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TAlAAN SA TINUN-AN

Unang Leksvon - ANG ATONG GITOOHAN
Petsa sa pagpadala .

Isulat Sa Tinagsa

Imong Ngalan .

Pinuy-anan .

Siyudad .

Lalawigan .

Nasud .

Pahinumdum: Kon gamiton pa pag-usab kining
basahona, pagbuhat ug laing Talaan sa Ti-
nun-an aron maoy imong gamiton.

UNANG LEKSYON - ANG BIBLIYA

l. Aduna ka bay Bibliya? .

2. Sa hamubo lamang, isugilon ngano nga mag-

tuon ikaw niining nga pagtulun-an? .

3. Imo bang nasag-ulo ang mga pangutana ug

tubag sa unang leksyon? .

4. Makasag-ulo ba ikaw karon sa 2 Pedro l: 21,

2 Tim. 3:16; Salmo 119:15, 11? .
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TALAAN SA T1NUNAN
Ika-duhang leksyon - Ang Dios

1. Hinganli ang tutulo ka nga personas nga na-
hiusa sa pagkaDios.

2. Paghingalan ug unom ka mga kinaiya sa Dios?

3. Imo bang nasag-ulo ang mga pangutana ug

tubag sa ika-duhang leksyon? : .

4. Nasag-ulo ba nimo karon ang Juan 4: 24, Ma-

teo 28:19; Exodos 34:6; Mateo 22:37? ....

TAlAAN SA TINUN-AN

Ika-tulong leksyon - Ang Tawo

1. Nganong gibuhat ka sa Dios?

.......................................
2.' ~O' bang nasag-ulo ang mga pangutana ug

tubag sa ika-tulong leksyonr



3. Masag-ulo ba nimo karon ang Gen. 1: 27;

Isaias 43: 7; Mga taga-Roma 5: 19? .

TALAAN SA TINUN-AN

Ika-Upat nga leksyon - Ang Sala

1. Nakalapas na ba ikaw bisan usa sa mga kasu-

go-an sa Dios? .

2. Unsay angay imong buhaton aron ka maka-
ikyas gikan sa walay katapusan nga silo.t tu-

ngod sa imong mga sala? .

3. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug

tubag sa ika-upat nga leksyon? .

4. Makasag-ulo ka ba sa I Juan 3: 4, mga taga-
Roma 3:23; mga taga-Roma 6:23; mga taga-
Roma 5:8 ug Mateo 1:21?

Susiha ang imong Talaan ug Eksamin sa
Tinun-an alang sa Leksyon I hangtud sa Leksyon

4. Seguroha nga ang mga blangko ug mga pa-
ngutana natubag gayud sa husto. Ipadala kini
ngadto sa:

ICI·PHILIPFINE NATIONAL OFFICE
P.O. BOX 1084

MANILA



TALAAN SA T1NUNAN

Ika-lima ng leksyon - Si Jesu-Cristo

1. Imo na bang gidawat si JesuCristo ingon nga

imong Manluluwas? .

2. Isulat ang imong kaugalingon nga ngalan sa

mga linya o blanco sa ubos.

Kay gihigugma gayud sa Dios si .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " nga iyang gihatag

ang Iyang anak nga bugtong aron si .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nga motuo kaniya

dili malaglag kondili may kinabuhing dayon.

3. Aduna kana bay gisuginlan mahitungod ni
Jesus?

4. Unsang mga bersikuloha niining leksyon ang

madali nimong magamit aron ang uban maka-

dawat usab ni Jesus ingon nga ilang Man-

luluwas? .

5. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug

tubag sa ika-limang leksyon? .

6. Makasag-ulo ba ikaw karon sa Mateo 1: 21

Mateo 16:16; Mateo 20:28; I Juan 1:7; Juan

3:16 ug Mga Buhat 1:1l? .



TALAAN SA TINUN-AN

Ika-unom nga leksyon - Ang Kaluwasan

l. Natin-awan ba ikaw ug dugang mahitungod

sa imong kaluwasan niining leksyona? .....

2. Isugilon sa hamubo lamang kon kanus-a ug

sa unsang pagkaagi nga ikaw naluwas? .....

3. Aduna ka bay mga kahigalaan o mga kaba-
nayan nga imong gitinguhang madala sa

Ginoo? .................•..............

4. Makadala ikaw ug mga kalag ngadto sa Ginoo
pinaagi sa pagpakita sa imong mga higala
sa usa ka pagtoon nga walay bayad, "Ang
Mga Dagkung Pangutana sa Kinabuhi." Su-
ginli sila mahitungod niini ug ipadala kanamo
ang ilang mga ngalan ug pinuy-anan. Pada-
dan namo sila dayon sa ilang unang leksyon.
Palihog ipadala ang usa ka walay bayad nga
pagtoon sa "Mga DagkUngPangutana sa Kina-
buhi" ngadto Kang:

5. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug
tubag sa ika-unom nga leksyon? .

6. Makasag-ulo ba ikaw karon sa Mga Buhat
16:21; l Juan 1:9; 2 Coro 5:17; MgatTaga-
Roma 5:1, Mga Roma 8:16; Mga Hebreona-
non 12:14 ug Santiago 5:14, 15 .
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TALAAN SA TINUN-AN

Ika Pito ng leksyon - Ang Espiritu Santo

1. Paghatag ug tutulo ka mga ngalan sa ikatu-
long persona sa Santisima Trinidad.

2. Nagapuyo ba ang Espiritu Santo sa sulod
. ?nuno .

3. Unsang bcrsikuloha sa Bibliya nagasulti
... ?nnnl. . .

4. Nasag-ulo ba nimo ang mga tubag ug pangu-
tana sa ikapitong leksyon?

5. Masag-ulo ba nimo ang Mga Taga-Roma 8: 15,

16; Mga Buhat 2:38,39'( .
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TALAAN SA TINUN-AN

Ika-Walong leksyon - Iglesia

Petsa sa pagpadala .

Isulat sa Tinagsa

Imong Ngalan .

Pinuy-anan .

1. Sa unsang tutulo ka mga ngalan ang iglesia

gitawag? .

2. Sa unsang paagi ikaw ingon nga usa ka Cris-
tohanon makatabang sa Iglesia sa pagtuman
sa dakong buluhaton dinhi sa kalibutan?

3. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug

tubag sa ika-walo ng leksyon? .
4. Masag-ulo ba nimo sa husto ang mga Taga-

Efeso 1:22,23; Pinadayag 19:7; 1 Mga taga-
Corinto 11:26; Marcos 16:15?

Susiha ang imong Talaan ug Eksamin sa Ti-
nun-an alang sa Leksyon I hangtud sa Leks-
yon 8. Seguroha nga ang mga blangko ug mga
pangutana natubag gayud sa husto. Ipadala
kini ngadto sa:

ICI·PHILIPPINE NA'fIONAL OFFICE

P. O. BOX 1084
MANILA
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TALAAN SA TINUN-AN

Ika-siyam nga leksyon -

Ang Kalibutan sa mga Espiritu

Petsa sa pagpadala .

Isulat Sa Tinagsa

Imong Ngalan .

Pinuy-anan .

Siyudad

Lalawigan .

Nasud .

1. Unsang mga bersikuloha sa Bibliya nagapa-
matuod nga ang Dios magapadala ug mga
manulonda sa pagtabang sa Iyang mga ka-
anakan? .

2. Gitintal ba ikaw ni Satanas sa pagbuhat ug
dautan? .

3. Kon makahimo ikaw sa pagluwas sa usa ka
bata gikan sa baba sa leon, imo ba kining
buhaton? . . unsay angay nimong
buhaton ngadto sa mga Cristohanon nga gi-
tintal si Satanas?



4. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug
tubag sa ika-siyam nga leksyon? .

5. Makasagpulo ka ba sa Hebreohanon 1: 14;
Lukas 10: 18, Pedro 5: 8; Pinadayag 20: 10?

TALAAN SA TINUN-AN

Ika-napulo nga leksyon -
Ang Imong Kaugmaan

1. Paghatag ug tutulo ka mga panghitabo sa
karon, nga matud pa ni Jesus; manghitabo
gayud sa dili pa siya mobalik? .

2. Gikahimuot ba nimo ang pagtoon niining
leksyona?

3. Nakahigayon ba ikaw sa pagpakigsulti sa
imong mga kahigalaan mahitungod sa mga
profesiya niini ng leksyona? .
Unsay ilang gibat? .

4. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug
tubag sa ika-napu lu nga leksyon?

5. 1\1asag-ulo ba nimo sa husto ang l\13t(~1) 24: 36;
I Tesalonica 4:16: 17,2 Corinto 5:10; Pina-
dayag 20: 6; Finadayag 20: 15 ug Pinadayag
20:4'! .
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TALAAN SA TINUN-AN

Ika-Napulo ug usa nga leksyon -

Ang Kasugoan sa Dios

1. Uyon ba sa imong hunahuna nga sag-ulohon
sa atong mga kabataan sa escuela dominical

, ang napulo ka mga sugo? .

Ngano? .

2. Nakatabang ba ang napulo ka mga sugo ka-
nimo? Sa unsang paagi?

3. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug
tubag sa ika-ll nga leksyon?

4. Masag-ulo ba nimo sa husto ang mga Taga-

Roma 13: 10; I Juan 2; 1, 2? .
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TALAAN SA TINUN-AN

Ika-napulog duhang leksyon

Ang Imong Kalabutan sa Dios

1. Nakadawat ba ikaw ug bisan unsang pinasahi
nga panalangin gikan sa Dios, pinaagi sa
sa imong paghatag sa ikapulo? .

Isugilon kini. .

2. Nagpapasalamat ba ikaw sa Dios sa tanang
butang niining semanaha? .

Masayon ba kini? Nakahatag ba kini kani-
mog dugang pang kalipay? .

Buot ba ikaw nga mahimo kini nimong ki-
naiya? .

Unsay gipasalamatan mo sa Dios nga dili unta
ka makapasalamat kaniadto? .......•.....
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TALAAN SA TINUN-AN

Ika-13 nga leksyon -

Ang Imong Kalabutan ngadto sa Ubang Tawo

1. Mao bay imong tinguha nga pinaagi sa imong
kinabuhi adunay managpakakaplag sa dalan
paingon sa langit?

2. Buot ka ba nga ikaw, iampo sa imong mag-
tutudlo aron nga makahimo ka sa pagkina-
buhi nga sama niini?

3. Unang bahina sa leksyon ang imong giisip nga
malisud?

4. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug
tubag sa ika-13 nga leksyon?

5. Masag-ulo ba nimo sa husto ang mga taga-
Efeso 6:12: Lukas 6:31; Mga taga-Roma 13:9;
Mateo 5: 44; I mga taga-Corinto 13: 13 ug
Juan 13:34?
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TALAAN SA TINUN-AN

Ika-14 nga leksyon -
Ang Cristohanon Ug Ang Iyang Kaugalingon

1. Aduna bay bahin niining leksyona, diin imong
gikinahanglan ang mga pag-ampo alang sa
imong kaugalingon o higala?

2. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug
tubag alang sa ika-14 nga leksyon?

3. Masag-ulo ba nimo sa husto ang Lukas 9:23;
Mateo 7:21; 1 Mga taga-Coro 6:19; I Mga
taga-Coro 3:17; ug mga taga Filipos 4:13?

3. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug
tubag sa ika-napulog duhang leksyon? .

4. Masag-ulo ba nimo sa husto ang Mateo 5: 16;
Juan 1: 12; Mga taga-Filipos 4: 19 ug Mga
Taga-Roma 12: 17?
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TALAAN SA TINUN-AN
Ika-15 nga leksyon -

Ang Cristohanon nga Kincbuhi

1. Nakatabang ba sa imong Cristohanon nga
kinabuhi, ang imong pagtoon niining leks-
yona? sa unsang paagi?

2. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug
tubag sa ika-15 nga leksyon?

3. Masag-ulo ba nimo sa husto ang Mateo 10:25;
Salmo 55:17; Mga Proverbio 23:7; Mga Heb.
10:25; ug Malaquas 3:10?

Ika-16 mga leksyon -
Ang Kinabuhi Nga Puso sa Espiritu Santo

1. Nabautismohan na ba ikaw sa Espiritu Santo?

2. Unsang bahina sa imong pagtoon nga buot
nimong atong hiusahan sa pag-ampo?

3. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug
tubag sa ika-16 nga leksyon?

4. Nasag-ulo ba nimo sa husto ang Mga taga-
Efeso 5:18; Mga Buhat 2:4; Mga taga-Galacia

5: 22; 23 Mga Buhat l:8.

5. Imo bang nakab-ot ang imong mga kalab-
oton niining pagtulun-an?
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Human magradohi ang imong eksamin ipa-
dala namo kanimo ang imong sertifico alang
niining kurso, "Ang Atong Gitoohan."

Ang edukasyon nga kristohanon usa ka lakbay
nga makanunayon.
Nakahimo ka ug usa ka maayong pagtubo sa
imong pagtuon sa Biblia. Giaghat ka namo sa
pagpadayon sa pagtuon niining mga kursong
espirituhanon. Pagsulat alang sa dugang pang
kaSayuran sa tanang kurso nga gitanyag sa

International Correspondence Institute





Unsa ang Imong Gitoohan .

• mahitungod sa Dios ug sa tawo?

• mahitungod sa sala ug kaluwasan?

• mahitungod sa mga manulond a ug mga
dautang espiritu

• mahitungod sa langit ug impiyerno

Makapahayag ka ba ngadto sa imong mga higala
kon unsay imong gitoohan ug ngano nga imo ki-
ning gitoohan? Mapakita ba nimo ngadto kanila
kon unsay gisulti sa Bibliya mahitungod niining
mga butanga? Buot ka ba nga motabang sa mga
bag-ong Cristohanon? o motudlo sa Eskuela Do-
minikal? o mosangyaw sa maayong balita? o
pagsulbad sa imong kaugalingon nga pagduha-
duha? "Ang Atong Gitoohan" ang imong giki-
nahanglan. Ang iyang mga pangutana, mga tu-
bag ug mga buluhaton sa pagsag-ulo maka-
tabang kanimo sa ...

• madali nga pagkahibalo diha lamang sa
panimalay

• espirituhanong pagtubo samtang ikaw
nagatuon

• pag-andam sa mas maayo pa nga pag-'
alagad sa Dios

International Correspondence Institute
Home Bible Study Series

.• (Cebuano Version) .


