"KAMINYOON UG PANIMALAY"
REKORD SA ESfUDYANTE
INTERNATIONAL
PHILIPPINE NATIONAL

CORRESPONDENCE
INSTITUTE
OFFICE
P.O. BOX 1084 MANILA

Leksyon J ug 2
Pitsa sa pagpadala

'" .

Klaroha ang Pagsulat
Imong ngalan

.

Pinuy-anan

.

Edad

Babaye o Lalake

_

Minyo

Dili Minyo

.

Trabaho

.

Tinuohan

.

Sa unsang paagi nga kining kursoha makatabang kanimo?

Leksyon l-Unsa

Man Ang Kaminyoon

I. Kinsa ang nagmugna sa kaminyoon?

.

2. Sa imong kaugalingong pagkapu1ong, isulat kon unsa
ang gusto sa Dios nga mahisama ang kaminyoon.

,
d

3. Imo bang gitubag ang tanang mga pangutana ug
gitandi ang imong tubag alang sa leksyon, Magsultihanay Una Kita, ngadto sa Leksyon l?

.....................................................................................
4. Imo bang masag-ulo ang Hebreohanon

13:4?

....................................................................................

Leksyon 2-8a Wala Pa Ang Kaminyoon
l. Kon ikaw magahatag ug usa ka tambag sa usa ka
batan-ong lalake kon unsaon niya pagdumala ang
iyang hunahuna, unsa may imong isulti kaniya.

2. Unsay mga dautan nga mahimo sa pagpakighilawas sa
wala pa ang kaminyoon?

3. Imo bang gitubag ang tanang pangutana ug gitandi ang
imong mga tubag sa leksyon 2?

.

4. Imo bang masag-ulo nga husto gayud ang I Timoteo
5:22; 1 Corinto 6:18?

..

Tan-awa ang imong rekord alang sa leksyon l ug 2
kon ang mga blangko nasulatan ba sa husto. Karon,
guntinga kini ug ipadala sa koreo sa atong escuelahan S1
inyong dapit. Kon gusto ka nga magamit pag-usab ang
maong basahon, ipadala ang kopya nga imong hinimo
ingon nga imong rekord. Paneguroha nga husto ang bili
sa selyo sa koreo ang imong sobre. Ayaw ipadala ang
basahon. Ang adres sa escuelahan sa inyong dapit maoy
ibutang sa atubangan sa inyong sobre. Apan kon walay
adres sa atong escuelahan sa inyong dapit, ipadala ang
imong rekord sa estudyante ngadto sa
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Leksyon 3 ug 4
Pitsa sa Pagpadala

.

Klaroha Pagsulat
Ngalan

.

Pinuy-anan

.

Leksyon 3-Pagpili

Ug Kapikas

l. Unsay kalidad sa imong hunahuna, nga maoy labing
importanteng pangitaon sa imong pagpili sa usa ka
bana o asawa?

2. Imo bang gitubag ang tanang pangutana ug gitandi
ang imong mga tubag alang sa leksyon 3?

.

3. Imo bang masag-ulo ang 2 Corinto 6:14; Amos 3:3?

Leksyon 4 - Panagkasabut
sa Kaminyoon
l. Ngano nga ang mga Kristohanon gustoan nga ang
ilang pagkasal anha sulod sa simbahan?

2. Imo bang gitubag ang tanang mga pangutana

ug

gitandi ang imong mga tubag alang sa leksyon 4?

Tan-awa ang imong rekord alang sa leksyon 3 ug
4 kon ang mga blangko nasulatan na ba sa husto. Paneguroha nga husto ang bili sa selyo sa koreo sa imong
sobre. Ipadala ang imong Rekord sa Estudyante alang
sa leksyon 3 ug 4 ngadto sa:
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Leksyon 5 ug 6
Pitsa sa Pagpadala

.

Klaroha Pagsulat
Ngalan

.

Pinuy-anan

.

Leksyon 5-Pagtukod

sa Imong Panimalay

l. Alang kanimo, unsa man ang kahulugan sa panimalay?

2. Imo bang gitubag ang tanang mga pangutana ug gitandi
ang imong tubag alang sa leksyon S?

_

Leksyon 6-Pagpalambo

Sa Imong Panimalay

l. Unsay mga kaayohan nga anaa sa usa ka Kristohanong
panimalay nga wala sa dili Kristohanong panimalay?

2. Aduna ba kamoy

hiniusang

pag-ampo

panimalay?

sa inyong

o nagaplano

ikaw?

pa

.

3. Gitubag ba nimo ang tanang pangutana
alang sa leksyon 6?

ug gitandi

..................................................•

Tan-awa ang imong rekord alang sa leksyon 5 ug 6
kon ang mga blangko nasulatan ba sa husto. Karon,
guntinga kini ug ipadala sa
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Leksyon

7 ug 8

Pitsa sa Pagpadala

.

Klaroha pagsulat
Ngalan

.

Pinuy-anan

.

Siyudad

.

Probinsiya

.

Leksyon 7--~lga Katungdanan

Sa Usa Ka Bana

l. Sa kondisyon sa imong pamuyo karon, unsay imong
hunahuna nga maoy labing importanteng mga katungdanan sa usa ka bana?

2. Imo bang gitubag ang tanang mga pangutana ug
gitandi ang imong mga tubag alang sa leksyon 7?

3. Masag-ulo ba nimo ang Efeso 5:25; Colosas 3:19; I
Timoteo 5 :8?

_

Leksyon 8 - Mga Katungdanan
Sa Usa Ka Asawa
l. sa kondisyon sa imong pamuyo karon, unsay imong
hunahuna nga maoy labing importanteng mga katungdanan sa usa ka asawa?

2. Imo bang gitubag ang tanang mga pangutana ug
gitandi ang imong mga tubag alang sa leksyon 8?

3. Masag-ulo ba nimo nga husto ang Titus 2:4; Colosas
3: 18; Proverbio 31 :26; Proverbio 31:30; Proverbio
31 :28?

..

4. Aduna ba ikaw mga pangutana o mga pahayag mahitungod sa leksyon nga "imong natun-an, o mga hangyo
sa pag-ampo alang sa imong kaugalingon o higala?
Ang imong magtutudlo malipay nga magaampo uban
kanimo ug sa pagtabang kanimo.

Tan-awa ang imong rekord arang sa leksyon 7 ug
8 kon ang mga blangko nasulatan na ba sa husto.
Karon, guntinga kini ug ipadala sa
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Leksyon 9 ug 10
Pitsa sa Pagpadala

_

K1aroha pagsulat
Ngalan
Pinuy-anan

_

Leksyon 9-Mga Katungdanan sa mga Ginikanan
1. Unsa sa imong hunahuna ang labing hinungdanong
mga katungdanan sa mga ginikanan ngadto sa ilang
mga anak?

_

2. Imo bang gitubag ang tanang mga pangutana ug
gitandi ang' imong mga tubag alang sa leksyon 9?

·1
1
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3. Masag-ulo ba nimo sa husto ang Salmo 127:3; Efeso
5:1,2; Proverbio 22:6?

_

Leksyon 10 - Mga Katungdanan
Sa Mga Bata
l. Unsa sa imong hunahuna-ang labing importante nga
mga katungdanan sa mga anak ngadto sa ilang mga
ginikanan?

2. Imo bang gitubag ang tanang mga pangutana ug gitandi
ang imong mga tubag alang sa leksyon 10?
3. Masag-ulo ba nimo sa husto ang Efeso 6:1-3?

_
_

Tan-awa ang imong rekord alang sa leksyon 9 ug
IO kon ang mga blangko nasulatan ba sa husto. Karon, guntinga kini ug ipadala sa
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Leksyon 11 ug 12
Pitsa sa Pagpadala

_

Klaroha pagsulat
Ngalan
Pinuy-anan

Leksyon 11-Pagpanalipod

_

sa Imong Panimalay

l. Giunsa man sa leksyon sa pagtabang kanimo?

2. Gitubag ba nimo ang tanang pangutana ug gitandi
ang imong mga tubag alang sa leksyon II?

_

3. Masag-ulo ba nimo sa husto ang Efeso 4:26; Marcos
11 :25; I Pedro 3: l?

Leksyon 12-Ang

_

Katapusan Mong Puluy-Anan

1. Nadawat na ba ni~o si JesuCristo ingon nga imong
personal o kaugalingon nga Manluluwas?

_

Kanus-a man?
Pagsulti mahitungod niini sa hamubo lamang

_
_

,

2. Kon wala ikaw masayud nga nagpaingon ba ikaw o
wala sa langit, dawaton ba nimo si Jesus karon ingon
nga imong Manluluwas?

_

Kon mao, pag-ampo sa usa ka pag-ampo nga makita sa
katapusan sa leksyon 12 ug pirmahi ang mosunod
nga pahayag:
Gidawat ko si JesuCristo ingon nga akong
Manluluwas ug mosalig ako Kaniya sa paggiya
kanako niining kinabuhia ug modala kanako sa
Iyang puluy-anan sa langit.
Pirrna:
3. Gitubag ba nimo ang tanang pangutana ug gitandi ang
imong mga tubag alang sa leksyon 12?
4. Masag-ulo ba nimo sa husto ang Filipos 3:21; I Juan
3:2?

~

_

PAHALIPAY!
Natapus na nimo kining kursoha. Among gipaabut
nga nakatabang kinig daku kanimo. Hinaut untang ang
ubang kurso sa Intemational Correspondence Institute
nga imong kuhaon makatabang usab kanimo. Kon wala
pa ikaw magpalista alang sa sunod nga kurso, among
gihangyo nga mangayo ikaw niini karon.

Tan-awa ang imong rekord alang sa leksyon II ug
12 kon ang tanang mga blangko na sulatan na ba sa husto.
Guntinga kini ug ipadala sa koreo sa atong escuelahan
nga anaa sa inyong dapit. Kon ang basahon gusto nimong
magamit pag-usab, ipadala ang kopya nga imong hinimo
nga adunay tubag. Pananglit wala pa nimo mapadala ang
imong rekord alang sa leksyon I ug 2, 3 ug 4, 5 ug 6,
7 ug 8, 9 ug 10, ipadala kini karon. Tan-awa- kon husto
ba ang bili sa selyo nga imong gibutang sa sobre. Dili
kinahanglang ipadala nimo kining basahon. Human namo
madawat ang mga leksyon l ug 2, 3 ug 4,5 ug 6, 7 ug 8,
9 ug 10, 11 ug 12, amo dayon kining korehian, mag-ampo
alang sa imong mga hangyo ug ipadala ang imong
sertipiko.
Anaa sa atubangan sa basahon ang adres sa
escuelahan ug adto ipadala ang imong balus, o adto ba
hinoon sa,
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Buot ba ikaw nga. . .
• makakita ug huwarang asawa?
• makakita ug huwarang bana?
• makabaton ug malipayong panimalay?

Ang Kaminyoon ug Panimalay gisulat gayud
alang kanimo. Usa kini ka bag-o ug pinadakung edisyon sa pagtulun-ang bantug ug
matinabangon sa daghang mga nasud. Kini
adunay maanindot nga paagi sa pagtudlo
aron ikaw ....

• makatuon ug dali.
• makahinumdom ug dugay.
• makakita ug tubag sa imong mga
suliran.

Ang pagtuon sa Kaminyoon ug Panimalay
sayon kaayo. Pagsunod lamang sa mga
panudlo ug eksamina ang imong kaugalingon
samtang nagapadayon. Samtang gibutang mo
sa buhat ang matinabangong mga sugyot,
makabaton ka ug bag-ong kalipay sa imong
panimalay ug magkabuhi sa kinabuhing
mahidaeton ug puno sa pagmaya.
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