha Kon Ikaw Mapakyas?
Unsay Buhaton Bahin Sa Suliran Sa Kapakyasan
Ang kapakyasan mahimo gayud nga mahitabo. Mahimo kang
mapakyas ug ang buhat sa yawa mao ang maghimo nimo nga
mapakyas. Apan ang kanunay nimong tinguha mao ang pagpuyo
ibabaw sa kapakyasan. Tungod kay mahimo ang pagpuyo ibabaw
sa kapakyasan uban sa tabang ni Jesu-Cristo. Bisan pa niana, kon
ugaling adunay mahitabo ug ikaw nasayop o napakyas, dili kini
nagpasabut nga ikaw nagkalayo na o nawala ba hinoon. Apan
nagpasabut usab kini nga anaa sa makuyawng kahimtang ug
kinahanglan nga kini tagdon dayon. Kay kon magpadayon sa
ingon nga kahimtang, magdala kini ngadto sa silot.

Tulo Ka Butang Nga Himoon Kon Ugaling Ikaw
Mapakyas
1. Isugid ang imong kapakyasan ug sala dihadiha ngadto ni Cristo.
Isulti gayud ang tanan.
“Ginoo, namakak ako,” o “Ginoo, nakabsan ako ug pailub,
nakapanglimbong ako,” o bisan unsa ang imong nahimo.
Ipatataw gayud pagsulti ang imong sala. Ipatataw usab ngadto
sa Dios ang pagpasaylo niini.
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2. Pagtuon gikan sa imong kapakyasan nga kini usa ka kaluyahon
nga kinahanglan kanunay bantayan aron ikaw dili na mapakyas
sa maong paagi pag-usab.
3. Dangup sa Pulong sa Dios alang sa kasigurohan sa imong
kapasayloan gikan sa kapakyasan.
“Kon isugid ang atong mga sala, matinumanon ug matarung
Siya, aron pasayloon kita Niya sa atong nga sala, ug hinloan
kita Niya gikan sa tanang kadautan.” 1 Juan 1:9
“Makagagahum Siya nga magbantay sa akong gitugyan
Kaniya batok niadtong adlawa.” 2 Timoteo 1:12
Ang layo nga utlanan sa kapakyasan ngadto sa pagtul-id niini
maoy nakapildi sa kasagaran sa mga Cristohanon. Ang labing
daling pagtarung nimo sa imong kapakyasan maghimo nimo nga
labing maayo.

Mga Pangutana:
1. Mahimo ba ang pagkapakyas karon nga ikaw usa na ka
Cristohanon?
2. Unsa ang imong buhaton kon ikaw mapakyas?
Hinganli ang tulo ka mga butang.
3. Paghatag ug usa ka Kasulatan nga makahatag kanimo ug pagtoo
ug makatabang kanimo nga dili mapakyas.
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Capitulo 5
Asa Man Nimo Makita Ang Matag
Adlawng Kusog?
A. Sa Pagbasa Sa Bibliya
Ang Bibliya mao ang paagi sa Dios sa pakigsulti kanato. Dinhi
atong makaplagan ang Iyang yanong kabubot-on, ug usab unsaon
pagkinabuhi nga kahamut-an diha sa Iyang panan-aw ug sa
pagpahimutang sa atong kaugalingon diha sa Iyang gugma. Basaha
ang Judas 20,21.

Mga Butang Nga Kinahanglan Mong Mahibaloan
Mahitungod Sa Pagbasa Sa Imong Bibliya
Tungod kay karon usa ka na ka Cristohanon, imong makaplagan
nga aduna kay gugma alang sa Bibliya, apan kinahanglan nga kining
gugmaha magpadayon aron motubo.

Tun-I Sa Pagtagad Ang Bibliya Ingon Nga Tukmang
Pulong Sa Dios
Alang kanimo nga usa ka Cristohanon, ang Bibliya mao gayud ang
Pulong sa Dios.
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Kinahanglan ingon gayud niini ang atong pagtagad sa pagbasa ug
pagtoo sa maong Bibliya.

Ang Bibliya Kinahanglang Tumanon Isip Pulong Sa
Dios
Ang Dios dili gayud mopugos kanimo sa pagtuman Kaniya, apan
human nimo basaha ang Iyang Pulong ug ang Espiritu nakigsulti
kanimo, ang panahon moabot aron ikaw molihok gayud. Nan,
anaa na kanimo ang pagtuman o pagsupak.
• Mao kini ang sekreto sa tinuod nga Cristohanong kalampusan
ang diha-dihang pagtuman.
• Diha sa pagdugay-dugay pagtuman nga ang kadaghanang
Cristohanon nagakawala.
• Sa dihang imong mahibaloan ang kabubot-on sa Dios
kinahanglan imo dayong buhaton, kon gusto mong motubo.
• Makapaniguro ka nga ang Dios dili magpabuhat kanimo ug
butang gawas niadtong maayo alang kanimo.
“. . . Busa ang mahibalong magbuhat ug maayo, ug kana wala
niya buhata, kaniya kana sala.” Jacobo 4:17

Unsaon Pagbasa Sa Imong Bibliya
1. Usa sa mga labing maayong paagi sa pagbasa sa Bibliya mao ang
pagkamainampoon ug pagpaubos. Hangyoa ang Dios pinaagi
sa Ngalan ni Jesus, sa pagkigsulti kanimo gikan sa mga pahina
sa Iyang Pulong.
2. Basaha sa makaduha ang bersiculo nga imong napili alang
nianang adlawa, hangtud may bahin nga magpalabi gayud,
hangtud nga ang Espiritu sa Dios makigsulti kanimo
mahitungod sa usa ka pinasahi nga butang gikan sa Pulong —
usa ka mensahe nga imong magamit alang nianang adlawa.
3. Kon Iya kining himoon — kay ang Dios makigsulti man
kanunay pinaagi sa Pulong, — isulat kini aron imong
mahinumduman.
4. Unya pag-ampo sa Dios mahitungod sa Iyang gisulti diha sa
imong kasingkasing gikan sa Iyang Pulong. Kon kini usa ka
sugo, saad, o bag-ong kamatuoran, pag-ampo niini pag-usab ug
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sultihi ang Dios nga mitoo ka niini, ug tumana sumala sa
gikinahanglan.
5. Unya padayon diha sa pagbuhat niadtong gibut-an sa Dios sa
imong kasingkasing ug kinabuhi.
6. Ibahin ngadto sa laing tawo sa daling panahon, nianang adlawa,
ang bahin sa Pulong nga gihatagag dakong kahulogan sa Dios
diha kanimo. Ibahin ang panalanging nadawat ngadto sa uban
aron makadawat ka pa ug dugang sa sunod adlaw.
7. Paggahin ug panahon matag adlaw kon kanus-a ikaw magplano
sa pagbasa sa imong Bibliya — kon mahimo, sa susamang oras
matag adlaw. Ang pinahimutang nga oras ug dapit
mahinungdanon gayud. Labing maayo kon sayo sa adlaw. Sa
kataas sa panahon nga ikaw nagalangan sa pagbasa sa Pulong,
nagakagamay usab ang bili sa imong adlaw dinhi ngadto sa
eternidad. Kon mapakyas ka sa matag adlawng dapit sa imong
kinabuhi alang sa Pulong sa Dios, timan-i kini, dili ka
mahimong makapuyo nga usa ka madaugong Cristohanon kon
wala kay basa-basa sa Bibliya adlaw-adlaw.

B. Sa Pag-Ampo – Unsaon Pag-Ampo Karon Nga
Usa Ka Na Ka Cristohanon?
Ang pag-ampo mao ang pakigsulti ngadto sa Dios ug ang imong
pagtugot sa Dios sa pakigsulti kanimo.
Ang pag-ampo mao ang pagpadayag sa imong kasingkasing sa
kaugalingon mong pulong. Mao kini ang pagpagawas sa mainiton
ug malumong pangandoy ngadto sa Dios nga imong gibati sa
kinahiladman sa imong kasingkasing. Dili igsapayan kon ang
imong mga pag-ampo taas o mubo, kusog o hinay, sa atubangan
sa katawhan o paginusara. Ang mahinungdanong butang mao nga
ikaw nag-ampo.

Ang Atong Mga Pag-Ampo Kinahanglan Itumong
Diha Kang Cristo
Ikaw mag-ampo pinaagi sa Ngalan ni Jesus, alang sa Iyang
Himaya, uban ang pagtoo diha sa Iyang Pulong, sa pagpasidungog
Kaniya. Basaha ang Juan 16:23-24.
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Mga Butang Nga Angay Nimong Masayran
Mahitungod Sa Pag-Ampo
1. Paggahin ug panahon ug dapit alang sa matag adlawng pagampo, labing maayo kon sa susamang panahon matag adlaw.
Kinahanglan imong tandugon ang Dios pinaagi sa pag-ampo,
kinaminusan kausa sa matag adlaw, labing maayo kon sayo.
2. Paghimo ug listahan sa pag-ampo. Isulat dinhi ang mga butang
nga buot mong maangkon gikan sa Dios. Unya ampoi kini sa
tinagsa. Tagoi ang listahan, timan-i ang pag-ampo nga gitubag
na. Imong madawat ang tinuod nga kalipay sa pagsulat sa
“natubag na” ug ang pitsa sa tumoy sa maong pag-ampo.
3. Pag-ampo pinasubay sa Pulong sa Dios. Kon mahimo pangitaa
ang saad nga imong ikabungat sa Dios kon ikaw mag-ampo,
usa ka saad nga diin imong ikapanukad ang imong pagtoo.
Pahinumdumi ang Dios nga ikaw nagsalig Kaniya sa pagtubag
tungod kay Siya nagsaad. Basaha ang 1 Juan 5:14,15
4. Himoa ang pag-ampo nga pasikaranan sa pagtuman. Walay
makadaut sa imong mainampoong kinabuhi sama sa dili
pagkamasinugtanon pagbuhat kon unsa ang gihunghong sa
Dios sa imong kasingkasing. Ang kapakyasan sa pagtuman
nagpasabot ug kapildihan, kawalad-on sa pagdaug, ug
kapildihan sa imong Cristohanong kinabuhi. Sultihi ang Dios
nga ikaw motuman, unya tindog, lakaw ug tuman dayon.
5. Isugid kanunay ang nahibaloang mga sala ngadto sa Dios
pinaagi sa pag-ampo. Buhata kini sa diha nga imo kining
mahibaloan, o sa diha nga ikaw napakyas. “Kadtong nagtabon
sa iyang kalapasan dili mouswag: apan bisan kinsa nga
nagsugid ug nagbiya kanila makadawat ug kalooy.” Ang Mga
Proverbio 28:13
6. Pangitaa ang tubag human ka makaampo. Ang pagtoo usa
lamang ka pagpaabot sa Dios sa pagbuhat sama sa Dios — sa
pagbuhat unsa ang gisulti sa Dios nga Iyang buhaton. Matag
adlaw pangitaa ang tubag sa imong mga pag-ampo ug kini
mangabot. Ayaw pangayog butang gikan sa Dios nga wala
gayud nimo paabuta nga Iyang tubagon.
7. Ayaw gayud sulayi pag-ampo sama sa laing tawo. Buot ang
Dios nga ikaw matinud-anon sa imong kaugalingon. Ilha nga
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ikaw usa ka lahing tawo ug ang Dios buot makigsuod nimo sa
ingon niana. Panlimbasugi ang pagkanatural, tim-os ug
ligdong sa imong kaugalingon, kon ikaw mag-ampo.
8. Tun-i ang pag-ampo alang sa uban, imong mga minahal,
imong mga higala nga dili pa luwas, imong pastor, imong
simbahan, ang imong mga misyonero, ug ubang mga butang
nga magpadayag. Tun-i ang pag-ampo alang sa matag butang.
Walay usa ka gamay nga butang nga dili gitagad sa Dios.
9. Iampo ang matag butang sa imong kaugalingong kinabuhi, ang
matag adlawng mga suliran, ang imong buluhaton, ang imong
mga kauban, ang imong mga plano, gani ang matag butang.
Karon nga usa ka na ka Cristohanon, tun-i ang pagdala sa
matag butang ngadto sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo tungod
kay Siya interesado kanimo, ug sa matag bahin sa imong
kaugalingong kinabuhi.
10. Kon makaampo ka na, toohi nga ang Dios nakadungog, kay
diha sa Juan 14:13 atong mabasa:
“Ug bisan unsang butanga nga pangayoon ninyo sa Akong
ngalan, Akong buhaton aron ang Amahan himayaon diha sa
Anak.”
Hinumdumi nga ang pagpasalamat ug ang pagdayeg mga
mahinungdanong bahin sa imong mainampoong kinabuhi. Ang
pagpasalamat ug ang pagdayeg sa Dios mahimong matawag nga
“Pagtoo Nga Naglihok.” Sa dihang ang Bibliya nagsulti: “Pangayo
ug ikaw makadawat” — nagpasabot kini nga kinahanglan
mangayo ka ug motoo sa Dios alang sa tubag.
Timan-i pag-ayo ang mga mosunod nga Kasulatan:
“Ayaw kamo pagkabalaka mahitungod sa bisan unsang
butang; hinonoa sa tanang butang pinaagi sa pag-ampo….”
Basaha ang mga bersiculo sa Mga Taga-Filipos 4:6-8
“Sa tanang butang, magpasalamat….” 1 Mga TagaTesalonica 5:18
Pangitaa ang ubang mga Kasulatan bahin sa pagdayeg ug sa pagampo.
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C. Sa Pagsaksi
Ubang tuboran sa matag adlawng kusog mao ang pagsaksi sa uban
kon kinsa si Cristo kanimo karon nga ikaw usa na ka Cristohanon.
• Ang pagsaksi dili kinahanglan nga himoong usa ka suliran.
• Unsaon man nimo pagpugong pagsaksi, unsaon man nimo
paglikay gikan niini human sa tanang gibuhat ni Jesus alang
kanimo?

Nahibalo Ka Ba Nga Ikaw Karon Nagasaksi
Adlaw-Adlaw?
• Luwas ba ikaw o dili, madaugon ba o napildi, espirituhanon o
kalibutanon, ikaw nagasaksi kanunay.
• Uban nagpamatuod sa ilang pagkahakog, sa ilang
pagkamadinauton sa ilang pagkamakasasala, samtang ang
uban nagpamatuod sa ilang gugma alang sa Dios.

Ikaw Usa Ka Saksi
Bisag unsa ang nagdumala sa imong kinabuhi, bisag kinsa ikaw,
nagtandog ka sa uban pinaagi sa imong kinabuhi, nahibaloan mo o
dili.
Karon nga ikaw usa na ka Cristohanon buot nimo nga ang imong
kinabuhi magsaksi alang sa Dios.
• Makasaksi ka pinaagi sa imong kinabuhi.
• Makasaksi ka pinaagi sa imong mga buhat.
• Makasaksi ka pinaagi sa imong mga pulong.

Unsaon Pagsaksi Ngadto Sa Uban Pinaagi Sa Imong
Mga Pulong
1. Kuhaa ang mga sagabal sa panghunahuna nga ikaw dili
makasulti ngadto sa katawhan. (Pakigsulti kanila mahitungod
sa ubang mga hisgutanan.)
Ayaw tugoti ang yawa pagsulti kanimo nga dili ka mahibalong
makigsulti mahitungod sa mga butang nga Iya ni Cristo,
tungod kay makahimo ka kon buot mong buhaton.
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Kini dili tungod nga dili ka makabuhat kon dili tungod kay dili
ka buot mobuhat niini.
2. Pag-ampo adlaw-adlaw alang sa paggiya. Hangyoa ang Dios sa
pagtudlo, pagtultol ug paghatag kanimo sa hustong
kahigayonan. Unya sa diha nga moabot na ang kahigayonan,
siguroha ug kupti kini.
3. Saligi ang Espiritu Santo nga motultol kanimo ug mohatag
kanimo ug hustong mga butang nga igasulti. Ayaw sulayi ang
pagsaksi sa dili ka pa nag-ampo alang sa pagtultol sa Espiritu.
4. Hunahunaa nga ang matag adlawng pagsaksi mahinungdanon
sa Cristohanong pagtubo. Dili ka motubo kon walay
pagpamatuod. Diha lamang sa imong pakig-ambit sa uban nga
ang Dios magpanalangin kanimo.
5. Ayaw pakiglantugi sa mga tawo mahitungod sa Bibliya.
Hinonoa hatagi sila sa positibo nga pagpamatuod kon kinsa si
Cristo alang kanimo ug unsa ang nabuhat ni Cristo alang
kanimo, ug pasagdi ang Balaang Espiritu nga magbuhat sa
uban.

Mga Pangutana:
1. Asa ang imong kusog maggikan aron magpuyo adlaw-adlaw alang
sa Dios?
2. Paghatag ug pipila ka mga hunahuna bahin sa mga labing
maayong paagi sa pagbasa sa imong Bibliya.
3. Unsa man ang pag-ampo?
4. Unsa ang mga pag-ampo nga makapahimuot sa Dios?
5. Paghatag ug pipila ka mga hunahuna bahin sa pag-ampo.
6. Unsa ang mag-uban sa matag ampo?
7. Paghatag ug pipila ka mga hunahuna bahin sa pagsaksi.
8. Aduna pa bay laing pamaagi sa pagpamatuod?
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Capitulo 6
Mga Hunahuna Unsaon Pagtuon Sa Bibliya
Sugdi una kadtong sayon nga mga bahin. Ginarekomendar ang
upat ka Ebanghelio, ang mga Salmo, Mga Buhat ug ang uban sa
Bag-ong Tugon, unya makalahos ka na sa labing lisud nga mga
libro sa Daan Tugon.
1. Basahag tinibuok ang mga libro sa Bibliya—pangitaa ang ilang
maong ulohan ug mensahe.
2. Sunda ang mga sugilanon sa mga kinabuhi sa katawhan sa
Bibliya—tun-i ang mga leksiyon sa ilang mga kinabuhi.
3. Tun-i ang ubang dagkung mga tema. Pangitaa ang mga
Kasulatan mahitungod sa matag tema.
4. Tun-i ang Bibliya sa kinapitulo. Basaha kini, kuhaa ang iyang
tema, ang nga ulohang bersiculo ug ang leksiyon.
5. Sag-uloha ang mga mahinungdanong bersiculo, samtang imo
kining hikaplagan, samtang sila nakapadasig kanimo.
6. Pagsulat sa mga butang sa imong pagtoon—pagtipig ug
sulatanan alang niini lamang.

Usa Ka Paagi Sa Pagtoon
Samtang imong ginabasa ang talaan sa Balaang Kasulatan, isulat
ang mga hinungdan:
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•
•
•
•
•
•

Ang ngalan sa libro
Ang sag-ulohonong bersiculo o ulohang bersiculo
Ang labing mahinungdanong tema o ulohang pulong
Mahinungdanong mga tawo
Ang labing mahinundanong hitabo o kamatuoran
Ang personal nga leksiyon nga nakuha nimo

Paagi sa Pagtimaan sa Bibliya Pinasikad sa Bulok.
Pula—Kaluwasan
Bulawan—Balaang Espiritu
Asul—Diosnong Kaayohan
Purpora—Ikaduhang Pagbalik
Verde—Pagtoo
Lagum—(sama sa yuta) Mga Kalibutanong Panalangin ug mga
Pagmaymay
Itum—Sala, Dautan, uban pa.
K.B.—“Kahibulongang mga Butang” Salmo 119:18

Pangutana
1. Paghatag ug pipila ka mga hunahuna unsaon pagtoon sa Bibliya.
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Capitulo 7
Unsaon Pagkasayud Sa Matarung
O Sayop Sa Imong Cristohanong Kinabuhi
Ang labing sayon nga paagi pag-ila sa hustong gawi mao ang pagapil sa tanang butang sa imong kinabuhi ngadto ni Ginoong JesuCristo. Kon moabut ang usa ka butang nga may pangutana,
pangutan-a ang imong kaugalingon niining mosunod:
• Makahatag ba kining butanga ug dungog o kaulawan sa Dios,
makapahimuot ba o makapasakit ba Kaniya?
• Diha ba kining butanga sa pagtuman o pagsupak kang Cristo
ug sa lyang Pulong?
• Makapaila ba kini kanako uban sa ubang mga Cristohanon o
uban ba hinoon sa kalibutanong panon?
• Makatabang o makababag ba kini sa akong mainampoong
kinabuhi?
• Makapatubo o makapakunhod ba kini sa akong tinguha
pagbasa sa Pulong sa Dios, nga mao ang Bibliya?
Kon ang giatubang nga butang makapadugang ngadto sa kawsa ni
Cristo—nan kini matarung. Apan kon kini makabalda o
makadaut sa imong Cristohanong paglakaw, o batok sa kawsa ni
Cristo, o makapugong kanimo sa pagbutang ni Cristo nga una sa
imong kinabuhi, nan kini sayop.
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Katapusang Paagi Sa Paghukom Sa Tanang
Pangutana
Pangutana ang imong kaugalingon:
• Unsa may buhaton ni Jesus kon ani-a Siya sa akong dapit, kon
ani-a Siya niining kahimtang, gaatubang sa akong mga suliran?
• Buot ba nako nga ani-a karon sa maong dapit kon si Cristo
mobalik karon dayon?
• Buot ba nakong buhaton kining mga butanga kon si Cristo
mobalik karon dayon?
• Buot ba nakong isulti kining mga butanga kon si Cristo
moanhi karon dayon?
• Unsa man ang Iyang buhaton — sa unsang paagi Siya molihok
— sa asang dalan Siya padulong?
Sa dihang imong mahibaloan unsaon ni Cristo paglihok, unsa ang
Iyang buhaton, nan diha-diha imong mapahiluna ang imong
dalan alang ra usab kanimo. Kinahanglan mosunod ka diha sa
Iyang mga lakang ug buhata nga sa imong pagbati Iyang buhaton.
Unya dili ka gayud masaag.

Pagsubli
Nakigsulti kami kanimo ingon nga bag-ong Cristohanan, ang
kasigurohan nga ikaw luwas na.
Atong gihisgutan ang mahitungod sa suliran sa Cristohanong
pagkinabuhi: ang suliran sa pagsulay ug unsaon pagsukol niini.
Nakigsulti kami kanimo mahitungod sa presensya sa Dios sa
imong kinabuhi.
Nakigsulti kami kon unsay buhaton sa mga kapakyasan ug unsaon
pagpamatuod alang kang Cristo.
Nakigsulti kami mahitungod sa pagtulon-an kon unsaon pagtoon
sa imong Bibliya ug unsaon pag-ampo.
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Sa katapusan, nakigsulti kami bahin sa mga butang nga matarung
ug sayop.
Kini dili usa ka hingpit nga paghisgut kon unsaon pagpuyo ingon
nga usa ka bag-ong Cristohanon, kondili pipila lamang kini ka
mga dagkung butang nga atong gipangandoy ug gi-ampo nga
mahimong panalangin kanimo, karon nga ikaw usa na ka
Cristohanon.
Hinumdumi! Makapuyo ka alang kang Cristo! Mga Taga-Colosas
2:6
Ang sala mao lamang ang butang nga makapukan kanimo.
Si Cristo makabuntog ug makapasaylo sa tanang sala.
Ang sala lamang nga dili mapasaylo ni Cristo mao ang sala
nga dili nimo buot biyaan, ang sala nga imong padayong
ginabuhat.
Sa higayon nga ang sala imong biyaan ug isugid—si Cristo
mopasaylo niini. Hinumdumi kini!
Itugyan ang imong kinabuhi sa Dios. Saligi si Cristo sa tanang
panahon alang sa tanang butang diha sa matag hitabo.
Basaha ang imong Bibliya, pag-ampo adlaw-adlaw, pagsaksi sa
matag adlaw.
Ipahilayo ang sala gikan sa imong kinabuhi—pinaagi sa dili
pagbuhat niini—o sa pagsugid niini. Ug ikaw mahimong tinuod
nga espirituhanong Cristohanon—gigamit sa labing Gamhanang
Dios.
Ang espirituhanong pagtubo ug and Cristohanong
pag-uswag nagsalig diha sa imong pagkamasinugtanon
sa Pulong sa Dios ug sa pagpahimutang sa Dios paguna sa imong kinabuhi. Basaha ang Mateo 6:33

“Ug sa diha Kaniya kamo napuno . . .” Mga Taga-Colosas 2:10
Tun-i ang pagpuyo diha sa dapit sa pagdayeg ug pagpasalamt.
Tugoti ang Balaang Espiritu pagpuno ug pagpuno pag-usab sa
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imong kinabuhi. Sunda ang Ginoo diha sa bautismo sa tubig.
Pakighiusa uban sa mga matinud-anon sa iglesia ug himoa nga
ikaw maaktibong membro. Pakigdait ug tabangi ang iglesia pinaagi
sa mga ikapulo ug mga halad. Magmatinud-anon ka ug tambong
sa tanang serbisyo.

Pangutana:
1. Sa unsang mga paagi nga ikaw mahibalo unsa ang matarung ug
unsa ang sayop sa imong kinabuhing Cristohanon?

Capitulo 8
Unsa Na Man Ang Mahitungod Sa Imong
Responsibilidad Ngadto Sa Dios?
Bautismo Sa Tubig
Human ikaw maluwas, buot nimong mabautismohan sa tubig sa
labing daling panahon. Si Jesus miingon ngadto sa mga tinun-an:
“Busa panglakaw kamo ug panudloan ninyo ang tanang
nasud, magbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa
Anak, ug sa Espiritu Santo: magtudlo kanila nga magbantay
sila sa tanang butang nga gisugo kaninyo; ug ania karon, ako
mag-uban kaninyo kanunay hangtud sa katapusan sa
kalibutan. Amen.” Mateo 28:19,20
Dinhi atong makita nga ang bautismo sa tubig usa ka
Cristohanong tulumanon nga angay mosunod sa paghinulsol.
• Sa wala pay pagkakabig, wala kiniy espirituhanong kahulogan,
apan.
• Human mahinloi ang kasingkasing gikan sa sala, nagpasabot
kini sa atong pagpaila uban ni Cristo diha sa Iyang kamatayon,
paglubong ug pagkabanhaw.
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“Busa, pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya
ngadto sa Iyang kamatayon, aron nga sama kang Cristo
nga gibanhaw gikan sa mga minatay pinaagi sa himaya sa
Amahan, mao man usab nga angay kita nga maglakaw sa
kabag-o sa kinabuhi.” Mga Taga-Roma 6:4

Magpapuno Ka Sa Espiritu Santo (Mga Taga-Efeso
5:18)
Kining mahimayaong kasinati-an labaw pa sa usa ka pribilihiyo
kay dili ka mahimo nga sama sa buot buhaton kanimo sa Dios, o
makabuhat sumala sa Iyang ipabuhat kanimo kon walay
pagkapuno sa iyang gahum.
Wala sugdi ni Jesus ang Iyang buluhaton dinhi sa kalibutan
hangtud nga mikunsad ang Espiritu Santo diha Kaniya, ug ikaw
usab, nagkinahanglan ug balaanong pagdihog alang sa katumanan
sa kabubot-on sa Dios sa imong kinabuhi ug usab sa pag-alagad sa
uban.
“Apan managdawat kamo sa gahum, sa diha nga ang
Espiritu Santo mokunsad kaninyo …” Mga Buhat 1:8

Ang Balaang Panihapon
Usab, ang Balaang Panihapon usa ka Cristohanong tulumanon
nga kinahanglan imong buhaton sa panahon nga mahimo.
“Buhaton ninyo kini sa handumanan Nako, kay sa matag
kaon ninyo niining tinapay ug matag inom ninyo niining
copa, gimantala ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtud sa
lyang pag-anhi.” 1 Mga Taga-Corinto 11:25,26

Mga Pangutana:
1. Unsa ang pipila ka mga kaakohan ngadto sa Dios karon nga
ikaw usa na ka Cristohanon?
2. Ang Baustimo sa Tubig makaluwas ba sa imong kalag?
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3. Unsa una ang mahitabo, aron nga ang Bautismo sa Tubig
mahimong katumanan sa Pulong sa Dios ug sa kabubut-on sa
Dios sa imong kinabuhi?
4. Nganong imo mang gikinahanglan ang Balaang Espiritu sa
imong kinabuhi?
5. Nganong makigsalo man kita sa Balaang Panihapon?

Capitulo 9
Ang Imong Responsibilidad Ngadto Sa Iglesia
Tambong sa mga serbisyo sa iglesia kanunay ug pakighiusa diha
uban sa masimbahong espiritu. Ang imong kalag makadawat ug
kabag-ohan.
“Nalipay ako sa pag-ingon nila kanako, Mangadto kita sa
balay ni Jehova.” Salmo 122:1

Pagkamembro Sa Iglesia
Lig-ona ang imong kaugalingon pinaagi sa paghiusa uban sa mga
pundok sa mga magtutoo, aron dili lang kay makatambong ka ug
usa ka kaugalingong iglesia kondili usab makakupot ug bahin ug
sa pag-ambit sa responsibilidad, sa pagsangyaw niining usa ka
kahibulongang mensahe sa Ebanghelyo, ug mahimong malig-on
diha sa pagtoo.
Ang pakigsusi kinahanglan buhaton ug ang balaang pagtultol
kinahanglan pangitaon sa dili pa maghimo ug hukom sa imong
pagpasakop sa iglesia, kay adunay ubang mga iglesia nga wala
magmatinud-anon sa Dios ug sa Iyang Bibliya.
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Paghatag Ug Tabang Alang Sa Kawsa Ni Cristo
Pinahan-ay Ug Masimbahong Paghatag
Karon nga imo nang gidawat si Cristo ug nalipay ka niining
matahum nga pakighiusa uban Kaniya, sa tinud-anay buot mong
mailhan Siya sa uban. Taliwala sa daghang mga paagi nga kini
matuman, tugoti ako sa paghisgut sa usa ka labing gikinahanglang
paagi sa pagtuman sa dakong kasugoan ni Jesus sa “pagpanglakaw
ngadto sa tibook kalibutan ug iwali ang maayong balita ngadto sa
tibook kalibutan.” Gikinahanglan ang salapi alang sa pagpadayon
sa buluhaton sa Dios, sama sa pagkinahanglan ug salapi aron
ikapadayon ang ubang mga negosyo. Ang pagpakaylap sa
Maayong Balita maoy kinadak-ang buluhaton sa kalibutan.
Daghang salapi ang magasto sa pagpadayon sa buluhaton sa
Ginoo, ug diha kanimo gikahatag, dili lamang ang mahimayaong
pribilihiyo, apan ang maligdon usab nga responsibilidad sa pagapil niining usa ka bahin sa buluhaton.
“Pasidunggi si Jehova pinaagi sa imong manggad, ug sa mga
inunahang bunga sa tanan mong abut: aron ang imong puganan mag-awas sa bag-ong bino.” Mga Proverbio 3:9,10
“Pagtigum kamog mga bahandi alang kaninyo didto sa
langit diin walay tangkob ni taya nga magkutkot ug diin
walay mga kawatan nga makalungkab aron pagkawat niini.
Kay hain gani ang imong bahandi, atua usab didto ang
imong kasingkasing.” Mateo 6:20,21
“Panghatag kamo, ug kamo pagahatagan; ang takus nga
pinugdo, dinasok ug tinantan, ug mag-awas igabutang ra
unya diha sa inyong sabakan. Lucas 6:38
Maghinumdum kamo sa pulong sa Ginoong Jesus, nga Siya
gayud mao ang nagsulti, “labi pang bulahan ang paghatag
kay sa pagdawat.” Mga Buhat 20:35
Paagi sa Paghatag Pinasikad sa Kasulatan
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“Dad-a ninyo ang tibook nga ikapulo ngadto sa balay nga
tipiganon…ug pinaagi niini sulayi ako karon, nag-ingon si
Jehova…” Mal. 3:10
Ang Paghatag Kinahanglan nga Bahin sa Atong Pagsimba
Kon ikaw maalamon, madagayaon ug bisag mainantuson nga
mohatag, ang Dios magpanalangin kanimo sa madagayaon usab.
Daghang mga Cristohanon nakasinati nga kon sila maggahin ug
ikapulo (dies por cento sa ilang kita) alang sa buluhaton sa Dios,
ug unya maghalad ingon nga ang Dios nagpasarang kanila,
naghatag kini ug Diosnong panalangin diha sa ilang
espirituhanon, lawasnon ug yutan-ong kinabuhi.
Ayaw kahadlok sa naghingapin nga paghatag ngadto sa Ginoo.
Iyang gihatag ang Iyang kaugalingon alang kanimo.
Dili ikaw makahatag ug labaw pa kay sa Dios.

Mga Pangutana:
1. Aduna ka na bay kaakohan ngadto sa iglesia ug sa lawas sa mga
tumutoo karon nga ikaw usa na ka Cristohanon?
2. Hisguti ang pipila ka nadawat nimong mga kaakohan ngadto sa
imong simbahan ug sa ubang tumotoo.
3. Imo bang kaakohan ang paghatag ngadto sa buluhaton sa Dios?
4. Paghatag ug usa ka bersiculo bahin sa paagi sa Bibliya sa paghatag
ug mga halad.
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Capitulo 10
Pagbalik Sa Pagsaysay
Adunay Plano Sa Kalampusan Alang Kanimo
Ang ilhanan sa usa ka maayong bumobungang kahoy mao ang
paghatag ug bunga—kini usa ka kinaiya niini. Ang ilhanan sa usa
ka makasasala nga naluwas pinaagi sa grasya mao ang pagbunga ug
mga maayong binuhatan. Basaha ang Mateo 7:16-20.
Sa daghang mga higayon, ato kining nadungog nga gisulti nganhi
kanato, “Malipay akong mobuhat, apan wala gayud akoy butang
nga mabuhat.”
Apan adunay butang nga mabuhat sa matag Cristohanon!
Busa atong ginahan-ay ang programa nga may unom (6) ka mga
lagda alang sa matag membro ug higala sa iglesia. Kining maong
programa yano nga pasundayag kon unsa ang gitudlo sa Bibliya
aron nga walay bisan usa nga Cristohanon nga makabalibad.
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1. Pag-ampo 1 Timoteo 2:1
Usa ka pribilihiyo ug katungdanan sa matag Cristohanon ang
pag-ampo alang sa iglesia, sa pastor ug ubang mga
Cristohanon adlaw-adlaw, ug sa kaluwasan sa mga kalag.
2. Pagbasa ug Usa ka Capitulo sa Bibliya Matag Adlaw
“Pangitaa ang mga kasulatan.” Juan 5:39
Usa nimo ka pribilihiyo ug katungdanan isip usa ka
Cristohanon ang pagtipig sa Pulong diha sa imong
kasingkasing aron “dili ako makasala batok Kanimo”
(Dios). Salmo 119:11
3. Pagbisita Matag Semana sa Ngalan ni Cristo ug alang sa
Iyang Himaya Santiago 1:7; Mateo 25:35
Ang iglesia motubo pinaagi niini ug imong mabatunan ang
mga espirituhanong grasya nga makahimo kanimong labing
maayong Cristohanon. Ang pagpamisita alang sa
espirituhanong panalangin ngadto sa uban mao ang imong
katungdanan ug pribilihiyo.
4. Pagdapit ug Bisan Usa ka Tawo Matag Semana sa
Pagtambong sa mga Serbisyo Kauban Nimo. “Nalipay ako sa
pag-ingon nila kanako: Mangadto kita sa balay ni Jehova.”
Salmo 122:1
5. Tambong sa Pagtoon sa Bibliya (Sunday School) ug Simba sa
Imong Iglesia Matag Adlaw sa Ginoo (Dominggo). Tan-awa
nga ang Tibook Banay Diha sa Imong Pagdumala
Makatambong Kauban Nimo.
Adunay 168 ka oras matag semana ug aduna kitay tulo (3) ka
oras lamang sa serbisyo matag Dominggo: Escuela Dominical,
buntagon ug ginabiing pagsimba.
“Sa dili pagbiya sa atong panagtigum, ingon sa gibuhat sa
uban.” Mga Hebreohanon 10:25
6. Dad-a ang Imong mga Ikapulo ug mga Halad sa Matag
Adlaw sa Ginoo (Dominggo)
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“… walay bisan kinsa nga mangatubang nga walay dala sa
atubangan ko.” Exodo 23:15
“Sa nahaunang adlaw sa matag semana, ang matag usa
kaninyo kinahanglan maggahin ug matipon sumala sa iyang
pag-uswag.” 1 Mga Taga-Corinto 16:2
Kon imong tumanon ang maong nga tambag sa unahan:
• Ikaw mapanalanginan
• Ang iglesia motubo ug molampus
• Ang imong pastor maglipay ug
• Ang Dios molihok sa taliwala.
(Ipahimutang kining mga tambag sa maayong dapit aron ka
mapahinumduman kanunay.)
Mga Pangutana:
1. Unsaon man nimo pagsinati ug kadaugan sa imong Cristohanong
kinabuhi?
2. Sa imong kaugalingong mga pulong, paghimo ug usa ka plano
aron magmalipayon ug magmauswagon ka sa imong
Cristohanong kinabuhi.
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Panapos
“Karon ngadto Kaniya nga may gahum sa pagbantay kaninyo
nga dili mangahulog ug sa pagpasundayag kaninyo nga walay
buling diha atubangan sa Iyang himaya kinuyogan sa dakung
kalipay, ngadto sa bugtong Dios, nga atong Manluluwas pinaagi
kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo, maiya ang himaya,
pagkahalangdon, kagamhanan, pagbulot-an, sa wala pa ang
tanang katuigan, ug karon, ug hangtud sa kahangturan. Amen.”
Judas 24,25
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M g a Tu b a g S a
Mga Pangutana
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Capitulo 1
1. Si Jesu-Cristo namatay didto sa krus pagluwas sa mga
makasasala.
2. Ang Dios nagpakita sa Iyang gugma samtang Iyang gihatag ang
Iyang Anak sa pagpakamatay didto sa krus alang kanato. Juan
3:16
3. Ang Dios naghinlo kanako gikan sa tanang sala. 1 Juan 1:7
4. Ihatag ang imong kaugalingong pamatuod bahin sa unsang
mga hitabo nga nagtultol ngadto sa imong kaluwasan.
5. Ihatag ang imong pamatuod sa unsang pinasahi nga paagi nga
ikaw nausab.
6. Ako usa ka bag-ong binuhat.
Ako usa ka membro sa panimalay sa Dios.
Ang akong mga sala gipasaylo na.
Ako may kinabuhi nga walay katapusan.
Si Jesus mao ang akong Manluluwas.
Capitulo 2
1. Ang Dios nagpasaylo sa tanan kong mga sala.
Gihimo akong bag-ong tawo.
Ang Dios naghatag kanako sa Iyang pagkamatarung.
Ang Dios naghimo kanako nga usa sa Iyang mga anak.
Ang Dios naghatag kanako ug dakung kalipay ug kinabuhi nga
walay katapusan diha Kaniya.
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2. Pag-ila sa gibuhat ni Cristo alang kanako, nga ako matarung
atubangan sa Dios, ug nga ang akong mga sala gipasaylo.
Capitulo 3
1. Oo, adunay mga problema nga maatubang sa matag bag-o nga
Cristohanon.
2. Ang problema sa akong kasigurohan.
Ang problema sa matag adlawng kinabuhi.
Ang problema sa pagtintal.
Ang problema sa akong kalabutan ngadto sa kalibutan ug sa
akong mga higala.
3. Ang Pulong sa Dios.
4. 1 Juan 5:11-15
5. 1 Juan 1:9
6. Mga Taga-Galacia 2:20
7. Kadto lamang nga akong gitugyan ngadto Kaniya.
8. Dili. Mga Taga-Filipos 4:6-7
9. Oo. 1 Mga Taga-Corinto 10:13
10. Dili. Ang pagtintal mismo dili sala.
11. Ang paglimbong ngadto sa sala. Santiago 1:14
12. Kon ako magtugyan ngadto sa pagtintal. Santiago 1:15
13. 2 Pedro 2:9
14. Sukli ang yawa. Santiago 4:7
15. Ilhon ang Presensya ni Cristo sa akong kasingkasing sa tanang
panahon.
Kon ako mahigmata sa buntag
Sa tibuok adlaw
Sa pagsalop sa adlaw.
Capitulo 4
1. Oo, mahimo ang pagpakyas.
2. Isugid dayon ang akong kapakyasan ug sala ngadto sa Ginoo.
Pagkat-on gikan sa akong kapakyasan aron ako labi pang
magmatngon sa akong kaluyahon. Pagsusi sa Pulong sa Dios
alang sa katinoan pa gayud sa akong pasaylo. 1 Juan 1:9
3. 2 Timoteo 1:12
Capitulo 5
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1. Sa pagbasa sa Bibliya.
Sa Pag-ampo
Sa pakig-ambit sa akong kasinatian ngadto sa uban.
Sa pagsalig sa Balaang Espiritu nga motultol kanako.
2. Isulti sa imong kaugalingong mga pulong.
3. Ang pag-ampo maoy usa ka pakigsulti ngadto sa Dios sa akong
kaugalingong mga pulong.
4. Ang pag-ampo nga nagpasidungog ni Jesu-Cristo ug gisulti sa
Iyang Ngalan.
5. Isulti sa imong kaugalingong mga pulong.
6. Pasalamat. Mga Taga-Filipos 4:6, 7
7. Isugid sa imong kaugalingong mga pulong.
8. Oo, kauban sa mga pulong ug buhat.
Capitulo 6
1. Basaha ang matag libro sa Bibliya, magtuon sa kasaysayan sa
kinabuhi sa mga lalaki ug babaye sa Bibliya.
Pangitaa ang mga dagkung tema.
Pagtuon sa Bibliya pinaagi sa mga capitulo.
Sag-uloha ang labing mahinungdanong mga bersikulo.
Isulat ang labing mahinungdanong mga pontos.
Capitulo 7
1. Kon ako may pagduhaduha, akong pangutan-on ang akong
kaugalingon sa mosunod:
Magdala ba kinig dungog o kaulaw ngadto sa Dios?
Magpahimuot ba kini o dili sa Dios?
Pagtuman ba kini o pagsupak batok ni Cristo ug sa Iyang
Pulong?
Magpaila ba kini nako kauban sa mga Cristohanon o kauban sa
kalibutanong panon?
Makatabang ba kini o makapugong sa akong pag-ampo?
Maghatag ba kini sa labaw o kulang sa tinguha sa pagbasa sa
Pulong sa Dios?
2. Usa ka katapusang paagi sa paghukom sa tanang pangutana
mao ang pagpangutana sa akong kaugalingon: “Unsa ang
buhaton ni Jesus?”
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Capitulo 8
1. Bautismo sa Tubig. Mateo 28:19-20, Mga Taga-Roma 6:4.
Aron mapuno sa Balaang Espiritu, Mga Buhat 1:8, Mga TagaEfeso 5:18.
Aron magpuyo sa madaugong kinabuhi. Mga Taga-Roma 8:37
Aron makigsalo sa Balaang Panihapon. 1 Mga Taga-Corinto
11:25,26
2. Dili. Usa ka buhat sa pagtuman kang Cristo ug pagpamatuod
ngadto sa kalibutan.
3. Ako kinahanglang makabig, maluwas, matawo pag-usab.
4. Aron buhaton naku ang hingpit nga kububot-on sa Dios sa
akong kinabuhi.
5. Aron mahinumdum kita sa pagpakamatay ni Cristo alang
kanato. 1 Mga Taga-Corinto 11:23-28
Capitulo 9
1. Oo.
2. Pagtabang sa pagsangyaw sa Maayong Balita.
Pagdawat ug espirituhanong kusog.
Malig-ong akong kaugalingong Cristohanong pagtoo.
3. Oo, aron tumanon ang dakung buluhaton sa pagwali sa
Maayong Balita ngadto sa tanang katawhan.
4. Malaquias 3:10
Capitulo 10
1. Pinaagi sa pag-ampo. 1 Timoteo 2:1
Pagbasa sa usa ka capitulo gikan sa Bibliya matag adlaw.
Pagdu-aw ug usa ka tawo matag semana sa Ngalan ni Cristo
alang sa Iyang himaya.
Pagdapit ug bisan usa ka tawo alang sa mga tigum sa simbahan.
2. Sa imong kaugalingong mga pulong, isulat ang imong plano.
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