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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.
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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
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Pagsulat Sumala sa Pinasahi nga Instruksyon sa Pagpada


