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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.
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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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