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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-
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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


