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.'rfinahal Nga Higala:

Mahibulong ba ikaw usahay kon unsa man
ang mahitungod sa kinabuhi? Nganong ikaw
natawo? Unsaon ang pagkakaplag sa kalipay?
Kon mao kini, kining unom ka leksyon niining
pagtuon sa korespondensya makatabang kanimo
ug daku. Mao kini ang unom ka mga pagtuon:

Unsa bay Nagakahitabo sa Kalibutan?
Unsa bay Kamatuoran Mahitungod sa

Dios?
Unsa ba Gayud ang Kinabuhi?
Unsaon sa Pagtagbo Ang Imong Labing

Dakung Kinahanglan?
Unsay Mahitabo Human sa Kamatayon?
Unsa bay Matuod nga Iglesia?
Bisan nga ang unang leksyon kompleto

sa iyang kaugalingon, kini mahimo nga pasiuna
ngadto sa ubang mga leksyon. Kining mga
leksyon a motubag sa mga pangutana nga ma-
hunahunaan sa matag usa mahitungod sa kina-
buhi.

Human nimo matapus kining leksyona,
sulati ang imong papel-pasulit, Tan-awa ang
luyo nga pahina sa papel-pasulit alang sa pina-
sahi nga instruksyon alang sa pagpadala. Kon
walay pinasahi nga instruksyon sa pagpadala,
ipadala ang papel-pasulit ngadto sa:

International Correspondence Institute
Philippine National Office
P.O. Box 1084
Manila
Makahunahuna tingale ka nga ang pagka-

kaplag sa tubag sa mga dagkung pangutana sa
kinabuhi magakinahanglan ug mga paghago sa
imong bahin. Apan imong makaplagan nga
kining mga leksyona maanindot pagatun-an ug
masayon sa pagsabot.

Malipay kami nga makadawat sa inyong
mga sulat. Pangutana sa mga makalibog nga
bahin samtang ikaw nagatuon niining kursoha.
Malipay usab kami sa kanunay nga maka-
dungog gikan kanimo.

Maabiabihon kami sa imong pagsulod
ngadto sa panimalay sa International Corres-
pondence Institute.

- Ang 'Pmgulo
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Leksyon I

UNSA BAY NAGAKAHITABO
SA KALIBUTAN?

UNSAON MO PAGKASAYUD SA KA·
MATUORAN?

GIUNSA BA PAGSUGOD ANG KALlBU·
, BUTAN?

UNSAY DAUTAN' NGA NAHITABO SA
KALIBUTAN?

MAY PAGLAUM PA BA ANG KALlBU·
, i 'TAN?

Unang Bahin

UNSAON MO PAGKASAYUD
SA KAMATUORAN?

Syensya, Kasaysayan ug Pogpani id

Makatuon ikaw ug daghang kahibulongang
butang mahitungod sa kalibutan - lakip sa tanang
mga tawo niini - gikan sa syensya, kasaysayan,
ug pagpaniid. Apan dili ikaw makakuha sa mga
tubag niining mga dagkung pangutana sa kinabuhi
gikan niining mga tinubdan nga gihisgutan. Dili
sila makatug-an kanato kong giunsa pagsugod
ang kinabuhi, unsa ang iyang katuyoan ug unsa
ang iyang kaugmaon.

Ang Balaang Kasulatan

Siya lamang nga nagbuhat sa kalibutan ang
makatug-an kanimo kong giunsa Niya pagbuhat kini
ug ngano. Nagtug-an Siya kanato sa kamatuoran
mahitungod niining mga butanga sa iyang basa-
hon, ang Balaang Kasulatan. Mao kini basahon
sa mga pagpahamatngon alang sa kinabuhi niining
kalibutana.
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Kining Kursoha - Ang Dagkung Mga Pangutana
sa Kinabuh. .

Kining mga leksyona gipasukad gayud sa
Biblia. Gi..akutlo gikan sa Biblia ang pipila
gika daghang mga versiculo nga magatubag

sa imong mga pangutana. Sa
dili pa ang matag versiculo mao
ang referencia: ang ngalan sa
basahon, capitulo ug versiculo
diin ang mga pulong makita
diha sa Biblia.

Ikaduhang Bahin

GIUNSA BA PAGSUGOD
ANG KAU BUTAN?

Nahitabo Bo Lamang?

Nakapangutana ba ikaw sa imong kaugalingon,
.. Diin ba magagikan ang kalibutan? Nahitabo
ba kaha lamang? O may daku bang hunahuna nga
nagplano niini ug may daku bang gahum nga
nagbuhat niini?"

Kon makakita ka ug b isiklita, kotse, o ayro-
plano, nasayud ka nga kana wala motungha sa
iyang kaugalingon. May usa nga nagplano ug
nagbuhat niana mao nga kana nagalihok sumala
sa iyang lagda.

Ang Kalibutan Nabuhat Sumala sa Plano

Ang kalibutan ug tanang butang sulod nuru
nagalihok sumala sa mga lagda nga atong gitawag
ug balaod sa kinaiyahan. Sa nagadugang ang
pagtukib sa syensya mahitungod niining mga
balaora, magadugang ang atong paniguro nga may
usa nga nagplano sa tanang kalihukan sa kali-
butan, nagbuhat niini ug nagadumala niini sumala
sa iyang plano. Kana siya mao ang Dios, ang
makagagahum ug maalam nga Magbubuhat. Siya
ang Ginoo, o Magmamando sa kalibutan.

Saguloha Kini

Genesis 1:1. Sa sinugdanan ~
gibuhat sa Dios ang langit ug
ang yuta.

Juan 1:3. Ang tanang butang -=- ~
gibuhat niya. - -
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Ang Dios Nagbuhat sa Hingpit nga Kalibutan

Ang Dios nagbuhat sa adlaw. bulan. mga
bitoon, ug yuta. Gihikay ang ilang tagsa-tagsang
dapit nga tuyokan aron dili magbinanggaay ang
usag usa kanila. Gipahiluna niya ang hustong
kalay-on sa yuta gikan sa adlao - dili duol kaayo
aron ang tanang nahimutang sa yuta dili matunaw
sa kainit: dili usab layo kaayo aron dili makud-
man sa katugnaw. Ang dagat ug ang mamalang
yuta maayong pagkaangay sa ilang gidak-on ug
ang kahanginan husto usab. Unya ang Dios nag-
himo sa mga buhing binuhat. Sa kaulahian sa
tanan gibuhat niya ang tawo ug gibutang siya sa
matahum ug kahibulongang kalibutan.

• Genesis 1:31. Ug nakita
Di08 ang tanang butana lIIa
iyang gibuhat, UR tan-awa. Idtli
maayo kaayo.

Saguloha Kini

Nganong Gibuhat sa Dios ang Kalibutan
Gibuhat sa Dios ang kalibutan alang sa Iyang

kaugalingong kalipayan. Gibuhat niya ang pani-
malay sa tawo aron mahimo niyang mga anak
nga Iyang higugmaon ug kalipayan. Ang Dios
nalipay Sil katahum ug kahapsay sa Iyang uni-
verso, apan labaw sa tanang makapalipay Niya
mao ang paghigugma gikan sa Iyang mga ka-
anakan.

~

.:t
Pinadayag 4:11. Kay ikaw

mao ang nagbuhat sa tanang
butang. ug pinaagi sa imong
kalipayan milungtad ug nanga-
himo sila.

Salmo 149:4. Kay si Jehova
mahimuot sa Iyang katawhan.

Ang Dios buot nga ang Iyang mga kaanakan
mahisama Kaniya ug makig-ambit sa Iyang bulo-
haton. Busa gihatag Niya kang Adan ug Eva,
ang unang lalake ug babaye, ang usa ka kinaiya
nga sama sa Iyang kaugalingon sa daghang mga
paagi. Ang Dios magapahamatngon kanila. Uban
sa Iyang panabang ang katawhan magabuot iba-
baw sa yuta.

Gene s is 1:26. Ug miingon
ang Dios: Buhaton nato ang
tawo sumala sa atong dagway •••
ug magabuot sila ••• sa tibuok
nga yuta.
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Ang Imong Pagabuhaton

• Sulati ang mga linya nga way sulod.

• Unsang basahona ang nagtug-an kanato
kong giunsa ug ngano nga nabuhat ang kali-
butan? ••..•••••••••••••••••.•••••.••••••.•••.

• Kinsay nagpahimutang sa: sukdanan alang
sa kinabuhi nga gitawag nato ug balaud sa
kinaiyahan? •••••••••••••••••.••••.••••.•.•.•

• Kang kinsang kalipayan nga ang kalibutan
nabuhat? .

• Ang kalibutan maayo ba o dautan? .
• NganH ang unang lalake ug babaye? ..

ug .

• Ang Dios buot nga ang panimalay sa tawo
magapahimulos sa Iyang kalipay ug mahi-
mong Iyang mga ..

• Pinaagi sa tabang sa " ang kataw-
han magabuot sa tibuok nga ..

Ikatulong Bahin

UNSAY DAUTAN NGA
NA~ITABO SA KALIBUTAN?

May Dauton nga Nahitabo

Tan-aw bisan asa ug maki ta mo ang pag-antus,
kasub-anan, panagblngkrl, gubat. gutom. ug kama-
tayon. Ang kalibutan dili pa hingpit karon. Un-
say dautan nga nahitabo? Kaniadto kining hingpit
unta nga kalibutan gi-among-amongan sa kaaway
sa Dios ug sa tawo mismo.

Kaaway sa Dios

Ang Dios may gamhanang kaaway nga gitawag
Satanas. o ang yawa. Si Satanas batok sa tanang
butang nga gikauyonan sa Dios. Ang Dios ma-
ayo: Si Satanas makig-away sa maayo pinaagi
sa dautan. Ang Dios buot mopahimulos sa gugma
ug pakigdait sa tawo: ang yawa mopahimulag
kanato gikan sa Dios. Si Satanas maninguha nga
kita mosunod kaniya inay sa Dios.
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Roma 5: 12. Ang sala misulod
sa kalibutan pinaagi sa usa ka
tawo. ug ang kamatayon misulod
pinaagi sa sala. ug nga tungod
niini ang kamatayon mikuyanap
ngadto sa tanang mga tawo
sanglit ang tanang mga tawo nakasala man.

Ang sala maoy nagbugto sa panaghiusa sa
Dios ug sa tawo. Samtang ang tawo magarnasuki-
hon, masinupakon ug magpakasala, dili gayud siya
makabaton ug pakig-ambitay sa Dios. Inay mahi-
mong anak sa Dios, ulipon hinuon siya sa sala.

Salo sa Tawo

Si Satanas misultig mga bakak ngadto kang
Adan ug Eva mahitungod sa Dios. Nadani sila
sa pagpakasala, nga mao ang pagsupil sa Dios.
Ang Dios nagpasidaan kang Adan nga ang sala
magdala ug kamatayon, tungod kay ang sala ma-
gapahimulag man sa tawo gikan sa Dios. Ang
kinabuhi nagagikan sa Dios, busa ang pagpahi-
mulag gikan Kaniya mosangko sa kamatayon.
Si Adan ug Eva mipili pagtoo kang Satanas inay
unta sa Dios. Nasupak nila ang mga sugo sa
Dios ug nagpatuyang sila sa ilang kaugalingong
mga paagi nga nagahatud sa makasusubong sang-
putanan sa kalibutan.

Ang Sangputanan sa Sala
Ang sala nagadalag sakit ug kamatayon

nganhi sa kalibutan.

Roma 6:16. Kon itugyan ninyo
ang inyong kaugalingon ingon
nga nga masinugtanong ulipon
ngadto kang bisan kinsa, ka-no
nga ulipon niya nga inyong
ginasugot. mga ulipon nga iya
sa sala nga nagahatud ngadto
sa kamatayon. o iya sa pagka-
masinugtanon nga nagahatud
ngadto sa pagkamatarung.

Pinaagi sa imong pagka masinupakon sa Dios
miduyog kita sa pagkamasupilon ni Satanas ug
gidawat ta ang iyang pagmando. Ang yuta na-
himong natad sa panggubatan taliwala sa Dios
ug ni Satanas. Ikaw ang magpili haing dapita ikaw
molaban.
Imong Pagpili - Paagi sa Dios o Paagi ni Satanas

;~~

./
Josue 24: 15. Magpili ka ka- ,~

rong adlawa kong kinsa ang ~
imong alagaron... Alang kana-
ko ug sa akong panimalay mo-
alagad kami ni Jehova.
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ANG DIOS
NAGTANYAG KANATO

SI SATANAS
NAGTANYAG KANATO

Hingpit nga Binuhat,
Kahusay, Pakig-angay
Katahum, Madagayaong
Paghatag

So Kinaiyahan

Kadautan sa Bisan Unsa,
Kagubot, Kaguliyang,
Kangil-aran, Kakabus,
Kagutom ug Balatian

So Atong Lawas

Kagana sa Pagkaon, Kaulit, Mga Bisyo,
Kinabuhi ug Maayong Kailibgon, Mga Sakit
Panglawas Ug Kamatayon

Sa Atong Panghunahunci, Pagbati ug Pangl ihok

Kamatuoran, Pagtoo, Sayup, Pagduhaduha,
Kaalam, Binu-ang,
Maayong mga Dautan nga Hunahuna,
P an ghunahnna,
Katuyoan,
Manggrmbuhaton,
Gugmang Putli,
Pagsalig,
Pagtoo,
Mapinaubsanon,
Masinugtanon, Kaga-
wasan sa Pagpili,
Kalipay, Matinabangon,
Makig-angayon, Pakig-
ambitay sa Dios

Way Katuyoan, Malag-
lagon, Kahikaw,
Pagdumot, Kahadlok,
Katahap,
Garbo, Masupilon,
Ulipon sa Sala,
Pakig-away, Gubat,
Kasub-anan,
Crimin, Pamin'taha,
Nahibulag sa
Dios

Ang Imong Pagabuhaton
• Butangi ug X ang tanang mga pulong
nga imong higustohan sa mga nahipatik sa
ibabaw ug O sa mga pulong nga dili nimo
higustohan. Sumala sa imong gimarkahan
kinsang dapit nga imong gidapigan? Dios
ba o Satanas ba? .

Ikaupat Nga Bahin
MAY PAGLAUM PA BA

ANG KAU BUTAN?
Ang Dios Walo Mobiya sa Kalibutan

Ang Dios sa giHapon nahigugma ka~ato bisan
pa sa atong mga sala. Naghimo siyag paagi
aron pagluwas kanato gikan sa sala, ni Satanas
ug sa kamatayon nga walay kinutoban. Ang
Dios nagamando pa sa kalibutan ug makahimo
Siya pagpabalik sa yuta ngadto sa pagkamasinug-
tanon gihapon kaniya.
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Ang Anak sa O'ios Nagdola sa Atong Silot

Ang matag tawo sa yuta nagpakasala ug gina-
hukman nga mamatay. Wala kitay makaplagang
paagi pagluwas sa atong kaugalingon. Ang Dios
nahigugma pag-ayo kanato nga iyang gipadala
ang iyang kaugalingon nga Anak, ang Ginoong
J esucristc, aron pagkuha sa atong silot.

Haduol sa duha ka libo ka tuig nga miagi, si
Jesus mianhi sa yuta ug sa milagrosong paagi
nagpakatawo sa usa ka ulay sa dapit sa Pales-
tina. Gitudloan Niya ang mga tawo sa kamatu-
oran mahitungod sa Dios ug sa Iyang gugma. Wala
siyay nahimong kasaypanan sa tibook Niyang
kinabuhi apan namatay Siya sama sa usa ka
criminal, gilansang sa cruz, Nagpakamatay
Siya puli kanato alang sa atong mga sala.

Ang Dios nagpaila sa kalibutan nga si Jesus
mao ang Iyang Anak pinaagi sa pagbanhaw Kaniya
human sa tulo ka adlaw. Kap-atan ka adlaw human
niini si Jesus mikayab ngadto sa langit sa lawas
gayud.

Mga tinun-an ni Jesus nga nakakita Kaniya
human sa Iyang pagkabanhaw ug nakasaksi sa
Iyang pagkayab ngadto sa langit nagtug-an kanato
mahitungod niini diha sa mga Evanghelio.

Pagdawat Kang Jesus Makapahimo Kanatong Mga
Anak Sa Oios

Tungod kay si Jesus nagdala man sa atong
silot, ang tanan nga modawat Kaniya ingon nga
Manluluwas makagawas gikan sa gahum sa yawa.
Kon motalikod kita sa atong mga Sala, ang Dios
magahimo kanatong Iyang mga Anak. Ang Dios
naga-awhag kanato sa pagtoo sa Iyang Anak
aron kita maluwas gikan sa sala. hinuon dili
Siya mopugos kanato pagbuhat niana . \II'

" ~
Roma 5:17. Kon tungod sa pag-'

lapas nga nahimo sa usa ka tawo ~
ang kamatayon mihari pinaagi sa ~
maong tawo, sa labi pa gayud pina- ~ 1
agi sa usang tawo nga mao si Jesuo~ 'I
cristo, a ng menagpakadawet sa 3
kadagaya sa grasya ug sa gasa ~
nga pagkamatarung nga walay bayad """
magahari diha sa kinabuhi. 'ITI.

Sallouloha Kini

Juan 3'16. Kay gihigugma gayud
sa Dios ang kalibutan Aga tungod
niana gihatag niya ang iyang bug-
tong Anak, aron ang tanan nga mo-
salig Kaniya dili malaglag kondili
may kinabuhing dayon. .

Rama 6'23. Kay ang suhol gikan
sa sala mao ang kamatayon, apan

ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang
kinabuhing dayon diha kang Cristo Jesus nga
stong Ginoo.

9



Makapuyo Ka sa Hingpit nga Kalibutan

May adlaw nga si J esus mobalik pag-usab
aron luwason ang kalibutan gikan sa sala ug
hingpiton niya kini pag-usab. Kon dawaton mo
Siya ingon nga imong Manluluwas karon. makapuyo
ikaw uban kaniya sa hingpit nga kalipay unya.
Bisan karon. ang imong kalibutan mahimong labi
pang maayo, kon dawaton mo si Jesus ingon nga
imong Manluluwas, tungod kay mahimo man
ikawng buotan nga tawo. Makahimo na ikaw ka-
ron pagsugod pagpahimulos sa panalangin nga
mabatonan sa mga anak sa Dios.

••

Ang Imong Pagabuhaton

• Isulat imong ngalan sa bian ko nga linya,
• Kay ang Dios nahigugma kang ..
sa pagkaagi nga Iyang gihatag ang iyang
bugtong nga Anak. aron kon si .
motoo Kaniya dili malaglag kondili may
kinabuhing dayon.

• Kon buot ka modawat kang Jesus ingon
nga imong Manluluwas karon sunda kining
pag-ampo.

Pag-ampo

Salamat Kanimo, O Dios sa imong paghigugma
kanako ug pagpadala sa imong Anak aron
pagpakamatay sa akong mga sala. Dawaton
ko si Jesus karon ingon nga akong Manlu-
luwas. Buot ako moalagad kanimo sa tanang
adlaw sa akong kinabuhi. Tabangi ako sa
pagkinabuhing balaan ug pagtuman sa imong
kabobot-on, alang sa akong kinabuhi. Gina-
ampo ko tungod sa Ngalan ni Cristo Jesus.
Amen.

Pasidunggan ka sa imong paghuman sa
Leksyon 1.

Sa diha nga among madawat ang Pasulit
papel nga sa leksyon 1, amo kanang gra-
dohan ug ibalik nganha kanimo.

Kon mahuman mo ang unom ka
leksyon. ipadala namo diha kanimo ang
maanindot nga sertipico,

Ang Dios magpanalangin kanimo sa
kadatu gayud!
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STUDENT NUM8ER

sa pagkadawat sa imong Pasulit I,
ang IC] National Office mohatag kanimo
ug usa ka student ID number. Kini mahimo
nimong permanenting numero nga imong
pagagamiton sa tanang mga sulat ug pasulit
ngadto sa ICI

PAHIMANGNO

ANG MGA LEKSYON MATUN-AN NGA MAG-
INUSARA O DIHA BA SA PUNDOK NGA GITA-

\\ II
WAG UG STUDY GROUP. ANG ICI NAGATAN-
YAG UG MGA KURSO SA PINULONGAN NGA
TAGALOG, ILOCANO, CEBUANO, HILlGAY-
NON, BICOL, PAMPANGO. PANGASINAN, UG
SAMAREfilO.

/
KAMI MODASIG KANIMO NGA HUMAN MA-
TAPOS NIMO ANG "MGA DAGKUNG PANGU-
TANA SA KINABUHI," MOTUON KA SA
SUNOD NGA KURSO. ANG "MGA DAGKUNG
HITABO SA KINABUHI NI CRISTO."

SA DIHANG MAHIBALIK NA ANG GIGRA-
DUHAN NGA PASULlT NGANHA KANIMO,
PALlHUG IBALHIN ANG HUSTONG MGA
TUBAG NGANHI SA L1BRITO SA DILI PA
IKAW MOSUGOD SA SUNOD NGA LEKSYON.

DAGHANG SALAMAT I
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ang mgadagkungpangutana
sa ~lnabuhi
LEKSYON

1 UNSA BAY NAGAKAHIT ABO
SA KALIBUTAN?

2 UNSA BAY KAMATUORAN
MAHITUNGOD SA DIOS?

3

4
UNSA BA GAYUD ANG KINABUHI?

UNSAON PAGTAGBO ANG IMONG
LABING DAKUNG KINAHANGLAN?

5 UNSAY MAHITABO HUMAN SA
KAMATAYON?

6 UNSA BAY MATUOD NGA IG LESlA?

CIClJ
International Correspondence Institute

Philippine National Office
P.O. Box 1084 Manila 2800

Pagsulat Sumala sa Pinasahi nga Instruksyon sa Pagpadal
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UNSA BAY KAMATUORAN MAHITUNGOD SA DiOS?



Minahal Nga Higala

Maayo nifnong pagkabuhat! Tungod kay
natapus na nimo ang Leksyon 1, among gisukip
ang leksyon 2 uban sa papel-pasulit niini. Basaha
sa pagdali ang tibook nga leksyon, unya tun-an
nimo sa mabinantayon gayud. Kon aduna kay
panahon, buhata dayon. Ang pagtuon sa mga
kurso sa ICI makatabang sa pagpatubo sa imong
kinabuhi.

Human matapus nimo ang unom ka mga
leksyon niining pagtuon sa korespondensya, maka-
dawat ikaw ug usa ka maanindot nga sertipiko ..
Ihatag kini ingon nga ganti sa imong pagpangita
sa kamatuoran ug sa imong kasibut sa pagtuon
hangtud ikaw nakatapus niining kursoha.

Apan ang labawng hinungdanon kay sa pag-
dawat sa sertipiko, mao ang pagbati sa kalam-
pusan nga imong mabatunan sa dihang matapus
na nimo ang' tanan nga leksyon. Sumala sa imong
nahibaloan, usa sa labing makatagbaw nga kasi-
natian sa kinabuhi maq ang pagkab-ot sa tumong
nga imong gipahamut~g sa imong kaugalingon.

Sa dih~ng matapus na nimo kining leksyon,
isulat ang: imong ngalan ug pinuy-anan diha sa
Pa,pel-Pdsulit. Unya, ipadala kining pasulit sulod
sa sobre ngadto sa adres nga anaa sa papel-pasulit,

Ang imong Papel-Pasulit pagagraduhan ug
ipadala balik kanimo.

Ang Dios magapanalangin kanimo!



LEKSYON 2

IIning Lelcsyona Magtuon Ka

UNSA BA ANG KAMATUORAN
MAHITUNGOD SA DIOS?

Unang Bahin

NGANO NGA IKAW ANGAY
MASAYUD SA KAMATUORAN

MAHITUNGOD SA DIOS?
Kinahanglan masayud ka sa kamatuoran mahi-

tungod sa Dios:

Tungod so S, Kinsa Ang Dios

Ang Dios Magbubuhat, Magmamando, ug Mag-
huhukom, sa tibuok kalibutan. Ingon nga mag-
bubuhat gipanag-iya Niya ang tanang mga butang
nga Iyang gibuhat. Ingon nga magmamando duna
siyay mga kasugoan alang sa kaayohan sa tanan
Niyang mga binuhat ug sa Iyang kalibutan. Ingon
nga Maghuhukom Siya magaganti o magakastigo
sa matag tawo sumala sa iyang pagkamasinug-
tanon o pagkamasupilon. Tungod kay ang Dios
imo mang Magbubuhat, Mag-
huhukom, kinahanglan ikaw ma-
sayud sa kamatuoran mahitungod
Kaniya ug unsa ang Iyang gipa-
abot gikan kanimo.

Ang Dios mahigugmaon nga Ama-
han, usab: Nagtanyag Siya kanimo
sa matuod nga kalipay. Kinahang-
lan nga ikaw masayud Kaniya
aron pagpahimulos sa Iyang gugma
ug panalangin.
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Tuno-id Kay Kini Maghatag ug Kinabuhi O Kcmc-
tayo" Alang Kanimo

Ang Dios maoy maghahatag sa kinabuhi. Nag-
tanyag Siya kanimo ug labing maayo, ug madaga-
yaong kinabuhi karon ug malungtaron ug hingpit
nga kinabuhi human sa kamatayon.

Sag.uloha Kini

Juan 17:3. Ug ang kinabuhing
edayon mao kini, ang ilang pag-
pakaila kanimo nga mao ang
bugtong tinuod nga Dios, ug
kang Jesucristo nga imong
pinadala.

Tuns~d Kay Sa Pagpahimuot Sa Dios, Kinahanglan
Ikaw Makaila Kaniya

Ang mga anak sa Dios mahigugma Kaniya ug
buot magpahimuot Kaniya. Kon imo nang nadawat
si Jesus ingon nga imong Manluluwas, karon
anak kana sa Dios. Buot ka nga sa matag adlaw
magdugang ang imong kasayuran mahitungod sa
imong Amahan nga Langitnon ug masayud ka sa
Iyang kabubot-on aron ikaw makapahimuot Kaniya
sa tanan mong pagabuhaton. Mao lamang kini ang
bugtong paagi nga ikaw makabaton ug hingpit nga
katagbawan sa kinabuhi tungod kay ikaw gibuhat
man aron paghimo sa mga butang nga makapahi-
muot sa Dios.

Ang Imong Pagabuhaton
Sulati ang mga linya nga way sulod.
Labing maayo alang kanako ang pagkasayud sa
kamatuoran mahitungod sa Dios:

• Tungod sa si ••••••••••••••••••• ang •••••••••••••••••••
• Tungod kay maghatag kini ug ••••••••••••••••••••• o

..................... alang kanako.

• Tungod kay sa sa Dios, kina-
hanglan ako Kaniya.

• Juan 17:3. Ug mao kini ang : ang
ilang pagpakaila kanimo nga mao ang •••••••••••••
•••••••••••. ug kang nga imong
pinadala.
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Pinaagi So Pagtan-aw sa Iyong Mga Buhat

Makatuon ka ug pipila ka mga butang mahitu-
ngod sa usa ka tawo pinaagi sa imong pagtan-aw
sa Iyang mga buhat. Sa diha nga motan-aw ka sa
kalibutan nga gibuhat sa Dios, masayud ka nga
Siya maalam kaayo ug gamhanan.

Roma 1:20. Kay sukad pa sa
pagkatukod sa kalibutan ang
iyang dili makita nga kinaiya.
nga mao ang iyang dayong gahum
ug pagka-Dios, sa tin-aw naila
na pinaagi sa mga butang nga
iyang nabuhat.

Ikaduhang Bahin
UNSAON NIMO PAGKASAYUD

SA KAMATUORAN
MAH ITUNGOD SA DIOS?

Gikan Sa Uban

Makakaplag usab ikaw sa kamatuoran mahi-
tungod sa usa ka tawo gikan sa uban nga nakaila
kaniya sa personal gayud. Sa Balaang Kasulatan
mabasa nato ang kasaysayan sa daghang mga tawo
nga nakaila sa Dios nga personal gayud. Siya
nakigsulti kaniya, nagatabang sa ilang mga suli-
ran, ug nagtagbo sa ilang mga kinahanglan. Siya
nag-ayo sa ilang mga lawas ug naghatag kanilag
kusog ug kalipay. Ang Dios wala mausab. Sa
daghang mga nasud karon makaplagan mo ang
linibo sa mga tawo nga nasayud ug nahigugma sa
Dios. Makasulti sila kanimo kon unsa ka kahi-
bulongan ang Dios.

I Juan l :3. Kadto nga among
inamantala usab kaninyo, aron
amo usab makabaton sa pakig-

ambitay uban kanamo; ug atong
akig-ambitay maoy pakig-ani-

-bitay uban sa Amahan ug sa
Iyang Anak nga si J esucristo.

Gikan So Iyang Ginaingon

Masayud ikaw sa tawo pinaagi sa pagbasa
sa iyang mga sinulat ug pagpamati sa iyang
pagsulti. Ang Dios nagasulti kanimo sa Balaang
Kasulatan. Dinhi imong makaplagan ang Iyang
kinaiya, Iyang mga plano, Iyang pagbati, ug Iyang
gugma alang kanimo.

Juun 5:39. Kamo nagasusi sa ~
mga Kasulatan •••••••• ngani
kini mao ang nagapanghimatuod
mahitungod kanako.
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Pinaagi sa Personal Ngo Kasinatian

Labing masayud ka sa usa ka tawo pinaagi sa pag-
puyo kauban niya, pakigsulti ug pagtrabaho uban kaniya.
Ang Dios buot nga ikaw masayud sama niining paagiha,
busa iyang gipadala ang Iyang Anak nga si Jesucristo
pagpuyo taliwala sa mga tawo. Si Jesus sama gayud ug
dagway sa Iyang Amahan, busa diha kaniya makakita ka
sa kinaiya sa Dios. Masayud ka sa Dios pinaagi kang
Cristo.

Hebreohanon 1:1-3. Sa daghan ug nagkalain-
laing mga paagi ang Dios misulti kaniadto sa
karaang kapanahonan ngadto sa atong mga gini-
kanan pinaagi sa mga profeta; apan niining kaula-
hiang mga adlaw siya misulti kanato pinaagig
Anak, ••• Kini siya, ingon nga panganinaw sa
himaya sa Dios ug tukma nga hulad sa iyang
kinaiya •••

Sa diha nga ikaw modawat kang Jesucristo
ingon nga imong Manluluwas, Siya magpadayag
sa Dios kanimo. Samtang ikaw makigsulti kaniya
diha sa pag-ampo ug magbasa sa Iyang Pulong,
makasinati ka sa Iyang presencia ug masayud pa
ikaw ug dugang mahitungod Kaniya nga wala nimo
dahuma nga mahimo.

Juan 14:21,23. Ug ang nahi-
gugma kanako pagahigugmaon

\\lliI1LII! sa akong Amahan, ug ako mahi-
~\IIIr1~ gugma kaniya ug magapadayag

~ sa akong kaugalingon ngadto
::, kaniya. Kon kinsa ang nahi-

gugma kanako iyang pagaban-
ayan ang akong pulong, ug

ang, akong Amahan mahigugma
kaniya, ug moanha kami kaniya
ug anha kami mopuyo diha
kaniya.

Ang Imong Pagabuhaton
Ginasulat sa ubos ang lima ka maayong paagi

n~~ ikaw makasinati ~a Dios ug usa ka paagi nga
dih makatabang pag-da Kaniya. Badlisi ang usa
sa nahisulat nga dili makatabang kanimo.
• Pagtan-aw sa Iyang mga buhat diha sa kinaiya-
han.

• Pagpamati sa mga tawo nga nakaila sa Dios ug
nagasulti mahitungod Kaniya.

• Pagbasa sa Iyang Basahon. ang Balaang Ka-
sulatan.

• Pagpamati sa mga tawo nga wala makaila
sa Dios bg maoy magsulti mahitungod Kaniya.

• Pinaagi sa Iyang Anak nga si Jesucristo.

• Pakigsulti sa Dios sa personal gayud diha sa
pag-ampo.
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Ikatulong Bahin

UNSA BA ANG
I-IULAGWAY SA DIOS?

•
Ang Dios Walay Kinutoban, Espiritu ngo Walay
Katapusan

Ang Dios dili masukod pinaagi sa panahon,
wanang, ug mga balaud sa kinaiyahan sama sa
tawo. Buhi Siya kanunay, karon ug sa umalabot,
Siya anaa sa tanang dapit. Nasayud Siya sa tanan
ug makahimo Siya sa bisan unsa.

Ang Dios Tulo ka Personas Diha so Usa

Dunay ubang mga tawo naghunahuna nga ang
Dios usa ka diwanhong gahum nga nagmando sa
kalihokan sa kalibutan, o usa ka impluwensya
alang sa pagkamaayo. Kita nasayud nga Siya
usa ka Persona tungod kay Siya mohunahuna,
mobati, ug mobuhat.

Ang tinuod, mao nga ang Kasulatan nagtudlo
nga ang Dios tulo ka personas diha sa usa, ang
Dios sa Trinidad, Ang Amahan, ang Anak, ug ang
Espiritu Santo, pari ho ra ang ilang kinaiya, gahum
ug katuyoan. Nagausa sila pagbuhat sa hingpit
nga pag-inuyonay ingon nga Persona - usa ka Dios.

\\ \ "1/
Mateo 28:19. • •• Sa pagpa- 0

mautismo kanila sa ngalan sa ~ ::::::
Amahan, sa Anak ug sa Espiritu::::-
Santo. ::;; ~

/////11\\'\ "
Ang Dios Gugma

Ang Dios gugma - ang gugma maoy Iyang
kinaiya. Nahigugma Siya sa tanan. Siya nahi-
gugma kanimo ug buot Siya mohatag sa labing
maayo sa kinabuhi alang kanimo. Unya buot
Siya nga ikaw makapuyo uban Kaniya didto sa
iyang kahibulongang puloy-anan sa langit.

7

I Juan 4:8. Siya nga wala
magahigugma wala makaila sa
Dios; kay ang Dios gugma man.

Ang Dios Hingpit

Ang Dios hingpit nga maayo, putli, matinud-
anon, ug matarung sa tanan Niyang pagabuhaton.
Siya mabination ug maloloy-on.

Mateo 5:48. Ang inyong Amahan nga atua sa
langit hingpit.



Ang Dios Matarung

Ang Dios naghimo ug mga balaud nga makaayo
sa tanang mga tawo. Siya maoy matarung nga
Maghuhukom. Nagapasabut kini nga Siya kanunay
magbuhat sa bisan unsa nga matarung. Magaganti
Siya sa magasugot sa iyang mga sugo ug magasilot
sa tanan nga magasupak niini. Buot Siya maga-
luwas kanato gikan sa atong mga sala, apan kon
dili kita magpaluwas kaniya, makahatag lamang
Siya sa silot nga angay kanato.

Ecclesiastes 12: 14. Kay pagadad-on sa
Dios ang tagsatagsa ka buhat ngadto sa
paghukom uban ang tagsatagsa ka tinago
nga butang, bisan ang maayo, kun bisan
ang dautan.

Genesis 18:25. Dili ba ang Maghuhukom sa
tibuok nga yuta magabuhat sa matarung?

A,g Dios Nasayud sa Tanan
Ang Dios nasayud sa nangagi, ang karon ug

ang palaabuton. Siya nakakita, nakadungog, ug
nakasabut sa tanan nga nahitabo. Siya nasayud
sa imong mga hunahuna ug ngano nga imong gi-
nabuhat. Ang Dios nasayud unsa ang labing
maayo alang kanimo, ug buot Siya motabang
kanimo paghimo sa hustong pagpili.

Genesis 16:13. Ikaw mao ang
Dios nga nagatan-aw,

I Juan 3:20. Ang Dios ••• na-
hibalo sa tanan.

Ang Dios Makahimo sa Bisan Unsa

Ang Magbubuhat nagtukod dinhi sa Iyang kali-
butan sa mga sumbanan nga mao kining ginatawag
ug mga balaud sa kinaiyahan. Ang tanan nagali-
hok sumala niining mga sumbanan. Ang l .os
labaw pa niining mga balaud sa kinaiyahan busa
dili Siya mahigut niana. Magahimo Siya ug mga
kahibulongang buhat nga gitawag ug mga milagro,
mga butang nga labaw na sa gahum sa tawo o sa
kinaiyahan.

Si Jesus nagahimo ug daghang mga milagro
sa dinhi pa Siya sa kalibutan. Giayo Niya ang
mga masakiton, gibanhaw ang mga minatay, ug
gibag-o ang mga kinabuhi. Mao gihapon Siya ang
Dakung Mananambal ug malipay Siya pagayo kanato
sa lawas ug sa kalag.

t Mateo 19:26. Sa Dios ang
tanan mahimo.

Exodo 15:26. Ako mao si
J ehova nga magaayo kanimo.

8



Ang Imong Pagabuhaton

USA sa mga laray nga nasulat sa ubos DILI
matuod. Badlisi ang dili matuod.

• Ang Dios nahigugma kanimo ug buot motabang
kanimo.
• Ang Dios matarung nga Maghuhukom nga maga-
silot sa sala. .

• Ang Dios usa lamang ka impluwensiya.
• Ang Dios nakakita ug nasayud sa tanan ug
anaa sa tanang dapit.

• HUNAHUNAA: Mobati ba ikaw ug kalipay o
kaguol sa diha nga ikaw masayud nga ang Dios
nagatan-aw kanimo? Ngano?

9

Ikaupat Nga Bahin

UNSAY KABUBOT-ON SA
DIOS SA PAGSIMBA KANIYA?~
Diha sa pagsimba atong gipakita sa Dios nga

kita nahigugma, nagsipadungog ug nagtahud Kani-
ya. . Magpasalamat kita Kaniya sa Iyang nanga-
himo ug makigsulti kita Kaniya. Sa nagkalain-
laing simbahan makita mo ang nagkalainlaing ,
paagi diin ang tawo magasimba sa Dios. Unsaon
ba sa pagsimba Kaniya? Unsay makapahimuot
Kaniya?

Pagbinuotan Ug Pagminatud-on
. Kinahanglan imong tumanon ang tanan nimong

ginasulti. Kinahanglan ikaw motoo sa Dios ug
andam ikaw sa pagsugot Kaniya.

Juan 4:24. Ang Dios Espiritu: ug ang
mga magasimba Kaniya, kinahanglan maga-
simba diha sa epiritu ug sa kamatuoran.

Hebreohanon 11:6. Kay bisan kinsa nga
magaduol sa Dios kinahanglan magatoo sa
iyang pagkaanaa ug nga Siya magabalus ra

. sa mga magapangita kaniya.

An Dios Lamang Maoy Simbaha
ng Magbubuhat mao lamang ang matuod nga

Dios. Dili Siya buot nga ikaw magaampo ug laing
mga dios, mga tawo, mga espiritu, mga imahin, o
mga butang. Dili gani Siya buot nga ikaw maga.-
gamit ug mga imahin kon ikaw magasimba Kaniya.



Exodo 20:3. Dili ka magbaton
ug lain nga mga dios sa atuba-
ngan ko.

Mga Buhat 14:15; 17:29. Ug
kami nagamantala kaninyo sa
Maayong Balita, nga gikan ni-
ining maong mga kakawangan
kinahanglan managpangliso kamo
ngadto sa buhing Dios. Dili
nato pagahunahunaon nga ang pagka-Dios
nahisamag bulawan, o salapi, o bato.

Pasalamati Ang Dios Sa Iyang Mga Panalangin

Sa pag-awit ug pag-ampo, ug bisan pa sa kahi-
lum sa imong kaugalingong kasingkas ing, pas ala-
matli ang Dios sa Iyang gugma ug pagkamaayo -

. IIg sa tanang mga panalangin alang ~animo. \

Salmo 8:1. Pag-awit sa ma-

~

kusog ngadto sa Dios nga atong
kusog .

• y_"'_ Salmo 150:6. Ipapagdayeg sa
.. tagsatagsa nga adunay ginin-

hawa si Jehova. Dayegon ninyo
si Jehova.

Pagsimba Ngo Mapinaubsanon Apan Uban Ang
Pattoo

Ilha imong kaugalingon nga ikaw dili takus
nga moduol sa balaan nga Dios. Apan tungod kay
gidawat mo si Jesus ingon nga imong Manlulu-
was, ang Dios nagapasaylo kanimo ug nagadawat
kanimo ingon nga Iyang anak. Busa pakigsulti
Kaniya ingon nga imong Amahan bisan unsa nga
anaa sa imong kasingkasing.

Ang Imong Pagabuhaton
• HUNAHUNAA: Nagsimba ba ako sa Dios
sumala sa upat ka paagi nga gihisgutan
niining leksyona? Magplano ba ako pag-
buhat niini?
• Pag-ampo ngadto sa Dios karon sa imong
kaugalingong mga pulong nga magahangyo
Kaniya nga magapadayag Siya nganha kanimo
uban na sa Leksyon 3.
PasidunggBrl ka sa imong pagtapus sa

LeJcsyon 2.
Sa diha nga among madawat Brlg imong

Pasulit nga Papel, amo kining pagagradohan
ug ibalik kanimo uban na sa Lek syon 3.

Kon JlIatapus na nimo ang ikaunom nga
leksyon, ipadala namo ang maanindot nga
sertipico ug hatagBrl ikaw ug cJpg8llg kasa-
yurBrl koa unSBrlg paagi nga ikaw mahimong
inila nga ICI Bible Club Captain.

Ang Dios magapanalangin kenimo,
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STUDENT NUMBER

ANG MGA DAGKUNG PANGUTANA SA KINABUH

PASULIT
LEKSYON 2

UNSA BA ANG KAMATUORAN
MAHITUNGOD SA DIOS7

NGALAN _

Pinuy-anan _

:;
?

Sulati ang mga Unya nga way sulod:

l. Labing maayo alang kanako ang pagkasayud
sa kamatuoran mahitungod sa Dios:

Tungod sa,$j ang _

Tungod kay maghatag kini ug _
o alang kanako.

Tungod kay sa _
sa Dios, kinahanglan ako _
Kaniya.

2. Juan 17:3 Ug mao kini ang _
ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang

_______ , ugkang _
nga imong ipadala.

3. Ginasulat sa ubos ang lima ka maayong
paagi nga ikaw makasinati sa Dios ug usa ka
paagi nga dili makatabang sa pag-ila Kaniya.
Badlisi ang usa sa nahisulat nga dili maka-
tabang kanimo.

* Pagtan-aw sa Iyang mga buhat diha sa
kinaiyahan.

* Pagpamati sa mga tawo nga nakaila sa
Dios ug nagasulti mahitungod Kaniya.

* Pagbasa sa Iyang Basahon, ang Balaang
Kasulatan.



* Pagpamati sa mga tawo nga wala maka-
ila sa Dios nga magasulti mahitungod
Kaniya.

* Pinaagi sa Iyang Anak nga si Jesu-
cristo.

* Pakigsulti sa Dios sa personal gayud
diha sa pag-ampo.

4. Usa sa mga laray nga nahimutang sa ubos
DILI matuod. Badlisi ang dili matuod.

* Ang Dios nahigugma kanimo ug buot
motabang kanimo.

* Ang Dios matarung nga Maghuhukom
nga magasilot sa sala.

* Ang Dios usa lamang ka impluwensiya.

* Ang Dios nakakita ug nasayud sa tanan
ug anaa sa tanang dapit.

HUNAHUNAA: Mobati ba ikaw ug kalipay o
kaguol sa diha nga ikaw masayud nga
ang Dios nagatan-aw kanimo? _
Ngano? _. _

5. Unsa ba ang paagi nga ang pagsim ba sa tawo
mahimut-an sa Dios?

Pangutan-a ang imong kaugalingon, "Nagasimba
ba ako sa Dios sumala sa upat ka paagi nga
gihisgutan niining leksyon? " "Nagaplano ba
ako pagbuhat niini? "

ANG IMONG PAGABUHATON:

* Pag-ampo ngadto sa Dios sa imong kaugali-
ngong mga pulong nga magahangyo Kaniya
nga magapadayag Siya kanimo samtang ikaw
magasimba Kaniya.

PJNASAHI NGA JNSTRUKSYON SA PAGPADALA:

Ibalik aron pagagraduhan ngadto:



STUDENT NUMBER

PAHIMANGNO
, Ang mga leksyon sa ICI mahimong pagatun-an

sa kinaugalingon o sa pundok. Ang usa ka
grupo mahimo nga lider sa grupo ug usa o
dugang sakup nga magatigum sa kanunay sa
katuyoan sa pagtuon sa Biblia ginamit ang mga
leksyon sa ICI.

Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa
pagtuon sa BIBLIA, sulat sa:

International Correspondence Institute
Philippine National Office

P.O. B<1x 1084, Manila

Instruksyon sa Pagpadala:

sa dihang mahibalik nganha kanimo ang gigra-
duhan nga papel-pasulit, palibug ibalhin ang
hustong mga tubag nganha sa librito, sa dili pa
ikaw mosugod sa sunod nga leksyon. Daghang
Salamat!

I1ista ang imong mga higala:
Ngalan _

Pinuy-anan _

Ngalan _

Pinuy-anan _----:==--====::::::==--===---:::=:::-
Ang imong papel-pasulit pagagraduhan ug ibalik
nganha kanimo. Malipay karni kon mosulat
ka kanamo. Makahimo ka sa pagpangutana sa
gihisgutan samtang ikaw magpadayon sa pag-
tuon niining kursoha. Sa dili pa nimo ipadala
kining papel-pasulit, Tan-awa ang Pinasahi nga
Instruksyon sa Pagpadala. Kon wala, ipadala
ngadto sa:

ICI - Phil. Nat'l. Office
P.O. Box 1084, Manila



LEKSYON

1 UNSA BAY NAGAKAHITABO
SA KALIBUTAN?

2 UNSA BAY KAMATUORAN
MAHITUNGOD SA DIOS?

3

4
UNSA BA GAYUD ANG KINABUHI?

UNSAON PAGTAGBO ANG IMONG
LABING DAKUNG KINAHANG LAN?

5 UNSAY MAHITABO HUMAN SA
KAMATAYON?

6 UNSA BAY MATUOD NGA IGLESIA?

Intemational Correspondenee Institute
PHILlPPINE NATIONAL OFFICE

P.O. Box 1084
MANILA

':-110\" - - •. , . ,.~. -~ ,.' ,~. - ''7 I l, I Ir:' - - ~-"
~"iL"" ..... --;,: ~ or-:"' .....~:~ _ i -:':-~J'··~.-!-.:::;1~i." :.~ -~: I

Pagsulat Sumala sa Pinasahi nga Instruksyon sa Pagpada



ANG MGA
DAGKUNG?
PANGUTANA

~rea.1- Qu..es·hon..s
~e.bua.no

CEBUANO

CEBUANO
GREAT QUESTIONS

~•
~ .•

UNSA BA GAYUD ANG KINABUHI



Minahal nga Higala:

Kon matapus na nimo kining leksy on, nakuha
na nimo ang katunga niining nagsunodsunod nga
pagtuon nga giulohan, "Ang Mga Dagkung Pangutana
sa Kinabuhi." Tulo na lang ka mga leksyon human
niini unya ikaw makatapus na sa kurso!

Ang mga pangutana niining kursoha ginasubli
sa kanunay sa tanang mga katawhan sa tibook nga
kalibutan. Ang among katuyoan mao ang paghatag
kaninyo sa mga tubag diha sa Biblia alang niining
mga pangutana. Pinaagi sa pagkabati sa mga tubag
gikan sa Biblia makahimo ikaw ug daku sa pag-amot
ug paghisgut uban sa mga katawhan nga adunay mga
pangutana.

Sa walay pagduhaduha adunay imong mga
higala nga buot ka nga makatuon usab kauban nimo.
Imo kining mahimo pinaagi sa pagsulat sa ilang mga
ngalan ug adres dinha sa wanang giandam sa imong
Papel-Pasulit. Amo silang padalhan ug papel sa
pagpalista. Kun sila gusto, nan makakuha sila sa
kurso, Pinaagi niini makatabang ikaw sa imong mga
higala sa pagkakaplag sa tubag sa ilang mga pangutana
mahitungod sa kinabuhi ug sa Dios.

Hinaut nga ang Balaang Espiritu magagiya kani-
mo samtang ikaw magatuon.

- Ang Pangulo



Lekeyon 3

UNSA BA GAYUD
ANG KINABUHI?

NGANO NGA NATAWO IKAW?

UNSA ANG IMONG PAGKASAMA SA
DIOS?

UNSA ANG PAGKALAHI MO SA DIOS?

UNSANG MATANGA SA PAGKATAWO
ANG IMONG GUSTO?

UNSAON NIMO.PAGKASAYUD NGA
IKAW ANAK SA DIOS?

Unang Bahin

NGANO NGA IKAW NATAWO?
Kinahanglan Ikaw Masayud

Unsa bay imong mahunahuna sa
usa ka tawo nga magsulay pagga-
mit sa iyang buli n~a kalo ingon
nga kolon lutu-anani O usa ka
botelya ingon nga maoy martelyo?
O mahurot na lamang paggasto
ang tibuok niyang kinabuhi una

pa siya mangita sa katarungan kon unsay matuod
nga kahulogan sa kinabuhi?

Hangtud nga dili nimo ikapahimutang imong
kinabuhi sumala sa husto niining kagamitan, ma-
sama kita sa kalo ibabaw sa kalayo, o sa botelya
nga gigamit nga martelyo. Ginalaglag ta ang atong
kaugalingon nga walay pagkab-ot sa katumanan
nga makapatagbaw.

Ang Dios may tuyo ug plano alang sa imong
kinabuhi. May bulohaton nga gitagana niya alang
kanimo dinhi sa yuta ug nangandam siyag kahibu-
lungang puloy-anan alang kanimo didto sa langit.
Natawo ikaw aron mapasibo sa plano sa Dios.
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Natawa Ikaw Aran Mahimang Anak sa Dios

Imong natan-an nga ikaw gibuhat alang sa ka-
himut-an sa Dios, mahimong Iyang anak, magpahi-
mulos sa Iyang gugma, ug mobalus usab sa pl1g-
higugma Kaniya. Bisan pa ug unsay imong buhaton
kon wala kay pakig-ambitay sa Dios napakyas mo
ang labing dakung katuyoan sa kinabuhi.

Sa Imo 16: 11. Igapakita mo kanako ang
dalan sa kinabuhi: Sa imong presencia anaa
ang kahupnganan sa kalipay: Sa imong tuong
kamot adunay mga kalipayan nga walay ka-
tapusan.

Natawo Ikaw Aron Magatubo sa Pagkasama sa Dios

Alang kanimo, nga anak sa Dios, ang kinabuhi
niining yutaa sama sa usa ka tuIonghaan nga naga-
andam kanimo alang sa eternidad. Ang imong mga
kasinatian maoy mga leksyon pagpaandam kanimo
sa katungdanan nga imong makaptan sa gingharian
sa Dios, Ang mga suliran ug ubang mga butang nga
gi-antus nimo karon magatudlo kanimo sa pagpa-
iIdl, pagtoo, ug pagkamasinugtanon. Makatabang
sila sa imong espirituhanong pagtubo aron ikaw
maga-anam sa pagkasama sa imong Amahan nga
Langitnon. Himoa nga ang Dios makapahimo ka-
nimo~ buotan nga tawo aron ikaw magamit Niya
Itaron ug sa kalibutan nga palaabuton.
- \",\1

~

\\\'
~

" ,
.". ,""o "-.. \~

2 Timoteo 2:12. Kon ugaling
kita magaantus man, kita maga-
hari usab unya uban Kaniya •

Natawo Ikaw Aron Magabuhat Uban Kaniya

Natawo ikaw aron mahimong panalangin sa imong
panimalay, sa imong balangay, imong nasud, ug
sa kalibutan. Buot ang Dios nga ikaw mahimong
Iyang katabang ug magapamuhat uban Kaniya.
Motabang Siya kanimo pagkabig sa uban ngadto
kang Jesucristo ug sa pagbaton ug bulahan nga
kinabuhi diha Kaniya.

Efeso 2:10. Kay kita iyang
mga binuhat, hinimo diha kang
Cristo Jesus alang sa mga ma-
ayong binuhatan nga gilaraw
na~ daan sa Dios, aron nga ni-
ini managgawi kita.
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Ang Imong Pagabuhaton

• Ang Dios nagahatag kanako ug kinabuhi
aron nga ako mahimo Niyang ma-
gatubo sa ••• .,. ug uban
Kaniya ingon nga katabang Niya.

• Pangutan-a imong kaugalingon: Ang akong
kinabuhi nakapahimuot ba sa Dios?
Gidawat ko ba ang pag-antus ingon nga ka-
higayonan sa pagpatubo sa akong pagpailub
ug maayong pamatasan?

Nagabuhat ba ako kutob sa akong mahimo
aron pagtabang sa uban?

Nagkinabuhi ba ako ingon nga ang kamatayon
maoy katapusan sa tanang butang, o ginaga-
mit ko ba ang akong kinabuhi karon- ingon
nga pangandam alang sa eternidad?

Nagpamuhat ba ako sa angay kong pagabu-
haton, o sama ba ako sa nagagamit sa iyang
buli nga kalo ingon nga kolonnga lutu-anan?

J kaduhang BahiD_

UNSA ANG IMONG
PAGKASAMA SA DIOS?

Ang Dios Nagahatag Kanimo Ug Espiritu Nga
Binuhat Sama sa Iyang Dagway

Ang Dios nagbuhat sa lawas ni Adan giKan sa
abug sa yuta, ginahatagan siyag yutan-ong kinaiya
sama sa ubang mga binuhat nga yutan-on, Tungod
niana ikaw nakapanunod ug kinaiyang yutaa-on,
Apan ang kinabuhi sa sulod ni Adan, iyang espiritu,
nagagikan sa gininhawa sa Dios. Ang espiritu ni
Adan sama sa Dios. Ang espiritu usab sama sa
Dios sa daghang. mga paagi.

5

Sag-ulaha Kini

Genesis 1:26; 2:7. Ug mi- ~
ingon ang Dios: Buhaton nato
ang tawo sumala sa atong dag-
way, ingon sa kasama nato; Ug
giumol ni Jehova nga Dios ang
tawo gikan sa abug sa yuta, ug
gihuypan niya sa mga buho sa
iyang ilong sa gininhawa sa
kinabuhi, ug ang tawo nahimong kalag nga may
kinabuhi.



Imong Espiritu Sama sa uios sa Daghang mga Paagi

Kining especial nga espiritu makapahimo kani-
mong lahi kay sa mga mananap. Gitawag ta kini
ug dagway sa Dios diha sa tawo.

Makita mo ang dagway sa Dios sa imong kauga-
lingon diha:
• Sa imong moral nga kinaiya: pagbati ngad-

to sa matarung ug sa dautan.

.. Sa kinaiyang mahigugmaon sa kaanyag:
paghigugma sa mga matahum nia'butang.

• sa kinaiyang masinabutort: ang tinguha sa
pag-ila sa kamatuoran, ang katakus pag-
pangatarungan, pagsulti, ug sa ubang paagi
sa pagpahibaloanay.

• Sa kinaiyang espirituhanon: tinguha sa
pagsimba ug pagbaton sa pakig-ambitay sa
Dios.

• Sa kinaiyang manggibuhaton: tinguha sa
pagpauswag sa imong kahimtang. Ang tawo
nagtukod ug dagku ug habug nga mga balay.
nagausab sa agi-anan sa mga suba, naga-
gamit sa kuryente, ug naghimog mga maki-
narya para magamit sa trabaho. Nagmugna
ug katahum diha sa musica, arte, balak,
awit, ug sa tanang matang nga mahimo sa
kamot sa tawo.

Kining mga butanga nga nagagikan sa mga kr-
naiya sa Dios ug nagpahimo kanimong lahi kay sa
mga mananap nagpaila lamang nga ikaw natawo
aron mahimong anak sa Dios ug dili ikaw maga-
pahimuot sa imong kaugalingon lamang sama sa
ginabuhat sa mga mananap.

Ang Imong Pagabuhaton

• Diin man gikan ang espiritu sa tawo,
gikan ba sa mananap o gikan ba sa Dios?

• Makita nato ang timaan sa dagway sa
Dios diha sa tawo pinaagi sa iyang pagka-
lipay sa mga maanyag, o .
nga kinaiya: katakus sa pagpangatarungan,
• ••••.•••• nga kinaiya: pagbati
sa matarung o dautan, o ..
nga kinaiya: pagpangita sa Dios, o ..
................ nga kinaiya.

Balika ang matag usa niining lima ka mga
kinaiyahan ug hunahunaa ang onggoy nga
magasulat ug balak, o ang baboy nga maga-
mugna ug ayroplano ug magpalupad niini.
Usa ka kataw-anan kaayo: busa pasalamati
ang Dios sa matag parti sa imong kinaiya
nga makapahimo kanimong sama sa Dios.
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Ika~ulon9 Bahin

UNSANG PAAGI NGA IKAW
NAHIMONG LAHI SA DIOS?

Duna Kay Lawas ngo Unod

Ang Dios walay kinutoban, walay katapusan, ug
Espiritu nga gamhanan sa ngatanan, dili masukod
sa panahon o sa kawanangan, Dili ug dili gayud
Siya mamatay. Ang imong espiritu nagapuyo sa
usa ka lawas nga limitado kaayo ang iyang kalig-
on, anaa lang siya sa usa ka dapit sa usa ka pana-
hon ug may adlaw ra nga siya mamatay. Bisan pa
niana, usa kini ka kahibulongang hatag sa Dios
kanimo. Kay tungod niana ikaw makapamuhat
alang sa Dios diin dili nimo mabuhat kon usa pa
ikaw ka espiritu. Kinahanglan imong atimanon
pag-ayo ang imong lawas tungod kay maoy puloy-
anan sa imong espiritu ug templo sa Dios ~lang
sa iyang paggamit. 10 1\\1

I Coro 6~19,20. Wda ba ka- I'
mo masayud nga ang inyong
lawas templo sa Espiritu Santo I :

nga nagapuyo sa sulod ninyo ,o:\i
oo. Busa himayaa ninyo ang Ii \'
Dios diha sa inyong lawas. !I

Dunay ubang tawo nga magdagmal sa ilang mga
lawas tungod sa dautang buhat nga ilang nahimo.
Castiguhon ang ilang mga lawas aron mahimo si-
lang maayo. Sa iyang kaugalingon, ang lawas dili
maayo ug dili usab dautan. Sama lamang kini sa
makina nga gidumala sa imong espiritu: ang imong
espiritu maoy mohukom kon unsay imong buhaton,
ug ang imong lawas monunot lamang. Mahimo nga
ang Imong lawas magamit sa maayo o magamit ba
sa dautan, alang ba ni Satanas o alang ba sa
Dios. -

2~~, II Rama 12: 1. Itugyan inyong
;1; I I mga lawas ingon nga halad nga
/.:, I l/buhi balaan ug hinangponon sa

, sa Dios. _

Seguroha nga ang imong espiritu maoy agalon
sa tibuok mong lawas. Ang lawas maayong sulu-
goon apan dili maayong agalon. Kon panuntan mo
ang pangandoy sa kailibgon sa imong lawas naga-
padulong ka sa kadautan. Mahimo gani nga maga-
pus ka sa mga bisyo ug madaut ang imong pang-
lawas ug magapaunlod pa sa imong espiritu ngadto
sa sala. Kon atong kaUmtan ang gikinahanglan
sa atong kalag, pauyonan ang kailibgon sa lawas,
magaanam ug kunhod ang atong pagkasama sa Dios.
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Ang Sala Nagadaut sa Imong Kinaiya

Ang sala maoy nagadaut sa dagway sa Dios
diha kanimo. Ang tawo naga-anam ug kangil-ad
sa diha nga siya maoy magamando sa iyang ka-
ugalingong kinabuhi, inay nga ang mga paagi sa
Dios maoy magamando kaniya.

Galacia 5:19-21. Ug dayag kaayo ang mga
buhat sa unod nga mao kini: pakighilawas,
kahugaw, kaulag, pagsimbag mga diosdios,
panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbing-
kil, pangabubho, kapungot, iyaiyahay, sinu-
pakay, pundokpundok, kasina, huboghubog,
hudyaka-bahakhak, ug mga bu-
tang nga maingon-ingon niini, ~_
pasidan-an ko kamo, sama sa
ako nang pagpasidaan kaninyo
kaniadto nga ang mga naga-
buhat sa maong mga butang
dili magapanunod sa gingharian
sa Dios.

Dili Ka Mahimong Maayo sa Imong Kaugalinga1
Lamang

Ang tanang butang nga maayo nagagikan sa Dios,
Kon ang Dios wala kanimo, dili ka mahimong ma-
ayo. Ikaw mamaayo lamang kon ang Espiritu San-
to sa Dios mopuyo sa sulod nimo ug himoon ikawng
maa ~\'

"~" Roma 7:18-20. Kay nahibalo
ako nga walay ma 10 nga na-
gapuyo sa sulod nako, nga sa
ato pa, sa sulod sa akong la-

- was, Ania kanako ang pagti-
nguha sa maayo, apan dili ako makabuhat
nnru, Kay dili ako mobuhat sa maayo nga
gitinguha ko; mao hinuoy ginabuhat ko ang
dautan nga wala ko tinguhaa. Karon, kon
maoy ginabuhat ko ang butang nga wala ti-
nguhaa, dili na ako mao ang nagabuhat niini
kondili ang sala nga nagalublob sa sulod
nako.

Lahi Gayud Ikaw sa Dios Busa Gikinahanglan nga
Ikaw Pagabuhaton Pag-usab

Ang imong kinaiya dili mausab tungod kay na-
ningkamot ikaw pagbuhat ug maayo, o tungod kay
'ikaw mitipon ug usa ka simbahan. Nagkinahanglan
ikaw sa Dios nga maoy mousab sa imong kinaiya,
ug buhaton ikaw nga tawo sumala sa iyang gusto.
Tugoti Siya nga mopahiuli sa Iyang kinaiya diha
kanimo.
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Ikaupat Nga Bahin
UNSANG MATANGA SA PAGKA-

TAWO ANG IMONG GUSTO?
Ang mao rang kulonon nga yuta mamahimo nga

tuna-an sa baboy o mahimo bang maanindot nga
sudlanan. Kana nagadependi kon unsay gusto sa
tag-iya ug ang kabatid usab sa magkukolon.

Ang kinaiya sa tawo kon pasagdan sa iyang
kaugalingon mosamot ang pagkadautan. Mahimo'
kini nga tuna-an sa mahugaw ug dulumtanang hu-
nahuna ug dautang mga kalihukan. Apan kon anaa
sa kamot sa Dios, ang batid nga Magkukolon, ang
im~ kinabuhi mahimong kahibulongan sa iyang
katahum ug kapuslanan.

Jeremias 18:4,6. Ug sa diha
nga ang mga sudlanan nga binu-
hat niya gikan sa yuta nga ko-
lonon, nadaut diha sa kamot sa
magkukolon, kinI gibuhat niya
pag-usab ug lain nga sudlanan,
sumala sa gipakamaayo sa
magkukolon nga angay sa himu-
on gikan niini. Dili ba mahimo
ko kanimo ang ingon sa gibuhat niining mag-
kukolon? Nagaingon sl Jehova: Ania karon,
ingon nga ang yutang ku1onon anaa sa kamot
sa magkukolon, maingon niana kamo ania
man sa akong kamot.

• Mahimo ba ikaw nga maayo bisan walay
tabang gikan sa gawas? .

Ang Imong Pagabuhaton'

• Basaha pag-usab kining bahina ug timan-i
ang mga paagi nga ikaw wala mahisama sa
Dios. Badlisi sa ubos ang bisan' unsa nga
dili mo hl-angayan sa imong kinabuhi.
• Hain bay bililhon alang kanimo, imong
lawas o imong espiritu? .
• Hain kanila ang imong pamandoon? .

Ang Imong Pagabuhaton

• Buot ba ikaw nga ang Dios magabuhat ka-
nimo pag-usab? Gikan sa kina-
iladman sa imong kasingkasing, hangyoa
Siya pagbuhat niana. .
• Kon ikaw nahimo nang Cristohanon, gusto
ba ikaw nga makalingkawas sa imong mga
kaluyahon aron mahisama ka sa Dios. Kon
mao kana pag-ampo ngadto Kaniya ug panga-
yqa ang Iyang panabang.
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Ikalimang Bahin

UNSAON NIMO PAGKASAYUD
NGA IKAW ANAK SA DIOS?

Sa higayon nga imong gidawat si Jesus ingon
nga imong Manluluwas,ang Dios magadawat kanimo
ingon nga Iyang anak. Buot Siya nga Ikaw maka-
segmo niini pinaagi sa tulo ka paagi.

Pinaagi sa Iyang Pulong, nga nagapamatuod .
niini.
Pinaagi sa pagpame.tuod sa Espiritu diha
sa sulod sa imongkasingkasing.
Pinaagi sa kausaban sa imong kinabuhi.

I Juan 5:10-12. Ang naga-
salig sa Anak sa Dios nagaba-
ton sa pagpamatuod diha sa
Iyang kaugalingon, ••• nga kita
gihatagan sa Dios ug kinabu-
hing dayon, ugkining kinabuhia
diha sa iyang Anak. Ang ma-
kapanag-iya sa Anak, may
kinabuhi.

Roma 8:16. Ang Espiritu gayud mao ang
magapanghimatuod uban sa atong espiritu
nga kita mga anak sa Dios.

, Juan 3:14. Kita nasayud nga kita naka-
labang na gikan sa kamatayon ngadto sa ki-
nabuhi, tungod kay kita nagahigugma sa
mga iiSoon.

••

Ang Imong Pagabuhaton
• Ginadawat na ba nimo si Jesus ingon nga
imong Manluluwas? ••••••.••••.•••
• Nasayud ka ba nga ikaw anak na sa Dios?

• Tuhoi ang ginaingon sa Pulong sa Dios
mahitungod niini ug pasalamati Siya karon
nga ikaw gihimo na nga Iyang anak•

Pahalipay kanimo sa imong pagtapus sa
Leksyon 3.

Sa diha nga among madawat ang imong
Pasulit niining leksyona, amo kining paga-
gradohan ug ibalik kanimo uban na sa Lek-
syon 4.

Kon matapus na nimo ang ikaunom nga
leksyon, magpadala kami ug maanindot nga
eertipico,

Ang Dios magapanalangin kanimo sa
r.ladagayaon gayud.
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I
STUDENT NUMBER

Ang ICI adunay napulog duha ka kurso sa pag!
tuon sa kinabuhing espirituhanon ug uban
fiini ang tipik sa butang kolehiyo (college divi-
sion). Modasig kami nga imong kuhaon ang
tanan.

Ang Ubang mga Kurso:
IlO Ang Mga Dagkung Pangutana sa Kinabuhi

- Mao kini ang imong ginatun-an karon.
* Ang Mga Dagkung Hitabo sa Kinabuhi ni

Cristo
Si Jesus - Ang Labing Dakung Gasa Gikan

sa Dios
Si Jesus - Ang Dakung Magtutudlo
Si Jesus - Propeta ug Hari
Si Jesus Nagatudlo sa Kapasayloanan sa Sala
Si Jesus Nagapakamatay sa Atong Dapit
Si Jesus, Ang Nabanhaw nga Ginoo

* Ang Imong Matinabangon nga Higala -
ang Balaang Espiritu, Ang Balaang Espiritu
Nagahatag Kanimo ug Kinabuhi; Magatabang
Kanimo sa Pag-ampo; Magagiya Kanimo;
Magahatag Kanimo ug Gahum; Magapuno
Kanimo.

Kining mga Kursoha libre, Apan, modawat usab
kami ug mga donasyon aron sa pagtabang sa uban
aron nga makadawat usab niini .

••

SA DIHANG MAHIBALIK NGANHA KANIMO ANG
GIGRADUHAN NGA PAPEL-PASULIT. PALIHUG
mALHIN ANG HUSTONG MGA TUBAG NGANHA SA
LIBRITO, SA DILI PA IKAW MOSUGOD SA SUNOD
NGA LEKSYON. DAGHANG SALAMAT! .



STUDENT NUMBER

ANG MGA DAGKUNG PANGUTANA SA KINABUHI

PASULI'
IEKSYON 3

UNSA BA GAYUD ANG KINABUHI?

NGALAN _

PINUY-ANAN

Sulati ang mga linya nga way sulod:

1. Ang Dios nagahatag kanako ug kinabuhi aron
nga ako mahimo Niyang magatubo
sa ,ug uban
Kaniya ingon nga katabang Niya.

2. Diin man gikan ang Espiritu sa tawo, gikan ba
sa mananap, o gikan ba sa Dios? _

3. Makita nato ang mga timaan sa dagway sa Dios
diha sa tawo pinaagi sa iyang pagkalipay sa mga
maanyag, o ; nga kinaiya: kata-
kus sa pagpangatarungan, 0 -'--_
nga kinaiya; pagpamuhat, 0 _

nga kinaiya; pagbati sa matarung o dautan,
nga kinaiya; pagpangita

sa Dios, o nga kinaiya.

4. Hain may bililhon alang kanimo, imong lawas
o imong espiritu? _
Hain kanila ang imong pamandoon? _

5. Mahimo ba ikaw nga maayo bisan walay tabang
gikan sa gawas?

6. Unsa ba ang nakadaut sa kinaiya sa tawo?
(pahina 8) _

7. Buot ba ikaw nga ang Dios magabuhat kanimo
pag-usab? Gikan sa kinailadman sa
imong kasingkasing, hangyoa Siya pagbuhat
niana.

* Ginadawat na ba nimo si Jesus ingon nga
imong Manluluwas? . _



• Nasayud ka ba nga ikaw anak na sa Dios?

Pangutan-a imong kaugalingon niining mosunod:

• Ang akong kinabuhi nakapahimuot ba sa Dios?

• Ingon nga magtotuo, gidawat ko ba ang pag-antus
ingon nga kahigayonan sa pagpatubo sa akong
pagpailub ug maayong pamatasan? _

• Nagabuhat ba ako kutob sa akong mahimo aron
pagtabang sa uban? _

• Nagakalipay ba ako sa akong adlaw-adlaw nga pag-
ampo ug pakig-arnbitay uban sa Dios? _

• Nagpamuhat ba ako sa angay kong pagabuhaton,
o sama ba ako sa nagagamit sa iyang buli nga
kolon nga lutu-anan? _

• Buot ba ako nga makalingkawas sa akong mga
kaluyahon aron ako maga-anam ug kasama sa
Dios?

TUHOI ANG PULONG SA DIOS ALANG SA PAGLAUM
UG MGA SAAD. Pangayoa sa Dios nga Iyang ihatag
kanimo ang kasegurohan ug pagpamatuod sulod sa imong
kasingkasing nga ikaw nahimo nang Iyang anak!

llista ang imong mga Higala:

Ngalan _

Pinuy-anan _

Ngalan _

Pinuy-anan _

Ang imong papel-pasulit pagagraduhan ug ibalfk
nganha kanimo. Malipay kami kon mosulat ka
kanamo. Makahimo ka sa pagpangutana sa gihis-
gutan dinhi samtang ikaw magapad yon sa
pagtuon niining kursoha. Sa dili pa nimo ipadala
kining papel-pasulit, Tan-awa ang Pinasahi nga
Instruksyon sa Pagpadala. Kon wala, ipadala
ngadto sa:
ICI-Phil. Nan Office - P.O. Box 1084, ManJla

Pinasahi nga Instruksyon sa Pagpadala: Ipadala
ngadto sa:



ang mgadagkungpangutana
sa ~lnabuhi
LEKSYON

1 UNSA BAY NAGAKAHIT ABO
SA KALIBUTAN?

2 UNSA BAY KAMATUORAN
MAHITUNGOD SA DIOS?

3
4

UNSA BA GAYUD ANG KINABUHI?

UNSAON PAGTAGBO ANG IMONG
LABING DAKUNG KINAHANG LAN?

5 UNSAY MAHITABO HUMAN SA
KAMATAYON?

6 UNSA BAY MATUOD NGA IGLESIA?

Internlltionlll Correspondence Institute
PHILlPPINE NATIONAL OFFICE

P.O. Box 1084
MANILA

Pagsulat Sumala sa Pinasahi nga Instruksyon sa Pagpadal
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I GREAT QUESTIONS
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UNSAON NIMO PAGTAGBO ANG IMONG LABING
DAKUNG KINAHANGLAN?



Minahal Nga Higala

Daku ang among kalipay nga ikaw usa ka
magtutuon sa International Correspondence
Institute. Bahin ikaw sa usa ka dakung lawas
sa mga estudyante nga nagalakip sa linibo ka
mga katawhan gikan sa daghang kanasuran.

Sa amo nang gikasulti kaniadto, malipay
kami nga mopadala niining mga leksyon ngadto
sa imong mga higala. Isulat lamang ang ilang
mga ngalan ug adres diha sa wanang giandam
diha sa imong papel-pasulit. Amo sila nga
padalhan ug papel sa pagpalista.

Dili kami magpabayad niining mga lek-
syon tungod kay adunay uban nga mihatag sa
ilang donasyon aron kini ikahatag. Adunay
ubang mga estudyante motabang pinaagi sa
pagpadala ug halad aron sa pagbayad sa pagpa-
imprenta ug sa pagpadala niining mga leksyon.
Ang halad makatabang kanamo sa pagpadala
ug mga leksyon ngadto sa uban usab. Kon ikaw
makahimo niini, apili ug halad ang imong sulat
nganhi kanamo sa sunod nga higayon.

Maayo kaayo ang imong pag-uswag!
Karon, niining ikaupat nga leksyon, imong
madiskobrehan kon unsaon man nimo pagtagbo
ang imong labing daku nga gikinahanglan.
Hinaut nga ang Dios magapanalangin kanimo
samtang ikaw magatuon.

- Ang Pangulo



Leksyon 4

UNSAON NIMO PAGTAGBO
ANG IMONG LABING

DAKUNG KINA~ANGLAN?

Unang Bahin
UNSA ANG IMONG LABING

DAKUNG KINA~ANGLAN?
Alang ba sa Imong Lawas o Ka lag?

Ang tawo nga nawala sa kamingawan o kalasa-
ngan, o gianud-anud ba siya hinuon sa dakung lawod
sa dagat nga naghawid lang ug abayan, gikinahanglan
nga makaplagan ug maluwas. Ang gigutom nagki-
nahanglan ug pagkaon; ang sinilotan nga binilanggo,
pagpasaylo. Ang tawo nga gihiloan kinahanglan
matambalan.

Bisan pa nga kining mga butanga kinahanglanon
uyamot duna pa gayuy imong daku pang kinahanglan.
Moabot ang adlaw nga ang imong lawas mamatay,
apan ang imong kalag magapadayon sa pagpahimulos
ba sa kalipay nga dayon o pag-antus ba nga walay
kinutoban sa mangilngig nga kamatayon. Busa ang
kinabuhi ug kahimsug sa imong kalag labawng bilil-
hon pa kay sa mga dinaliang kinahanglan sa imong

lawas. ,x~/
Mateo 10:28. Ug ayaw ninyo \..

pagkahadloki sila nga magapatay
sa lawas apan dili arang maka-
patay sa kalag; mao hinooy ka-
hadlokan ninyo ang arang maka-
laglag sa kalag ug lawas didto
sa infierno.
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Imong Labing Dakung Kinahanglan
Mao Ang Manluluwas

Ang Balaang Kasulatan nagtudlo kanato nga ai
kalag sa tawo nawala, gigutom, himalatyon ug sin
lotan sa kamatayon. Ang tawo nagkinahanglan l

Manluluwas aron pagpangita, pagpakaon, pagtambi
ug pagpasaylo kaniya. Ang Manluluwas maoy imor
labing dakung kinahanglan kay ikaw di man maki
luwas sa imong kaugalingon.
~ F agbaton ug Cristohanong rrga ginikanan

dili makaluwas kanimo.
~ Ang pagpasakop lamang sa iglesia dili

makaluwas kanimo.
~ Ang pagpaningkamut pagbuhat ug maayo
.... dili makaluwas kanimo.
~ Kung walay Manluluwas, dili ka gayud ma-

luwas.

Ang Imong Pagabuhaton

• Unsa bay labing bililhon, ang lawas o ang
kalag? ..
• Ako, (isulat imong ngalan) ..
.. dunay daghang mga kinahang-
lan, apan ang akong labing dakung kinahanglan
sa tanan mao ang tungod
kay dili man ako sa akong
kaugalingon gikan sa sala ug kamatayon.
• Kon ginadawat na nimo si Jesu-Cristo ingon
nga imong Manluluwas, kining leksyona mota-
bang kanimo adlaw-adlaw.

Ikaduhang Bahin
UNSAON NI JESUS

PAGTAGBO SA IMONG LABING
DAKUNG KINAI-IANGLAN?

Si Jesus Mao ang Manluluwas nga Gipadala sa Dio
Alang Kanimo

Ang Dios nagpadala sa Iyang Anak aron pagp l

ngita, pagpakaon. ug pagtambal sa imong masakitc
ug gigutom nga kalag nga nawala diha sa sala. NI
himo Siya nga tawo aron nga Siya makahimo pagp;
kamatay puli sa imong lugar ug mahatagan ka s
pasaylo. Ang Iyang ngalan mao si Jesus, nga nag,
kahulogan ug Manluluwas. Siya lamang ang mak,
luwas kanimo.

Sag-uloha Kini

Mga Buhat 4:12. Ug walay
kaluwasan pinaagi kang brsan
kinsa pa nga lain; kay walay
bisan unsa pang lain nga ngalan
sa silong salangit nga gikahatag
ngadto sa mga tawo, nga pinaagi
niini maluwas kita.
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Si Jesus Nagpakita Kanimo so Kamatuoran ug so
Dalan

Si Satanas nagabuta sa atong mga hunahuna sa
mga sayup ug pagka dili-matinoohon. Nahisalaag
kita layo kaayo sa Dios ug nawala kita sa dalan.
Ang yawa magahatag kanato ug pagduhaduha mahi-
tungod sa gahum, kaalam, pagkamaayo ug paghigug-
ma sa Pulong sa Dios. Dunay ubang tawo nga mag-
duhaduha gani nga dunay Dios.

2 Coro 4:4. Sa ilang pagka-
butang, ang mga hunahuna sa
mga dili magtutoo gibutaan sa
dios niining kalibutana, aron
sila dili makakita sa kahayag
sa Maayong Balita sa himaya ni
Cristo nga mao ang dagway sa
Dios.
Si Satanas nagalimbong sa daghang mga tawo pi-

naagi sa sayup nga tinoohan. Dunay uban nagaampo
sa mga espiritu o sa mga larawan.

Roma 1:23. Ug ang himaya sa
dili mamatay nga Dios giilisan
nilag mga larawan nga sama sa
may kamatayon nga tawo ug mga

• langgam ug mga mananap nga
upat ug tiil ug mga binuhat nga
nagakamang.

si Satanas nagabakak mahitungod sa mga butang
maayo alang kanato ug unsay maayo o dautan. Nag-
subay kita sa sayup nga dalan nga nangita ug kalipay
apan nakakaplag hinuon ug kamatayon.

Si Jesus, lahi ni Satanas, mianhi Siya aron pag-
pangita kanato ug pagdala kanato balik ngadto sa
Dios, ngadto sa kalipay, ug kinabuhing walay kata-
pusan. Diha Kaniya ug sa Iyang pagtulon-an maka-
tuon ikaw sa kamatuoran ug mamaluwas gikan sa
pagkadili-matinoohon ug kasaypanan.

Sag·uloha Kini

Juan 14:6. Si Jesus mitubag
kaniya, Ako mao ang dalan, ug -
ang kamatuoran, ug ang kinabuhi; -n
walay bisan kinsa nga makaadto '
sa Amahan gawas kon pinaagi x 7.

kanako. " v./
Lukas 19=10. Kay ang Anak sa ~

tawo mianhi sa pagpangita ug
pagluwas sa nawala.

Juan 8:12. Ako mao ang ka-
hayag alang sa kalibutan. Siya
nga magasunod kanako dili
gayud magalakaw sa kangitngit,
hinunoa magabaton siya sa ka-
hayag nga magahatag ug kinabuhi.

Juan 8:32. Ug kamo mahibalo
sa kamatuoran, ug ang kamatu-
oran magahatag kaninyog ka-
gawasan.

\ \ l II~, /
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Kon dunay usa nga moduol sa Dios sa kinasing-
kasing gayud nga buot magpakisayud sa kamatuoran
ug andam sa pagsunod niini, ang Dios mopadayag
gayud kaniya. Basaha ang Balaang Kasulatan ug
pag-ampo nga inablihan ang hunahuna; ug pangan-
dam pagbuhat sa kabubut-on S3 Dios.

Jua'l 7: 17· Kon tuyoon ni bi-
san kinsa ang pagbuhat sa ka-
bubot-on sa Dios, nan, iyang
mahibaloan.

Roma 12:2. Ayaw kamo pag-
pahiuyon niining panahona sa
kalibutan, kondili usba hinuon

ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pag-
bag-o sa inyong salabutan, aron inyong ma-
suta kon unsa ang maayo ug hinangpunon ug
hingpit nga kabubut-on sa Dios.

Ang Imong Pagabuhaton
• Tubaga sa pulong Satanas o Jesus.
Kinsay na~abuta kanato gikan sa mga butang
nga maayo ..
Kinsay nagapakita kanato sa hulagway sa
Dios? .
Kinsay nagaluwas kanato gikan sa kasaypa-
nan ug pagka-di1i matinoohon? .
Kinsay magahatag kanato ug pagduhaduha sa
mga Pulong sa Dios? ..
Kinsay magdala sa tawo ngadto sa mga sayup
nga tinuohan? '00 ..

Pag-ampo

Salamat Kanimo, Dios, sa pagpadala sa Imong
Anak nga si J esus aron pagtudlo kanako sa
kamatuoran. Ipakita kanako ang kamatuoran
ug tabangi ako sa pagsunod niini bisan unsay
mahitabo. .

Si Jesus Magaayo so Makamatay nga Sala sa Imong
Kas inqkas ing

Inio nang natun-an nga ang sala maoy pagsupal
sa mga sugo sa Dios. Busa ang labing dakung sali
sa tanan mao ang pagsupak sa labing hinungdanon:
sugo sa Dios, dili ba? Si Jesus nagtudlo kanato
kon unsa kini.

Mateo 22:37-39. Higugmaa ang
Ginoo nga imong Dios sa tibuok
mong kasingkasing, ug sa tibuok
mong kalag, ug sa tibuok mong
salabutan. Mao kana ang daku

ug unang sugo. Ug ang ikadul(a
sulosama ra, nga mao kini; Hi-
gugmaa ang imong silingan sama
sa imong kaugalingon.

6



Kitang tanan nakasupak sa duha ka labing dag-
kung sugo sa Dios. Ang kahikaw, ang gamut sa
tanang sala, nagpuno sa atong mga kasingkasing ug
nagawagtang sa paghigugma. Gibalusan ta ang gug-
ma sa Dios sa atong pagkamasupilon ug pagkadili-
mapasalamaton. Daku ang paghunahuna ta sa atong
kaugalingon kay sa mga butang mahitungod sa Dios
ug sa atong isig-katawo. T an-awa ang atong pag-
kamakasasala! Gikan sa atong pagka-akop-akopon
nagagula kining tanang mga kasamok taliwala sa
matag usa ug sa mga nasud. Nagapuyo kita niining
kalibutan nga nasakit sa sala.

2 Timoteo 3:2-4. Kay ang mga
tawo unya magamahigugmaon sa
ilang kaugalingon, mga hinapi,
tigpagawal, hambogiro, tampala-
san, masukihon sa mga ginikanan,
walay igabalus, dili diosnon,
walay pagbati sa paghigugma, dili malokmay,
tigbutangbutang, mapatuyangon. mabangis,
dili mahigugmaon sa maayo, mabudhion, ma-
dalidalion, tigpaburot, nga nagahigugma sa
kalipayan inay sa Dios unta hinuon,

Si Jesus mianhi pag-ayo sa imong kalag gikan sa
makamatay nga sala sa kahikaw ug pagpuno kanimo
sa gugma sa Dios.

~

1 Juan 1:9, 7. Kon isugid ta
ang atong mga sala, siya kasali-
gan ug makatarunganon nga tu-

..:..::....:..;..: . ngod niana mopasaylo siya sa
,... ... atong mga sala ug magahinlo ka-

'. #' nato gikan sa tanang pagkadili
makatarunganon. Apan kon kita
magalakaw diha sa kahayag, ma-
ingon nga siya anaa sa kahayag,
nan, kita may pakig-ambitay ang
usa sa usa, ug ang dugo ni Jesus
nga iyang Anak nagahinlo kana-
to gikan sa tanang sala.

Roma 5:5. Ang gugma sa Dios
gikahuwad man nganhi sa atong
mga kasingkasing pinaagi sa Es-
piritu Santo nga gikahatag kanato.

Ang Imong Pagabuhaton

• Nakasupak ba ikaw sa duha ka mga dag-
kung sugo sa Dios? ..
• Basaha pag-usab ang 2 Timoteo 3:2-4 ug
badlis i ang matag sala nga gihisgutan dinha
nga imong nabuhat bisan lamang ka usa ra
sa imong kinabuhi.
• Pangayoa sa Dios nga pun-on ang imong
kasingkasing sa Iyang gugma.
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Si Jesus Mabungkag sa Gahum sa Sala ug Satanas

Ang sala nagapaluya sa katakus sa atong pagka.
tawo hangtud nga dili kita makabuhat sa atong na-
hibaloan nga angay natong pagabuhaton.

Juan 8=34. Ang tanan nga
magapakasala, ulipon sa sala.

Roma 7=14.15.18. Ako oo' uli-
pon sa sala ••• kay dili ako mo-
buhat sa buot ko untang paga-

buhaton; mao hinuoy pagabuhaton ko ang
butang nga ginadumtan ko. • •• Ania ka-
nako ang pagtinguha sa maayo, apan dili
ako makabuhat niini.

Si Jesus mobungkag sa talikala sa sala ug molu-
was gikan sa dautang batasan. Moluwas Siya gikan
sa pagka masuk-anon, pagkasugarol, tigpamalikas,
pagpanapaw, ug mga bisyo sa tabaco, ug sa ilim-
nong makahubog. Iyang lugtabon ang gahum sa da-
utang espiritu ug ni Satanas.

Sag-uloha Kini

Juan 8:36. Kon ang Anak mao
ang magahatag kaninyog kaga-
wasan, kamo mahimo gayud nga
mga tawong gawas.

Si Jesus Mikuha sa Imong Lugar - Nakab-ut ong
Imong Pasaylo

Ang hustisya sa Dios nagkinahanglan nga ang
sala pagasilotan sa kamatayon. Nahigugma Siya
kanimo pag-ayo sa pagkaagi nga ang Iyang Anak
gitugot nga magpakamatay puli sa imong lugar, Sa
pagkamatay ni Jesus, sama ra nga ikaw mao ang
namatay. Tungod kay Siya nabanhaw ug mikayab
ngadto sa langit, mao man usab unya ikaw.

I Pedro 2=24. Siya gayud mao
ang midala sa atong mga sala
diha sa iyang lawas ngadto sa
kahoy, aron kita mamatay ngadto
sa sala ug mabuhi ngadto sa
pagkamatarung.

Galacia 2=19,20. Kay bahin
sa kasugoan ako patay na pina-
agi sa Kasugoan aron ako ma-
buhi alang sa Dios. Gilansang
ako sa kruz uban kang Cristo;

dili na ako ang nabuhi sa sulod nako; ug ang
kinabuhi nga karon akong ginakinabuhi sa
lawas akong ginakinabuhi pinaagi sa akong
pagtoo sa Anak sa Dios, nga nahigugma ka-
nako ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang
kanako.
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Ang Imong Fagabuhaton

•. Balika pagbasa sa makaduha ang pahina 8•
• Kon duna kay bisyo ug gusto ka nga makuha
ni Jesus, isulti ngadto Kaniya diha sa pag-
ampo ug hangyoa Siya nga pagaluwason ka gi-
kan niani.

Sa diha nga imong gidawat si J esus ingon nga
imong Manluluwas, <imong gidawat ang Iyang kama-
tayon ingon nga imong kamatayon, ug "ng Iyang
kinabuhi ingon nga imong kinabuhi. L l dayon
nahimo kang anak sa Dios. Ang sala nakapahimulag
kanimo gikan sa Dios, apan pinaagi kang Jesus

. ikaw nakabaton ug pasaylo, bag-ong kinabuhi, ug
pakig-ambitay sa Dios" sama ra nga ikaw wala
magpakasala sukad.

Ikatulong Bahin

SI JESUS IMO
BANG MANLULUWAS?

-,I kaw Lamang ang Makahukom
Si Jesus andam nga mahimo mong Manluluwas,

apan dili Siya mopugos kanimo sa pagpadawat Ka-
niya.

Kar n Maoy Panahon sa Pa dawat Ka iya
on ugaling wala pa 1 aw maka awat ni Jesus

ingon nga imong Manluluwas, buhata karon. Karon
maoy labing maayong panahon.

Tingali kon maulahi na kon unya-unyaon pa. Ga-
was pa niana, buot ikaw magpahimulos adlaw-adlaw
niining kahibulongang kinabuhi diha Kaniya. Naga-
tuktok Siya sa pultahan sa imong kasingkasing
karon; pasudla Siya.

Pinadayag 3:20. Tan-awa,na-
gatindog ako sa pultahan ug
nagatuktok •.•

Hebreohanon 3: 15. Karong ad-
lawa, inig-kadungog ninyo sa
iyang tingog, ayaw ninyo paga-
hia ang inyong mga kasingkasing.

2 Coro 6:2. Tan-awa, karon
mao na ang adlaw nga gikahimut-an; an-aw ,
karon mao na ang adlaw sa kaluwasan.

Ang 1m ng Pag9buhaton __
Si Jesus anaa u an kahimo ug mamati SIya
sa imong pag-ampo. Sa imong kinaugalingong
mga pulong pasalamati Siya sa Iyang pagpa-
kamatay alang sa imong mga sala ug hangyoa
Siya nga mahimo mong Manluluwas. Kon tapus
na kini nimo buhata, pasalamati Siya sa mga
paagi nga Siya nagatagbo sa imong labing
dakung kinahanglan.

9
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Ikaupat: Nga Bahin
UNSA BA ANG IMONG
UBANG KINAHANGLAN?

Ang Imong Amohan Nagabantay Kanimo

Q Mateo 6:31-33. Busa, ayaw
na kamo pagkabalaka nga manag-
ingon, Unsa may among kan-on?
o unsa may among imnon? o unsa

may among ibisti? Kay ang mga Gentil naga-
pangita niining tanang mga butanga; ug ang
inyong langitnong Amahan nasayud nga kamo
nagakinahanglan niining tanan. Apan maoy
unaha ninyo pagpanag-iya ang gingharian ug
ang pagkamatarung gikan sa Dios, ug unya
kining tanang mga butanga igadugang ra
kaninyo.

Pakigsulti sa Dios Matag Adlaw Mahitungod so
Imong Mga Kinahanglan

Filipos 4:6. Ayaw kamo pagkabalaka ma-
hitungod sa bisan unsang butang, hinonoa sa
tanang butang ipahibalo ninyo sa Dios ang
inyong mga hangyo pinaagi sa pag-ampo ug
sa pagpangamuyo uban sa pagpasalamat.

Si Jesus Mohimo Ngo Imong Mag-aayo

Siya nagapang-ayo gihapon sa masakiton agig
tubag sa pag-ampo.

Mga Buhat 10:38. Mahitungod
kang Jesus ••• giunsa niya sa
pagpangadto-adto sa paghimog
mga kaayohan ug pag-ayo sa
tanang gisakit sa yawa.

Hebreohanon 13:8. Si j esu-
Cristo mao sa gihapon, kaga-
hapon ug karon ug hangtud sa
kahangturan.

Ang Imong Pagabuhaton

Pasalamati ang Dios sa Iyang pagbantay ug
pangayoa ang Iyang pagtabang sa bisan un-
sang suliran nga moabot kanimo •

••Gipasidunggan ka sa imong pagtapus sa
Leksyon 4,

Sa diha nga among madawat ang Pasulit
nga Papel sa imong lek syon among pagagra-
dohan l'~ ibalik kanimo uban na sa Leksyon 5

Sa imong pagkatapus sa ikaunom nga lek-
syon, magpadala kami ug maanindot nga
sertipico,

Ang Dios magpanalangin kanimo sa kadatu
gayud!
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5. Kinsa ba ang makabungkag sa gahum sa
makasasala nga kinabuhi? _

6. Sa diha nga ang magtutoo mapasaylo na ug
maluwas na gikan sa sala, kinsa ba ang mo-
sugod pagpuyo sulod kaniya? (pahina 8)

Ang Imong Pagabuhaton:

• Pang~yoa sa Dios nga pun-on ang imong
kasingkasing sa Iyang gugma.

,. Kon.duna kay bisyo ug gusto ka nga'makuha
'n( Jesus, isulti ngadto Kaniya diha sa .pag-
arnpp ug hangyoa Siya nga pagaluwason ka
gikan niana. .

• Si Jesus anaa uban kanimo ug mamati Siya
sa 'imong pag-ampo. Sa imong kaugalingong

.rnga pulong pasalamati Siya sa Iyang pagpa-
kamatay alang sa imong mga sala ug hang-
yoa Siya nga mahimo mong Manluluwas.
Kon tapus na kini nimo buhata, pasalamati
Siya' sa mga paagi nga Siya nagatagbo sa
ini.oilg labing dakung kinahanglan,~ .

• Pasaiamati ang Dios sa Iyang pagbantay ug
. . pangayoa ang Iyang pagtabang sa bisan

unsang suliran nga moabot kanimo.

Disq ang '~olt& mga Higala:
Ngalan~. _

Pinuy.an~_' _

Ngalan _

Pinuy-anan., _.
Ang imong papel-Pasulit pagagraduhan ug ibalik
nganha kanimo: Malipay ka.ini,~kon mosulat ka
kanamo. Makahimo ka sa pagpangutana sa gihis-
gutan dinhi samtang ikaw magapadayort sa pagtuon
niining ~6ha. Sa dili pa nimo ipadala kining
papel-pasulli, tan-awa ang pinasahi nga Instruksyon
sa Pagpadala. Kon wala, ipadala ngadto sa:
ICI - Phil. Nat'l, Office--:-P.O. Box 1084, Manila

Pinasahi nga Instruksyon sa Pagpadala: Ipadala
ngadto sa:



STUDENT NUMBER

ANG MGA DAGKUNG PANGUTANA SA KINABUHI

PASULIT
LEKSYON 4

UNSAON NIMO PAGTAGBO ANG IMONG
LABING DAKUNG KINAHANGLAN?

NGALAN

Pinuy-anan

1. Tubaga sa pulong Satanas o Jesus:
a. Kinsay nagabuta kanato gikan sa mga

butang nga maayo? _

b. Kinsay nagapakita kanato sa hulagway
sa Dios? _

c. Kinsay nagaluwas kanato gikan sa kasay-
panan ug pagka dili-matinoohon? _

d. Kinsay nagahatag kanato ug pagduhaduha
sa mga Pulong sa Dios? _

e. Kinsay magdala sa tawo ngadto sa mga
sayup nga tinuhoan? _

Sulati ang mga bian ko:

2. Unsa bay labing bililhon, ang lawas o ang
kalag? _

3. Ako, (isulat imong ngalan) _
dunay daghang mga kinahanglan, apan ang
akong labing dakung kinahanglan sa tanan
mao ang _
tungod kay dili man ako _

sa akong kaugalingon gikan
sa sala ug kamatayon.

4. Unsa ba ang duha ka labing dagkung mga
sugo sa Dios? o

ug _



STUDENT NUMBER

Ang ICI adunay napulog duha ka mga kurso sa
pagtuon sa kinabuhing espirituhanon ug uban
niini ang tipik sa buhatang kolehiyo (college divi-
sion). Modasig kami nga imong kuhaon ang tanan.

Ang Ubang mga Kurso:
* Ang Atong Gitoohan - usa ka pasiuna sa

mga Cristohanong Doctrina nga kinahang-
lanon alang sa ligdong Cristohanon nga
Pagtoo ug sa tinood nga mga pagpamatuod.

• Ang Hag-o Mong Kinabuhi - napulo ka mga
leksyon mahitungod sa mahinungdanong
bahin sa Cristohanong Kinabuhi.

• Ang Imong Biblia - Pito ka mga leksyon
kon unsaon ug ngano nga kita magatuon
gayud sa Biblia.

Kining mga Kursoha madawat pinaagi sa donasyon.
Pagsulat alang sa mga dugang kasayuran.

sa dihang mahibalik nganha kanimo ang gigradu-
han nga papel-pasulit, palihug ibalhin ang hustong
mga tubag nganha sa librito, sa dili pa ikaw mo-
sugod sa sunod nga leksyon. Daghang Salamat!



ang mga
dagkung

. pangutana.
sa ~lnabuhi
LEKSYON

1 UNSA BAY NAGAKAHIT ABO
SA KALIBUTAN?

2 UNSA BAY KAMATUORAN
MAHITUNGOD SA DIOS?

3
4

UNSA BA GAYUD ANG KINABUHI?

UNSAON PAGTAGBO ANG IMONG
LABING DAKUNG KINAHANG LAN?

5 UNSAY MAH ITABO HUMAN SA
KAMATAYON?

6 UNSA BAY MATUOD NGA IG LESlA?
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flHILlPPINE NATIONAL OFFICE

P.O. Box 1084
MANILA

Pagsulat Sumala sa Pinasahi nqa Instr uksyon sa Pagpadal
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ANG MGA
DAGKUNG?
PANGUTANA

CEBUANO
GREAT QUESTIONS

"•

-UNSAY MAHITABO HUMAN SA KAMATAYON?



M"ahal Nga Higala,

Usa na lamang ka leksyon human niini ug ma-
dawat na nimo ang sertipico tungod sa imong pag-
tapus niining kutso korespondensya. Tungod kay
duol naman ikaw sa katapusan, nasayud kami nga
gusto ikaw nga matapus nimo kining nahibiling duha
ka leksyon sa labing madali.

Samtang ikaw nagatuon niining mga leksyona,
sa way-duhaduha nagatubo ang dakung tinguha sa
imong kasingkasing pagpakisayud pa ug dugang
mebitungod sa Dios. Tungod niini, malipay kami
pagpahibalo kanimo nga kining kursohe maoy usa
lamang sa pipila ka kurso nga among gitagana
alang kanimo. Sama ra sa usa ka patukoranan sa
balay. Ang ubang mga kurso makatabang kanimo
pagtukod sa imong balay sa kaalam ibabaw niining
maong patukoranan.

Aron nga ikaw makasugod na paghunahuna sa
sunod nga kurso nga angay kanimo nagasukip kami
ug lista sa mga kurso nga andam na alang kanimo
ug ang portne usab para kelietehen,

Bisan pa niana, dili kinahanglan nga ikaw mag-
hulat pa aron malista sa sunod nga kurso, Maka-
palista na ikaw sa imong sunod nga kurso bisan
pa nga ikaw nagatapus niini, Kon gusto ikaw nga
malista karon, sulati lamana kinir.g porma I1ga
kalistahan ug ipadala ngari kanamo.

Ang Dios magapanalangin kanimo samtang ikaw
magtuon niining leksyona kon unsaon nimo nga
ang langit mahimo mong peleebutoag puloy-anan.

_ Ang Pangulo



leksyon 5

UNSAY MAHITABO
HUMAN SA KAMATAYON?

HUMAN SA KAMATAYON-UNSA MAN?

UNSAY HULAGWAY SA LANGIT UG
INFIERNO?

UNSA KA BILILHON ANG IMONG PAG·
PILI?

UNSAON NIMO PAG·ADTO SA LANGIT?

Unang Bahin

HUMAN SA KAMATAYON
- UNSA MAN?

Ang Sinugdanan, Lumalabay nga Kahimtang

Unsay mahitabo kon ikaw mamatay? Ang imong
espiritu mobulag sa imong lawas ug moadto sa usa
niining duha ka dapit ug maghulat didto hangtud
nga ang imong lawas pagabanhawon.

Kon ginadawat mo si j esu-Cristo ingon nga
imong Manluluwas, ang imong espiritu rnakig-uban
Kaniya didto sa langit. Kon gisalikway mo ang
Iyang tanyag sa kinabuhing way katapusan, mo-
adto ikaw sa Hades (gitawag usab ug infierno).

Lukas 16:22,23. Ug ang ta- ~
wong kabus namatay ug gidala III'~'.
sa mga manulonda ngadto sa ,
sabakan ni Abraham. Unya ang ..
tawong dato namatay usab ug •
gilubong ug didto sa Hades
nag-antus siya sa mga kasakit ...

Kon maghisgut kita ug "pagkatulog sa kama-
tayon," nagsulti kita mahitungod sa lawas la-
mang. Mabuhi kana pag-usab panahon sa pagka-
banhaw. Ang kalag dili matulog sa kamatayon
kondili hingpit dog iyang pagbati. Ang lawas
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sama sa balay diin ang kalag, o espiritu mobalhin
ngadto sa labi pang maanindot nga puloy-anan.

!lii~2 Coro 5:1.8· Kay kita nasayud
nga kon matun-as na kining atong

-= ., ..yutan-ong payag, didto sa langit
/ ,duna kitay balay gikan sa Dios,,.w,..\.. ~sa ka puloy-anan nga dili binu-.aer hat sa mga kamot ug walay pag-

katapus. Busa kita nga masaligon, ug
palabihon pa gani hinoon nato nga mahimu-
lag kita sa lawas ug maanaa kita sa atong
puloy-anan uban sa Ginoo.

Ang Pag kabanhaw
Si Jesus mobalik pag-usab, tingali dili na ma'

dugay, alang kanila nga iyang gipenag-Iya, Same
sa bulak nga bag-ong mibuklad, ang imong kalag
mobangon nga magasul-ob na sa bag-on!Jaw~_s,

Juan 11:26. Si Jesus miingon, ~ "A ;- '1,
Ako mao ang pagkabanhaw ug ang,' 'i '\'
kinabuhi. Ang mosalig kanako, l' .-;/
bisan siya mamatay, mabuhi siya.

I Coro 15:42,43. Ang lawas nga igatisok
madunot ral apan ang lawas nga unya paga-
banhawon dili madunot. Kini igatisok sa
Kaulawan, apan kini pagabanhawon unya
diha sa kadungganan. Kini igatisok nga
mahuyang, apan kini pagabanhawon nga
makagagahum.

PiI ipos 3:20,21. Apan kita nga molupyo
sa langit, ug gikan niini atong ginapaabut
ang Manluluwas, ang Ginoong Jesu-Cristo.
Siya mao ang maga-usab sa atong timawa
nga lawas aron kini mahisama sa iyang
mahimayaong lawas.

Sag-ulahi Kini

I Tasai nica 4: 16,17. Kar ang Ginoo gayud
mao ang manaug unya gikan sa langit inubanan
ug singgit sa pagsugo, ug sa tawag sa punoan sa
mga manulonda, ug sa tingog sa trumpeta sa Dios,
Ug unya ang mga nangamatay diha kang ~isto
mouna sa pagpamangon; ug kita nga mga buhi pa
nga mahabilin, pagasakgawon ngadto sa mga panga-
nud uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa
kahanginan; ug sa ingon niini kita magapakig·
uban na sa Ginoo sa tanang panahon.

Ang Hukmanan ni Cristo
Ingon nga mga anak .s-a Dios kita pagahukman

sumala sa atong nabuhat dinhi sa yuta ug ngano
nga kana atong ginabuhat. Ang mga ganti igahatag
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alang sa pag-alagad nga matinumanon. Ang Dios
magagahin kanato ug mga katungdanan ug kahi-
gayonan sa Iyang gingharian nga walay katapu-
san.

2 Corinto 5:9,10. Ginahimo na-
tong kalab-uton ang pagpahimuot
kaniya. Kay kitang tanan kina-
hanglan magapangatubang sa
hukmanan ni Cristo, aron ang '>.loliil __---.I....!"r'""
matag usa magadawat sumala
sa nabuhat sa iyang lawas, me-
ayo o dautan.
Ang Milenyo

Human niining unang paghukom, si Jesus mo-
balik pag-usab sa yuta kauban sa Iyang mga su-
musunod, Ang yawa pagabilanggoon sa usa ka
libo ka tuig.

Si Jesus magapatindug sa Iyang gingharian ug
magamando sa tibuok nga yuta sa usa ka libo ka
tuig nga kahibulongan, malinawon ug mauswagon.
Kini ginatawag ug Milenyo. Bisan pa ang mga iha-
las nga mananap, magpuyo nga malinawon sa usa
ug usa ug kauban sa tawo.

Pinadoyag 20:4. Sila nanga-
buhi pag-usab, ug nanaghari
uban kang Cristo sulod sa usa
ka libo ka tuig.

Isa ias 11:6. Ug ang lobo mo-
puyo uban sa nating carnero, ug
ang leopardo mohigda uban sa
nating kanding; ••• ug ang usa
ka bata nga gamay maoy maga-
mando kanila.

/

Isaias 35:1.5.1Q. Ang Kamingawan ug
ang mala nga yuta magmasadya; ug ang ka-
mingawan magakalipay, ug mamulak sama
sa rosas. Unya ang mga mata sa mga buta
mangabuka, ug ang mga igdulungog sa mga
bungol makadungog. Ug ang mga linukat
ni Jehova ••• makadawat sa kasadya ug
kalipay, ug ang kasubo ug ang panghupaw
mangahanaw.

Ang Pagkabanhaw ug Paghukam sa Mga Wala
Maluwas

Human sa Milenyo ug ang katapusang pakig-
sumpaki tali ni Cristo ug ni Satanas ang yawa
igatambog ngadto sa linaw nga kalayo. Unya
ang mga minatay nga wala modawat sa plano sa
kaluwasan sa Dios mabuhi pag-usab ug pagahuk-

s



man. Kadtong mipugos pagsunod ni Satanas
inavsa Dios moadto sa dapit sa silot nga gitagana
sa lawa~ ;.~.'

ftS-,~~l1,'.....Pinadayag 20:11.12.15· Ug~[j:'1t·,."'I' unya nakita ko ang usa ka da-

'!I"-"'r-;':1~'1"'- kong trono nga maputi ug ang,. 'I" \·W naglingkod niini •••• Ug nakita
-:j. ko ang mga patay. mga dagku

I ._ ug mga gagmay. nga nanagtindog
-.----::-:1 - sa atubangan sa trono, ug dihay

mga basahon nga gipamuklad. Ug ang mga
patay gipanaghukman pinasikad sa nahi-
sulat diha sa mga basahon. pinasikad sa ilang
mga binuhatan. Ug kon ang ngalan ni bisan
kinsa dili makaplagan nga nahisulat diha
sa basahon sa kinabuhi. siya itambog ngadto
sa linaw nga kalayo.

Ang Dayon nga Kahimtang

Ang mga matarung (kadtong gipakamatarung sa
Dios. Iyang kaanakan) magapahimulos sa tanan
nga giandam sa Dios alang kanila. Kadtong nag-
dumili sa Iyang kaluwasan mahimulag gikan sa
Dios sa walay katapusan.

Mateo 25:46. Ug sila mamahawa
paingon ngadto sa silot nga
dayon. apan ang mga matarung
ngadto sa kinabuhing dayon.

Ang Imong Pagabuhaton

• Pili-a ang husto nga pulong.
• Kon ang mga anak sa Dios mamatay,
ilang espiritu moadto- sa (la-
ngit, infierno).
• Kadtong wala modawat sa plano sa kalu-
wasan sa Dios moadto sa ••••••••••••••••••••
(langit. infierno).
• UPagkatulog sa kamatayon" nagahisgot
kana sa lumalabay nga kahimtang sa .
.... .•••••••••• (espiritu, lawas).

Ikaduhang Bahin

UNSAY HULAGWAY SA LANGIT
UG INFIERNO?

Usa niining duha ka dapit mahimo nga imong
walay katapusan nga puloy-anan: langit o infier-
no. Ang pulong "infierno" nagakahulogan kana
ug Hades ug linaw nga kalayo.
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INFIERNO LANGIT

Pahimulag gikan sa Dios

Mateo 24: 41. Pahawa
gikan kanako, kamong
mga }~n7Io ...

,-
Pagpuyo uban sa Dios

Juan 14:2. Sa balay sa
akong Amahan anaay dag-
hang puy-anan;
ako aron pag-andam ug
luna alang kaninyo.

Pinadayag 21:3. Tan"'llwa
ang puloy-anan sa Dios
anaa uban sa mga tawo.
Siya magapuyo ipon ka-
nila ug sila mahimong
iyang katawhan.

Ang tanang butang mga maayo nagagikan sa
Dios. Diha Kaniya anaa ang kahayag, kinabuhi,
katahum, ug kalipay. Ang pagpahimulag gikan
Kaniya, anaa ang kangitngit, pag-antus, kasub-
anan, ug kamatayon.

INFIERNO LANGIT

Pag-antus

Lukas 16:23,24. Ug
didto sa Hades sa nag-
antus siya sa mga kasa-
kit, . ,. Ug siya mising-
git nga nagaingon, ...
ania ako sa kasakit dinhi
niining nagadilaab nga
kalayo.

Mateo 25: 30. Ug ilabay
ninyo ang walay pulos
nga ulipon ngadto sa
labawng kangitngitan sa
gowa; didto ang mga
tawo managpanghilak
ug managpagot sa ilang
mga ngipon.

Pinadayag 20: 10. Ug
didto pagasakiton sila
sa adlaw ug sa gabii
hangtud sa kahangturan.

Hingpit Nga Kalipay
Hangtud sa Kahangturan

Pinadayag 21: lOd l. l6d8.
Ang Balaang Siyudatl •••
ang himaya sa Dios. kin-
sang kasidlak sama sa
usa ka batong hamili nga
talagsaon ra kaayo ••• ug
kini mga duha ka libo ug
upat ka gatus ka kilo-
metro; parihas ang iyang
gitas-on, ug ang gilapdon
ug ang kahabugon ••• Iun-
sa!' nga bulawan, 'matin-
aw morag bildo.

Pinadayag 22:SO Ug dld'to
wala nay gabii. _ kay
ang Ginoong Dios mao
may ilang kahayag, ug
sila magahari h~ud sa
kahangturan.

Pinadayag 21:4< Ug iyang
pagapahiran ang tanang
luha gikan sa ilang mga
mata, ug ang kamatayon
wala na; ug wala usab
unyay pagminatay, ni pag-
hilak ni kasakit •••

Atong hunahunaon kon unsang matang sa sili-
ngan nga atong mabatonan kon magpili kitag
puloy-anan alang sa eternidad.
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INFIERNO

Mateo 25:41. Pahawa
... ngadto sa kalayong
walay pagkatapos nga
gitagana sa yawa ug sa
iyang manulonda.

Pinadayag 21:8. Apan
ang mga talawan, ug sa
mga dili matinoohon, ug
sa mga makihilawason,
ug sa mga lumayan, ug
sa mga magsisimbag
mga diosdios, ug sa
tanang mga bakakon,
ang ilang bahin mao
ang paghiadto sa linaw
nga nagasilaab sa ka-
layo ug asupri.

LANGIT

Juan 14:1,3. Si J esus mi-
ingon kanila •.• mO&llhi
ako pag-usab ug pagada-
waton ko kamo nganhi
uban kanako, aron nga
diin gani ako atua usab
kamo.

Hebreohanon 12:22.23-
Apan kamo nanagpa

kaduol na ngadto sa •••
lungsod sa Dios nga Buhi,
sa langitnon nga Jerusa-
lem ug sa dili maisip nga
manulonda nga nanagtigum
"a pagsadya, ug sa ka-
tilingban sa mga panganay
••• ug ngadto sa mga es-
piritu sa mga tawong ma-
tarung nga nangahimong
hingpit.

Ang Imong Pagabuhaton

Tupad sa mga versiculo sa Ikaduhang Ba-
hin, isulat ug DILI ang matag linya nga
naghisgut mahitungod sa mga butang nga
dili nimo kagustohan sa imong walay ka-
tapusang puloy-anan, o mahitungod ba sa
mga butang nga dili mo gustong masinati.

Ikatulong Bahin

UNSA KA BILILHON
ANG IMONG PAGPILI?

Ayaw basula ang Dios kon dunay iyang ipadala
ngadto sa infierno. Buot Siya moluwas sa tanan,
apan ang matag usa maoy magpili alang sa iyang
kaugalingon, langit kon infierno ba.

Deuteronomeo 30:19.20. • •• Gi-
butang ko sa imong atubangan
ang kinabuhi ug ang kamatayon
••• pilia ang kinabuhi, ••• sa
paghigugma kang Jehova nga

imong Dios; sa pagsugot sa iyang tingog,
ug sa pagtaput kaniya; kay siya mao ang
imong kinabuhi.

Bisan asa ikaw magpili langit kon infierno ba,
adunay uban nga mosunod kanimo. Hunahunaa
ang imong familia ug mga higala. Asa man nimo
dad-a sila?
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Seg-uloha Kini
I Mn 1:9. Kon iSUJI4 ta iil'

atOftJ mp ..... tiya IalH_mab~.
mOJllSJY 'ya ~ iilOqf ._' •• r.~
maphinlo bnato __ .......
pqkadlli mabtarunpnOll.

2 '*Iro 3:8. l1InOaOt ....,..
/lubon IAinlnv:o. IAlllltlnaUha
nga &dunay lNIhanew kondili nga ang
tanen ~ (lti .. ..,.
hlnul"'"

Ang Imong Pagabuhaton
Pasalamati ang Dios sa pagpadala si Jesus
aron pagluwas kanimo. Pag-ampo alang sa
bisan kinsa sa imong fami1ia o mga higala.
nga nagasubay niining dalan padulong sa
infierno. Hangyoa ang Dios nga tabangan
ikaw pagpasidaan kanila ug pagdala kanila
ngadto sa Manluluwas.

Ikaupat Nga Bahin

UNSAON NIMO PAG-ADTO
SA LANGIT?

Kon buot ka nga modala ug uban ngadto sa
langit, seguro-a nga ikaw mismo nakadawat na
niining mga butanga ug tabangi imong mga higala
nga sila usab makadawat niini.

Biya-i ang Sayup nga Dalan
Kitang tanan nagabaktas nnrung dalan sa -

SALA nahilayo sa Dios ug nagapadulong sa in-
fierno. Gitalikdan ta ang atong sala, naningkamot
sa pagsugot sa Dios ug mosubay na sa Iyang
dalan. Gipangayo ta ang Iyang pagpasaylo tungod
sa atong pagkamasinupakon. Mao kini ang pag-
hinulsol, ang unang lakang padulong sa langit.

- Atong ilhon ang kasaypanan nga atong nahimo
ngadto sa uban ug buhaton ta kutob sa atong mahimo sa
pagtul-id niana. Atong pasayloon ang atong mga kaaway,
mangayo ta ug pasaylo kanila diin kita nakasala, ug atong
pagabayran ang atong nakawat. Sa diha nga kita
magasugid niining tanan ngadto sa Dios, magapasaylo
Siya kanato ug magatabang Siya kanato bisan unsay atong
pagabuhaton.

Ilha ang Husto nga Dalan
Tuhoi ang mapa sa dalan nga gihatag sa Dios

kanimo, ang Balaang Kasulatan. Nag-ingon dinha
nga si Jesu-Cristo mao ang Dalan.
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Saq-uloha Kini
Juan 14:6; 6:37. Si Jesus mitubag kaniya:

Ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug
ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaadto sa
Amahan, gawas kon pinaagi kanako .... ug siya
nga moari kanako dili ko gayud isalikway.

Paglakaw so Husto ngo Dalan

Kini nagakahulogan sa pagdawat ni Jesu-Cristo
ang Anak sa Dios ingon nga imong personal Man-
luluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi. Tohoi nga
Siya nagadawat usab kanimo, ug sumalig ka diha
Kaniya.

Sag-uloha Kini

Mga Buhat 16::1. Mitubag sila
..• Tumoo ka sa Ginoong Jesus ug
maluwas ka.

Juan 20:31. Apan kining ania
gisulat aron motoo kamo nga si
Jesus mao ang Cristo, ang Anak sa
Dios, ug nga sa pagtoo makabaton
kamog kinabuhi diha sa iyang
ngalan.

Sundo ong Hustong Dalan Ngadto so Katapusan
Sunda si Jesus sa nahabiling adlaw sa imong

kinabuhi. Siya mogiya kanimo ug motabang kanimo
samtang ikaw mobasa sa Balaang Kasulatan ug
moampo.

I Pedro 2:25. Kay samag mga karnero
kamo kaniadto nanghisalaag, apan karon
kamo nahibalik na sa Magbalantay ug Mag-
dudumala sa inyong mga kalag.

Ang Imong Pagabuhaton

• Nagasunod na ba ikaw niining husto nga
dalan? .........................•..•.
Kon wala pa, buhaton ba nimo karon? .........

Gipasidunggan ka sa imong pagtapus sa
Lek syon 5:

Sa diha nga among madawat ang Pasulit
nga Pepel niining leksyona, amo~g pagagra-
dohan kini ug ibalik nganha kanimo uban na
sa Leksyon 6.

Sa imong pagkatapus sa ikaunom nga lek-
syon, ipadala namo ang maanindot nga
sertipico.

Ang Dios ma~8panalangin kanimo sa ka-
detu gayud.
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STUDENT NUMBER

Ang ICI adunay napulog duha ka mga kurso sa
pagtuon sa kinabuhing espirituhanon ug uban
niini ang tipik sa buhatang kolehiyo [college divi-
sion). Modasig kami nga imong kuhaon ang tanan.

Ang uban sa mga kurso!

* Si Kinsa si Jesus - nagapresentar ni Cristo
ingon nga usa ka Persona; nagahisgut sa
Iyang trabaho ug katuyoan alang sa mga
tawo.

* Guiya sa Pagtuon: Juan . Adunay biente-uno
ka mga leksyon nga nagapresentar sa kina-
buhi, mga panahon ug mga kaabyan ni Jesu-
Cristo.

* Ang Iglesia . Kini nagahisgut sa tinood nga
kinaiya ug katuyoan sa iglesia ug sa mga
maayong paagi alang sa iyang pagtubo ug
pag-uswag.

Kining mga kurso madawat pinaagi sa donasyon.
Pagsulat alang sa dugang kasayuran.

* * * * *

Inigbalik sa gigaraduhan nga pasulit, palihug ibal-
hin ang husto nga mga tubag ngadto sa librito
sa dili pa ikaw mosugod sa sunod nga leksyon.
Daghang salamat.



STUDENT NUMBER

ANG MGA DAGKUNG PANGUTANA SA KINABUHI

PASULIT

Leksyon 5

UNSAY MAHITABO HUMAN SA KAMATAYON?

NGALAN

PINUY-ANAN _

Pili-a ang hustong pulong:

1. Kung mamatay ang mga anak sa Dios, ang ilang
espiritu moadto sa

(langit, infierno).
2. Kadtong wala modawat sa plano sa kaluwasan

sa Dios moadto sa
(langit, infierno).

3. "Pagkatulog sa kamatayon" naghisgut sa tem-
poraryong kahimtang sa _

(espiritu, lawas).

Ang mosunod nga mga versiculo nagahisgut kung
unsa ang hulagway sa langit ug infierno. Isulat sa
ibabaw sa linya ang langit o infierno nga nagahu _
lagway sa dapit.
4. Juan 14:2 . Sa balay sa akong amahan daghang

puloy-anan, ako moadto aron sa pag-andam ug
luna alang kaninyo. _

5. Pinadayag 20: 1O - Ug sila pagasakiton sa adlaw
ug sa gabii sa walay katapusan. _

6. Pinadayag 21 :3,4 - Ang Dios ... magapahid sa
tanang mga luha sa ilang mga mata. Wala nay
kamatayon, kaguol, paghilak o kasakit. _



7. Pinadayag 21:8 - "Apan ang mga talawan,
ug sa mga dili matinoohon, ug sa mga mataw-
ay, alang sa mga mamomono, ug sa mga
makihilawason, ug sa mga lumayan, ug sa
mga magsisimbag diosdios, ug sa tanang mga
bakakon, ang ilang bahin mao ang paghiadto
sa linaw nga nagasilaob sa kalayo ug asupri
nga mao ang ikaduhang kamatayon." _

8. Juan 14:1,3 - Si Jesus miingon kanila ... Ako
mobalik pag-usab ug kuhaon ko kamo nganhi
kanako aron kon asa ako atua usab kamo.

Sulati ang mga blanko:
9. Si Jesus mitubag kaniya: Ako mao ang

____ , Ako ang , Ako mao
ang : walay bisan kinsa makaadto
sa Amahan gawas pinaagi kanako. Dili ko
igasalikway si bisan kinsa ang modool ka-
nako. Juan 14:6; 6:37.

10. Apan kun ta ang atong mga sala,
ngadto sa Dios, Siya kasaligan ug makataru-
nganon sa sa atong mga sala, ug sa
paghinlo kanato sa atong dili-pagkamatarung.
I Juan 1:9

Ang imong papel pasulit-pagagraduhan ug ipadala
nganha kaninyo pagbalik uban sa imong sunod nga
mga leksyon. Malipay kami kon mosulat ka kana-
mo. Makahimo ikaw sa pagpangutana mahitungod
sa mga gihisgutan nga may kalabutan sa imong
pagtuon. Sa dili pa nimo ipadala ang imong papel
pasulit, tan-awa kon adunay "Pinasahi nga lnstruk-
syon sa Pagpadala" Kon wala, ipadala ngadto sa:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE

Phil. Nat'l. Office-Box 1084, Manila

PINASAHI NGA INSTRUKSYON SA

PAGPADALA:

Ibalik aron graduhan ngadto sa:



ang 'mgadagkungpangutana
sa ~Inabuhi
LEKSYON

1 UNSA BAY NAGAKAHIT ABO
SA KALIBUTAN?

2 UNSA BAY KAMATUORAN
MAHITUNGOD SA DIOS?

3
4

UNSA BA GAYUD ANG KINABUHI?

UNSAON PAGTAGBO ANG IMONG
LABING DAKUNG KINAHANGLAN?

5 UNSAY MAHITABO HUMAN SA
KAMATAYON?

6 UNSA BAY MATUOD NGA IGLESIA?

International Correspondence Institute
PHILlPPINE NATlONAL OFFICE

P.O. Box 1084
MANILA

Pagsulat Sumala sa Pinasahi nga Instruksyon sa Pagpada
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Minahal Nga Higala,

Pasidungog alang kanimo!
Natapus na nimo ang tanan gawas nnmng katapu-

sang le~syon sa kUTSOnga nag-ulohan "111ga Dagkung
Pangutana sa Kinabuhi", Angay ~kaw nga pagada-
yegon sa imong kakugi ug sa tmong paninguha pagtapus
niining kursoha. S(L diha nga matapus na gnyud nimo
kining leksyona, ipadala namo ang madanihong seui-
pico niining kursoha nganha kanimo. '

Ana-a unta kami'y ihangyo kanimo. Malipay unta
kami sa pagdawat sa personal nimong pagpamatuod.
Palihug isulat sa likod sa imong papel sa posulit ang
nadawat nimong mga panalangin gikan niining mga
leksyona.

Adunay dapit usab diha sa likod sa ;mong papel sa
pasuUt nga mahimo nimong gamiton sa pagpahibalo
kanamo sa sunod kursong imong pagatun-an. Pagpa-
lista karon ug kami usab magabalos dayon kanimo aron
dili malangan ang imong pagtuon.

Ayaw kalimot paghatag kanamo sa mga ngalan ug
pinuy-anan sa imong mga higala nga buot usab mosalmot
sa usa niining atong mga kurso.

Usa ka matuod nga kalipay alang kanamo ang pag-
baton kanimo ingon nga magtutuon 8a lntemational Cor-
re8pondence Institute. Hinaut unta nga ikaw magapa-
dayon pagtuon kauban namo. Palihug sulati kami pag-
u8ab.

- Ang Pangulo



Leksyon 6

UNSA BAY MATUOD NGA IGLESIA?

UNSA BAY KAHULOGAN SA "IGLESIA"?

UNSAY GINABUHAT SA MATUOD NGA
IGLESIA?

NGANO NGA MAG'PASAKOP MAN SA
IGLESIA?

UNSA BAY NAGAKAHIT ABO SA IGLESIA?

Unang Bahin
UNSA BAY' KAHULOGAN SA

t IGLESYA "?

Ang pulong iglesia nagdala ug pipila ka mga
kahulogan:

Kadtong Iya ni Crosto

Si Jesus miingon: "Pagatukoron ko ang akol\&
iglesia. '.' Iyang gigamit ang pulong "ekklesia"
alang sa "iglesia". Gitalikdan ta ang daan tang
kinabuhi sa sala ug nahisakop kita sa dakung
lawas sa mga tinawag nga nagaila kang Jesus
ingon nga maoy ilang ulo. Mao kini ang matuod
nga iglesia. Ang Dios lamang ang nasayud kon
kinsa ang nagapasakop niini. Kadaghanan kanila
atua na sa langit.

Colosas 1:18. Siya mao ang
ulo sa lawas, nga mao ang ig-
lesia; nga gikan sa mga nanga-
matay, aron nga diha sa tanang
mga butang siya mahimong kina-
labwan sa tanan.

Roma 12:5. Mao man usab kita,
bisan daghan, usa ra kita ka
lawas diha kang Cristo, ug ang
matag usa kanato isigkabahin,
ang usa sa usa.
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Ang Iglesia Ngo Lakel

Sa usa ka balangay kadtong nagakasama ang
ilang pagtoo diha kang Cristo magahiusa pagtigum
aron pagsimba Kaniya, sama ra sa ginabuhat nila
sa unang panahon. Nagaporrna sila ug local nga
iglesia ug nagakahiusa pagpamuhat alang sa
Ginoo.

\ -,
\

Mateo 18:20. Kay diin gani ang
duha kon tulo magakatigum sa
akong ngalan, anaa ako sa il ang
taliwala.

Colosas 4:15. Ipangomusta ako
sa mga igsoon ta sa Laodicea,
·1g kang Ninfa ug sa iglesia nga
nagat igurnan diha sa iyang balay.

Ang IgI esia so Nosud o Pundok

Ang iglesia sa nasud, o pundok, maoy kapuno-
ngan sa daghang mga iglesia nga loka l, Magt ina-
bangay sila usa ug usa ug daku ang ilang mahimo
alang sa Ginoo pinaagi sa tiningub nga pagpamu-
hat kay sa pagpamuhat nga iya-iya ra. Makaman-
tala sila ug mga literatura, makabansay ug mga
ministro, magaabli ug bag-ong mga kasimbahanan,
ug magadumala ug mga tulonghaan ug mga balay
sa mga ilo.

Ang mga punoan sa iglesia sa nasud o pundok
motabang Sa mga suliran sa mga iglesrang lokal
sama sa ginabuhat sa mga apostoles sa unang
panahon.

Mga Buhat 15:6,73,41. Ug na-
nagtigum ang mga apostoles ug
ang mga anciano aron sa pag-
usisa niining mga butanga. Pi-
nadala kining maong sulat nga
nagaingon ••• ug siya mibaktas
agi sa Siria ug sa Cilicia, nga
nakapalig-on sa mga iglesia.

May nagakalainlaing pundok nga nangatukod
tungod kay nagakalainlain man ang pagtoo mahi-
tungod sa hustong paagi sa pagsimba, ang labing
maayong paagi sa pagdumala sa iglesia, ug unsay
kahulogan sa ubang mga bahin Sa Kasulatan.
Bisan pa niana, daghang mga, pundok nga maga-
kauyon sa labing bililhong butang, busa sila mag-
tinabangay sa pagpamuhat ug sa pagsimba.

Mga Balay sa Iglesia
Ang balay nga gigahin ingon nga balay sa Dios,

diin ang Iyang katawhan makigtagbo Kaniya,
gitawag usab ug iglesia. Tingali usa ka matahum
nga templo o gamay ba lamang nga capilya: ang
labing hinungdanon mao ang presencia sa Dios
dinha.
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Ang Imong Pagabuhaton

• Linyahi sa ubos ang hustong tubag sa
matag pangutana. '

• Sa pag-ingon ni Jesus "Pagatukoron ko
ang akong iglesia", unsang matang sa .
iglesia ang Iyang buot ipasabut?

a. Ang Kapunongan sa nasud -.
b. Ang lawas sa mga matuod nga magtutoo

nga miila kang Cristo ingon nga maoy
ilang Ulo.

c, Ang templo.

• Unsang pulonga ang gigamit ni Jesus
alang sa "iglesia" ?

a. "Ekklesia" sa ato pa "mga tinawag".
b. "Disipulo" sa ato pa, "mga mag-

tutuon" •
c, "Templum" sa ato pa, "templo"

• Unsang matanga.sa iglesia nga ikaw gusto
nga magpasakop?

a. Ang nagatuo sa Balaang Kasulatan ug
nagasunod niini •.

b. Ang nagaduhaduha sa Balaang Kasu-
latan ingon nga gituga sa Dios.

c. Ang nagapamuhat alang lamang sa
kaayohan sa kahimtang sa katilingban.

Ikaduhang Bahin
UNSAY GINABUHAT SA MATUOD

NGA IGLESIA?

Ang "Iglesia" niining ikaduha ug ikatulong
bahin sa leksyon nagahisgot sa lawas ni Cristo
samtang nagapamuhat pinaagi sa mga kasimbaha-
nan nga lokal ug sa nasud.

Ang Motuod ngo Iglesio Mahigugma sa Dios ug
Magk inabuhi Alang Kaniya.

Ang Dios nagkinahanglan sa atong paghigugma
labaw pa sa tanang mga butang. Siya ang nag-
buhat kanato aron nga kita mahimo Niyang mga
anak, magpahimulos sa Iyang gugma ug mahi-
gugma usab Kaniya. Ang Iglesia makigtagbo sa
Dios diha sa pagsimba. Sa tiningub ug sa tinagsa
ang matag sakop niini magapakita sa ilang pag-
hlgugma sa Dios, diha sa pag-ampo, pagdayeg,
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pag-awit, paghatag. Ang Cristohanong pagpanga-
lagad ug pagsugot sa Iyang mga sugo.

Ang Matuod nga Iglesia Mosangyaw so Kalibutan
Mahitungod k0l19 Jesus

Ang matag Cristohanon kinahanglan mosulti
'Sa iyang fami1ia ug mga higala kon unsang paagi
nga sila maluwas. Ang Espiritu Santo motabang
kanato pagdala niining mensahi sa ebanghelio
ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Kita ang
maghiusa pagpamuhat niini.

Sag-uloha Kini

~ Mo,ko' 16' is. Panglakaw "mo

~

sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo
ang Maayong Balita ngadto sa
tibuok nga kabuhatan.

Mga Buhat l :8. Apan kamo managdawat
hinuon ug gahum sa diha nga kakunsaran na
kamo sa Espiritu Santo; ug kamo mao unya
ang akong mga saksi ••• Hangtud sa kina-
tumyan sa yuta.

Markos 5:19. Pumauli ka sa imong balay,
ngadto sa imong kahigalaan, ug isugilon mo
kanila unsa ka daku ang gihimo sa Ginoo
alang kanimo •••

Ang Matuod ngo Iglesia Nagatudlo so Pulong so

Dios I
Ang Iglesia nagagamit sa tanang paagi aron

pagtudlo sa iyang ginsakupan mahitungod sa
kamatuoran ug pagbansay kanila sa pagsunod ni I
Jesus.

Mateo 28:19,20. Busa, pangla-
kaw kamo ug himoa ninyong mga ~-,-- --,
t inon-an ang tanang kanasuran, -=1l- r :
sa pagpamautismo kanila sa nga-
lan sa Amahan ug sa Anak ug sa .- _
Espiritu Santo, nga magatudlo ~.~_~.
kanila sa pagtuman sa tanan nga ,;
akong gisugo kaninyo ••

Ang Matuod Nga Igl esia Nagabantay SQ Iyang mga
Ginsakopan

Ang iglesia nagatagana alang sa espirituhanong
pagtubo sa iyang mga sakop pinaagi sa makanu-
nayong pagtigum alang sa pagsimba, pagtuon sa
pulong sa Dios, pakig-ambitay ug Cristohanong
pagpangalagad,

Ang Iglesia magatambag ug motabang kanila
nga adunay mga suliran. Mobuhat siya kutob sa
iyang mahimo alang kanila nga adunay mga kina-
hanglan, mga sakop ug dili mga sakop.
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Ang Imong Pagabuhaton

• Ang Iglesia sa Dios ug
......................... alang Kaniya,
• Ang Iglesia mosangyaw ngadto sa ..
................... mahitungod kang Jesus.
• Ang Iglesia magatudlo sa .
• Ang Iglesia magatigum aron .
..........•.. "•..... sa Dios.
• Ang Iglesia magabantay sa Iyang mga ........
..... u ug magatagana alang sa
ilang •.••....•.. ,•...•••••.•.•..... pagtubo.

Ikatulong Bahin
NGANO NGA MAGPASAKOP

MAN SA IGLESIA?
Tungod Kay Imong Gikinahanglan ong Iglesia

Ang Dios nagpahimutang ug mga tawo diha sa
iglesia aron pagtabang kanimo ug pagtudlo kanimo.
Niining paagiha Siya motagbo sa imong espiritu-
hanong kinahanglan.

Efeso 4:11,12. Ug ang iyang
mga gasa mao nga ang uban ma-

\--QI 'i1 himong mga ibanghe lista, ang
I 11 I uban mga pastor ug mga magtu-

tudlo. alang sa pagpasangkap sa mga ba-
laan. alang sa buhat sa pag-alagad. alang
sa pagl ig-on sa lawas ni Cristo.
Dili ka magpasakop sa iglesia uban ang pag-

hunahuna nga ikaw rnatabangan ug salapi, pag-
kaon. o sa uban pang material nga butang; apan
sa diha nga ikaw mohatag sa Dios ug unang luna sa
imong kinabuhi. Siya gayud magatagbo sa tanan
mong mga kinahanglan,

Tungod Kay ang Iglesia Nagkinahanglan Kanimo

Ang matag bahin sa imong lawas may ginatudlo
nga bulohaton. Dunay bulohaton alang kanimo
ingon nga sakop sa lawas ni Cristo. Ayaw pag-
pakasama sa tudlo nga maglain ug iya, maning-
kamot pagtabang sa lawas apan dili mopasakop
sa kamot. Magpasakop ka sa iglesia ug tugoti
nga ang Dios magagamit kanimo pagtabang sa
uban.

- "'~Roma 12:4,6. Kay maingon nga !
diha sa usa ka lawas aduna kitay ,
daghang mga bahin, ug ang ta- ~ I '
nang mga bahin dili managsamag __ t

bulohaton, ug sanglit nabatonan ~ ,j.
ta man ang espirituhanong mga .
hiyas nga nagkalainlain sibo sa grasya nga
gihatag kanato, kinahanglan gamiton ta
kini.
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T unqcd Koy Ikaw Makag lagad ug Maaya sa Dios
Diha sa Iglesia

Kon ikaw magpabautismo na sa tubig ug mag-
pasakop ka sa iglesia, usa kini ka maayong pag-
pamatuod ngadto sa uban ug usab usa ka buhat sa
pagkamasinugtanon ug paghalad sa imong kauga-
lingon ngadto sa Dios.

Makaalagad usab ikaw sa Dios pinaagi sa
paghatag ngadto sa iyang bulohaton. Mamahimo
mo kini pinaagi sa iglesia. Siya ang magpahiluna
sa imong salapi, magabayad sa mga kagugolan
pagdala sa ebanghelio sa imong balangay ug
ngadto sa uban pang mga -dapit, Tungod kay
dinhay nagahatag, ikaw nakadungog sa .ebang-
heho, Tungod kay ikaw mohatag ang uban usab
makadungog ug maluwas.

~

I 11.2 Co~i~to. ~:6,7 •. Karon tirnan-iA. runyo kini: siya nga nagapugas ug
I X~\ .' tagidyot magaani ug diriyot, siya

~

'N' I nga nagapugas ug dinaghan maga-
ani ug daghan. Ang matag-usa ma-

'. . 1,1 gahatag sumala sa pagbuot sa iyang
kasingkasing, dili nga magapanuko, ni ingon nga
pinugos, kay ang Dios. magahigugma sa malipa-
yong maghahatag.

Dunay imong daghang kahigayonan sa pagpa-
ngal agad diha sa Igleaia: pag-ampo, pagsaksi,
panghatag ug mga basahon, pag-awit, pagtudlo,
pagwali, pagdapit sa uban ngadto sa iglesia.
Bisan sa imong makanunayong pagtambong maka-
pahimuot na sa Dios ug makapadasig sa uban.

• :.-.,.'" I

Hebreohanon 10:25. Sa dili ft;" "~
pagbiya sa atong panagtigum, .. "I""
ingon sa ginabuhat sa pipila,' I •I ,

hinonoa sa -pagdas ig sa usa ug :' (J. I - '__
usa, ug ilabina gayud sa makita':::-· ' +

ninyo nga ang adlaw sa pagbu- ~ l
kom nagakahiduol na. . ~ - "

Ang Il1'Iong Po90buhoton

'. Nagapasakop na ba ikaw sa usa ka iglesia
sa imong dapit? .
• Kon mao, unsang Iglesiaha> .

• Makigkauban ba ikaw sa panagtigum sa
ubang mga Cristohanon aron sa pagsimba
sa Ginoo? .
• Gusto ba ikaw masayud sa adris sa ma-
ayong iglesia duol sa imong dapit? .
• Gusto ba ikaw magpamuhat kauban sa
ubang mga Cristohanon diha sa lawas ni
Cristo? ., .
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Kaluhaan ka Siglo nga Pakig~away

Sukad pagtukod ni Jesu-Cristo sa Iyang Iglesia,
si Satanas naningkamot paglaglag niini. Ang Iglesia
nakig-away, dili lamang pagluwas sa iyang kinabuhi
kondili pagluwas sa mga kalag nga ginadaldal ni
Satanas ngadto sa infierno.

Efeso 6:12. Kay ang atong pa- j
kigdumog dili batok sa mga binu- ,
hat nga unod ug dugo, kondili /
batok sa mga punoan, batok sa, ~-l
mga kagamhanan. batok sa mga .. !
labawng agalon niining mangit- ,~')
ngit nga kalibutan karon, batok /:)
sa mga dautan nga espir.ituhanong C:::;;;;O;-r'
panon diha sa mga dapit sa kala-
ngitan.

I Pedro 5:8. Magmalinawon ka-
mo sa hunahuna. managtukaw
kamo. Ang inyong kaaway nga mao ang
yawa nagalibotlibot sama sa leon nga na-
gangulob nga nangitag iyang matukob.

"

Si Satanas buot mopahimulag sa usa ka Cris-
tohanon gikan ni Cristo aron siya mopildi kanila.
Ang kasagaran niyang hinagiban mao ang paglu-
tos, sayup nga mga pagtulen-an, ug ang pagtintal.
Gipatay niya ang linibo sa mga Cristohanon, aron
pagwagtang sa Iglesia pinaagi sa paglutos. Gipa-
sudlan niya ang Iglesia sa mga bakakong magtu-
tudlo ug gibutaan ang ubang mga pangulo sa pag-
kadili-matinoohon. Gisabotahe niya ang Iglesia
pinaagi sa sala.
Mga Paagi ug Hinagiban sa Iglesia

Ang atong panalipod maa ang pakigsandurot sa
atong Dakung Pangulo, ang atong Ginoong Jesu-
Cristo. Ang dagku tang hinagiban mao ang pag-
ampo, pagtoo, ug ang Pulong sa Dios. Ang Espi-
ritu Santo nga labi pang gamhanan kay ni Satanas
magahatag kanato ug kusog ug gahum a n pag-
buntog kaniya.

Ikaupat Nga Bahin
UNSA BAY NAGAKAHITABO

DIHA SA IGLESIA?

Mga Paagi ug Hinagiban ni Satanas

Efeso 6:10,11. Magmalig-on
kamo pinaagi sa Ginoo ug sa
kusog sa iyang gahum. Isul-ob
ninyo ang tibuok hinagiban sa
Dios, aron makabarug kamo batok
sa mga malipatlipatong kaugdahan
sa yawa.
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Ang Pagdaug sa Igl esia
Sa daghang mga katuigan ang paglutos nagaputli

sa Iglesia ug nagapatubo niini. Ang Espiritu Santo
nagpadala sa mga balud sa pagkapukaw aron pag-
luwas kaniya gikan sa sala ug sa mga bakak nga
pagtulon-an, Tingali magaantus pa kita karon, apan
sa dili madugay matapus na ang gubat. Si Satanas
pagabuntogon ug ang Iglesia magahari uban ni
Cristo hangtud sa kahangturan.

Mateo 16:18. Pagatukoron ko
ang akong iglesia, ug ang mga

• gahum sa kamatayon dili gayud
makabuntog kaniya.

~ L Roma 8':37. Hinonoa niining~-~5tanang mga butanga labaw pa
~I ,.jl_ kita sa mga mananaug pinaagi

. - .•. "",-' Kaniya nga nahigugma kanato.

Imong Bahin Niining Tanan

Niining gubata ang matag Cristohanon usa
ka sundalo.

,_.\\\~//'lljJ
2 Timoteo 2:3. Pakig-ambit s~~ , .(;,~/:

mga pag-antus ingon nga maayo~ '1

sundalo ni Cristo Jesus. ~
Pinadayag 2:10. Ayaw ka~i - ,',

ngi ang mga butang ••• himo ~ ~....,.,~''-
pagkamaunongon kanako bisan ,,~,~.~., •
sa kamatayon, ug hatagan ~ I I'.t- ~~

ika~ sa purong-purong' nga kin~~ilr'l/,;\Q\~'
buhi. I '~ ,\'\

••

Ang Imong Pagabuhaton

• Nagadawat 'ba ikaw kang Jesus ingon
nga imong Manluluwas sa wala pa ikaw mo-
sugod pagtuon niining kursoha? .
• O sa diha nga ikaw nagasugod na sa pag-
tuon? 11: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Magadawat ba ikaw Kaniya karon? ........

PASIDUNGGAN ka sa 'imong pagtapus niining kur-
soha!

Nalipay kami pagbaton kanimo ingon nga magtutuon.
Kon wala pa ikaw makapalista alang sa imong sunod
nga kurso, hinaut nga imong pagabuhaton karon,
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STUDENT NUMBER

Ang ICI adunay napulog duha ka mga kurso sa
kinabuhing espirituhanon ug uban niini ang tipik
sa buhatang kolehiyo (college division], Modasig
kami nga imong kuhaon ang tanan.

Ani-a ang pipila sa mga kurso:

• Kurso sa Pagpangabig - Kini ang kurso nga naga-
dasig ug nagabangkat sa mga magtotoo sa pag-
pangabig ug mga kalag diha kang Cristo.

• Kaminyoon ug Panimalay - Napulog duha ka mga
leksyon nga nagahatag ug maalamong tam-
bag sa pagpangita sa lahin)( maayong kau han
sa kinabuhi ug unsaon sa pag-angcon 811 usa ka
malipayong panimalay.

• Ang Dios Nahigugma Kanimo - Napulog upat ka
mga leksyon nga giandam alang sa "Junior Age."

Maimo kining mga kursoha pinaagi sa paghatag ug
donasyon. Pagsulat alang sa dugang pang kahibalo.

------0001------

Sa diha nga mahibalik na kanimo ang nagradohan ni-
mong pasulit, palibug ibalhin ang hust-ong mga tubag
gikan sa imong pssulit nga papel nganhi niining libreta
sa dili pa ikaw mosogod sa sunod nimong leksyon.
Daghang salamat.



Ra unsang paagi napanalanginan ka niining kursoha?
Palihug isulat dinhi ang imong pamatuod.

AnI/; imong Ngalan ug Pinuy-anan:

STUDENT NUMBER



PaMug Tubaga:

• Nagapasakop na ba ikaw Sf\ usa ka iglesia duol
sa imong dapit? ..

• Kon mao, unsang iglesiaha? "

• Makigkauban ba ikaw sa panagtigum sa ubang
mga Cristohanon aron sa pagsimba sa Ginoo?

• Gusto ba ikaw masayud sa adres sa maayong
iglesia duol sa imong dapit? . .

• Gusto ba ikaw magpamuhat kauban sa ubang
mga Cristohanon diha sa lawas ni Cristo? .....

• Nagadawat ba ikaw kang -Jesus ingon nga imong
Manluluwas sa wala pa ikaw mosugod pagtuon
niining kursoba? , .

• O sa diha nga ikaw nagasugod na sa pagtuon?

• Magadawat ba ikaw Kaniya karon ingon nga
imong personal nga Manluluwas? , .

Palihug isulat ang mosunod nga kursong imong paga-
tun-an: .

Palihug ipatik imong ngalan sa ubos sumaia sa
imong kagustohan diha sa imong sertipico.

Ngalan

Ilista ang imong mga higala:

Ngalan _

Pinuy-anan

Pinuy-anan

Ngalan

Pinuy-anan -.---------------

Palihug isulat sa likod niining pah~a k~~g.
sa unsa nga paagi ikaw napanalanginan nu-:
ning kursoha. Maoy. among kalipay ang pag-
hibalo nga ikaw nakadawat ug tabang pina-
agi niini. Daghang salamat.



STUDENT NUMBER

ANG MGA DAGKUNG PAN,GUTANA SA KINABUHI

PASULIT
LEKSYON 6

UNSA BAY MATUOD NGA IGLESIA?

Ngalan _

Pinuy-anan _

Badlisi sa ubos ang husto nga tubag sa matag pangutana:

1. Sa pag-ingon ni Jesus, "Pagatukoran ko ang
akong iglesia," unsang matanga sa iglesia ang
buot Niyang ipasabut?

a. Ang kapunongan sa nasud

b. Ang lawas sa matuod nga mga magtutoo
ug nagaila kang Cristo nga mao ang ilang Ulo.

e. Ang templo

2. Unsang pulong nga gigamit ni Jesus alang sa
"iglesia"?

a. "Ikklesia" sa ato pa, "mga tinawag"

b. "Disipulo" sa ato pa, "mga magtutuon" o
"magsusunod"

c. "Templum" sa ato pa, "templo"

3. Unsang matanga sa iglesia nga ikaw nga ma-
gapasakop?

a. Ang nagatuo sa Balaang Kasulatan ug na-
gasunod niini.

b. Ang nagaduhaduha sa Balaang Kasulatan
ingon. nga gituga sa Dios.

c. Ang nagapamuhat alang lamang sa kaayo-
han sa kahimtang sa katilingban.



Sudli ang mga lin ya nga blanko:

4. Ang Iglesia sa Dios ug
... alang Kaniya.

5. Ang Iglesia mosangyaw ngadto sa
................ mahitungod kang Jesus.

6. Ang Iglesia magatudlo sa .....
7. Ang Iglesia magatigum aron.

sa Dio!!.
8. Ang Iglesia magabantay sa Iyang. ..

... ..... . .... ug magatagana alang sa ilang
................ '" pagtubo.

Ang imong Pasulit nga Papel pagagradohan ug
ibalik kanimo uban ang imong sertipiko. Ipadala
usab namo ang unang leksyon sa ,mosunod nga
kursong imong pagatun-an. Malipay usab kami
sa pagdawat ug sulat gikan kanimo. Mahimo ni-
mong ipadala ang imong mga pangutana mahi-
tungud sa imong gitun-an, Palihug ipadala ang
imong Papel Ba Pasulit Ba labing duol nga opiBina
Ba IGl, ingon Ba addreBBnga imong makita diha
Ba UbOB. Apang -kong walay address nga nabu-
tang didto, ipadala kini sa:

ICI-Phil. Nat'l. Office - Box 1084, Manila

Ipadala ang Papel sa Pasulit dinhi niining
address:



ang mgadagkungpangutana
sa ~Inabuhi

LEKSYON

1 UNSA BAY NAGAKAHIT ABO
SA KALIBUTAN?

2 UNSA BAY KAMATUORAN
MAHITUNGOD SA DIOS?

3
4

UNSA BA GAYUD ANG KINABUHI?

UNSAON PAGTAGBO ANG IMONG
LABING DAKUNG KINAHANG LAN?

s UNSAY MAH ITABO HUMAN SA
KAMATAYON?

6 UNSA BAY MATUOD NGA IGLESIA?

lnternotionol Correspondence [ns t t t ut e
Philippine Not iona! Office

P. O. Box 1084, Manila
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