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Magsultihay
Una Kita

MagsulUhanay una kita sa dili pa ikaw
mosugod. Kini usa ka pinasahi nga matang" sa
basahon aron sa-pagtabang kanimo sa pagtuon
bisan asa ka nga dapit. Kini nga basahon mao
ang imong magtutudlo. Kinimagasulti karumo'g
mga butang nga angay nimong mahibaloan ug
mangutana usab kanimo mahitungod sa imong
natun-an. Magagiya kini kanimo sa tanan nga
mga leksyon n11n1ng kursoha.

Gamay lamang, kining basahona. Madala-
dala mo kini bisan asa ka moadto ug makatuon
ka bisan kon aduna ka lama'y higayon nga lima
o napulo ka minutos. Mahimong makuha nimo
kining basahona sa tingob o sa tinagsatagsa nga
leksyon. Dili na kinahanglan nga magpaabut ka
ug p1nasahi nga higayon aron makatuon ka niin-
ing kursoha. Buhata lamang ang imong mahimo
bisan asa ka pinaagi n11n1.

Kining mao nga ltbro, "Ang Bag-o Mong Ki-
nabuhi," usa lamang sa daghan pang mga kurso
nga puwede n1mongmatun-and1nh1 saIeI. Among
gipanghina-ut nga imong magustohan kini
samtang magatuon ka n11n1.
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6 Ang Ba&-o Mona Kinabuhi

BUHATA KINI

Pilia ang hustong tubag ug butangi ugXang
blangko tupad n11n1, pananglitan:
l. Unsa pga matang sa basahon 1d.n1?

· ~.a) pinasaht
· .• b) ordtnaryo

2. K1n1ng basahona magtabang kanimo sa
· .. a) pagtudlo d1ha sa usa ka klase
· ~.b) pagtuon bisan asa ka

Ingon nga imong magtutudlo tudloan ka
sa leksyon sa husto ug sayop. Ang tubag sa
itaas mao ang l. a) pmasaht 2. b) pagtuon
bisan asa ka.

Imong madtskobrehan nga ang mga
pangutana nnnmg maong leksyon wala ibu-
tang sa kinaulahiang bahin.

Hinonoa, makita nimo 1d.n1 matag karon
ug unya sa sulod sa mga leksyon. Kini
gibuhat aron pinaagi sa imong makita nga
mga pangutana ug mga tubag;

- mabantayan ang paglatagaw sa imong
hunahuna.

- masulayan ang imong panabot
mahitungod sa imong nabasa.

- mamemorya nimo ang tmportantengbahm
sa mga leksyon.

IntemallonaJ Correspondencs Instituts



Matau1tlhay una kita 7

Sa ubos nga bahin sa BUHATAKINI.makita
mo ang mga tubag. Ayawpagbasaha sila hangtud
makahimo ka na sa imong kaugalingong tubag.
Tabuni SUa ug papel samtang magatubag ka sa
mga blangko, ug human sa imong tubag susiha
ug itand1 sa hustong tubag nga anaa sa ubos.

BUHATA KINI

Pilia ang hustong tubag ug butangi ug X
ang blangko nga tupad n11n1.
4. Ang mga pangutana ug ang imong tubag
magasulay sa imong

. . .a)pagpanabut sa imong nabasa

. .. b) nahibaloan sa mga butang
nga gihisgutan

Tubag: 3. a) pagpanabut sa imong nabasa.

Usahay kining basahona magasulti kanimo
sa pagbuhat ug mga pagbansay gawas sa
pagtubag sa mga pangutana lamang. Kining mga
pagbansay alang sa pagtabang kanimo sa pagsa-
but gayud sa leksyon: busa buhata gayud kini.

Nagah1sgut usab kinimahitungod kanimo ug
sa imong kr1stohanong kinabuhi. Mahimo ki-
ning makatabang ug makapanalangin kanimo.
K1n1 nakatabang na sa l1n1boka mga estudyante.
Apan ang imong natun-an magpulos kanimo kon
imong gamiton kini. Busa buhata' dayon kon
unsa ang imong matun-an.
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8 Ang B g.-o Mong Kinabuhi

BUHATA KINI
.'

5. Makakuha ka sa labing maayo sa imong
natun-an kon .

. . .a) tudloan mo usab ang uban sa
_pagbuhat sa imong natun-an

ni1n1ng libroha .
.b) sugdan mo dayon paghimo

ang mga butang nga imong
nakat-onan. \ -

6. Usba pagbasa ang pahina 5 aron mahi-
baloan mo ang imong pagatun-an niin-
ing I1broha.

Tubag. 4. a)sugdan mo dayon paghimo ang
mga butang nga 'imong ~t-onan. -

Gikinahanglan mo gayud ang Ginoo aron
magatabang kanimo sa imong pagtuon. Busa sa
imong pagtuon, pangayo kaniya ug tabang ug
pasalamati Siya sa iyang tabang. Magatabang
ang Espiritu Santo kanimo sa pagpasabut sa
mga espirituhanong kamatuoran nga kinahang-
lan imong mahibaloan. Ipakita niya kanimo kon
unsaon mo pagbuhat n11n1 sa imong kinabuhi.
Magatabang usab siya kanimo sa pagtubo diha
sa espirituhanong mga butang samtang maga-
tuon ka ni1n1ng mga leksyona.

PAG-AMPO

Salamat Ginoo, ni1n1ng mga leksyon Mahitun-
god sa akong bag-ong kinabuhi Hinaut nga ta-
bangan mo ako sa pagtuon n11n1. Gamita kini sa
paghimo kanakong maayong krtstohanon. Sa
ngalan ni Jesus. Amen.
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