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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.
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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.

8



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


