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~ Pagkatapos mong matun-an ang Leksyon 1-5, andam ka-
t;; nang motubag sa mga pangutana nga nasulat niining libreto sa
z bahing "Pagabuhaton para sa Leksyon 1-5". Ibutang ang imong
UJ mga tubag dinha sa nilain nga papel nga giulohan ug "Tubaga-
uz nan nga papel, unang bahin."
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Inig katapos nimo sa pagtuon sa Leksyon 6-10, andam
kanang motubag sa mga pangutana nga nahamutang sa Ika-
duhangbahin niining Iibreto, sa "Pagabuh a ton para sa Leksyon
6-1 O."lbutang ang imong mga tubag diha sa nila ing, "Tubaga-
nan nga Papel, ikaduhang bahin".

Ipadala pagbalik sa ICI ang imong "Tubaganan nga Papel",
una ug ikaduhang bahin, human nimo matubagan kini. Ayaw
iapil pagpadala ang imong "Libreto sa Pengutsne", kay dili na
kini kinahanglanon.

Tan-awa ang mga sumbanan sa nahaunang mga bahin
niining maong pagtuon. Kini makahatag kanimo ug paagi,
kon unsaon sa pagtubag ang mga pangutana.
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UNANG BAHIN
BULUHATON SA ESTUDYANTE

Pagabuhaton sa Leksyon 1 hangtud 5

tj Alang sa tanang mga pangutana, siguradoha nga ang nu-
~ mero sa pagatubagang nilitrahang lingin sa "Tubaganan nga
O Papel", magkatukma sa numero sa pangutana dinhi sa Iibreto.
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HUSTO O SAYOP

Ang nakasulat sa ubos nga mga panultihon, mahimong
husto o sayop. Kung ang panullihon

HUSTO - itumi ang litrang (a),
SAYOP - itumi ang Iitrang (b).

1. Ang bag-ong Kristohanon walay buhaton nga pag-alima sa
pagpatubo sa iyang bag-ong pagkatawo.

2. Ang Kristohanon wala nay mga pagtintal.

3. Nadawat nato ang kinabuhing dayon pinaagi sa Anak sa
Dios.

4. Kon kita nangandoy nga magapabiling hinlo ang atong
kasingkasing, gikinahanglang bantaya nato ang atong nga
panghunahuna.

5. Daghan sa imong mga hilig o gusto mabag-o, sa dihang
mahimo kang Kristohanon.

6. Dili ra igsapayan konbisan unsang klase nga basahon ang
atong pagabasahon, tungod kay hininloan na kita sa dugo ni
Jesus.

7. Ang Dios nagatawag kanatong tanan sa pagka pastor,
ebanghelista, o misyonaryo.
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PAGAPILIAN NGA MGA TUBAG
UJr-
~ Ang matag pangutana sa ubos, adunay usa ka hustong tubag.
E; Pilia ang gihunahuna mo nga hustong tubag. Sa imong "Tubaga-
z nan nga Pepel", itumi ang litra nga imong gipiling hustong
U tubag.
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8. Sa dihang gidawat nimo si
Manluluwas, ikaw nahimong
a) anak sa Dios.
b) maayong tawo.
c) hingpit nga Kristohanon.

Cristo ingon nga imong

9. Sa nakaplagan mong bag-ong kinabuhi diha kang Cristo
nadawat mo ang
a) bag-ong kahulogan sa kinabuhi.
b) kagawasan gikan sa balatian.
c) kabtangan nga materyal.

10. Makaduol kita ngadto sa ubang magtotoo, dala ang atong
mga gibug-aton tungod kay
a) sila hingpit na.
b) sila mas maalamon kay kanato.
c) sila makatabang ug makaampo kanato.

11. Kon dili kita makapasaylo sa uban
a) ang Dios mopasaylo gihapon kanato.
b) dili ang Dios makapasaylo kanato tungod sa atong
kasaypanan.
c) ang ubang tawo dili usab makapasaylo kanato.

12. Sa Juan 10:28, nagatudlo kanato nga kita
a) magahimo ug mga maayong buhat aron maluwas.
b) dili na makalapas sa Dios.
c) dili maagaw gikan sa kamot sa Dios.,

13. Ang Daang Tugon nasulat
a) human matawo si Cristo.
b) sa panahon sa pagkatawo ni Cristo niining kalibutana.
c) sa wala pa matawo si Cristo.
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14. Atong mabatonan ang espirituhanong kusog sa dihang
a) adunay pagpaugnat sa kusog ug hustong pagpahulay sa
atong lawas.
b) aduna kitay pakigsandurot sa Dios sa matag adlaw.
c) magabuhat kita ug mga maayo alang sa Dios.

UJ
Uz 15. Tulo ka mga paagi nga masayran natong ang Dios nakigsulti,
UJ
O pinaagi saa a) pagbasa sa timailhan sa kawanangan, sa ubang mga tawo,
B; sa pag-ampo.
~ b) pagpamalandong, pagbasa sa kapalaran, sa mga magasin.
O c) mga pag-ampo, sa Bibl iya, diha sa uban pang mga magto-
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16. Ang pagkahimong magtutudlo sa pagtuong pang-dom-
ingo, usa ka buhat nga maisip natong
a) usa ka espirituhanong pagbansay o pagpaugnat.
b) pagkaon sa imong kalag.
c) usa ka pagpanalipud pag-atiman sa hininloan mong
kinabuhi.

17. Mahinungdanon sa usa ka Kristohanon nga mag-ampo
a) Sa Simbahan lamang.
b) sa matag buntag lamang.
c) sa kanunay sa matag adlaw.

18. Si Jesus nagasulti, kon ipaila nato Siya sa atubangan sa mga
tawo, Siya usab
a) mopanalangin kanato sa maayong panglawas.
b) mopaila kanato sa atubangan sa Iyang Amahan.
c) magaluwas sa tanan natong nasultihan.

19. Kon.ang Kristohanon nagahatag sa iyang ikapulo, ang Dios
a) magapanalagin ug magpauswag kaniya. .
b) di Ii magatagad tungod kay wala Siya magkinahanglan sa
atong salapi.
c) malipay niini apan dili mopanalangin kay kita utangan
man Kaniya.
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KINATIBOK-ANG MGA PANGUTANA

leksyon 1 hangtud 5

Kon ang tubag nimo sa matag pangutana mao ang
OO - itumi and litrang (a)
Wala - itumi ang litrang (b)
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21.lmo bang nabuhat ang tanang "Buhata Kini" nga pagbansay
sa Leksyon 1 ug 2?

22. Imo bang nabuhat ang tanang "Buhata Kini" nga pagbansay
sa Leksyon 3 hangtud S?

23 Imo bang gitandi ang imong mga tubag sa "Buhata Kini",
kon pareho ba sa hustong tubag makita sa ubos sa maong
mga leksyon?

24. Imo bang gibasa pag-usab ang mga Leksyon 1 hangtud 5
nga imong natun-an, aron makita kon nasunod ba ang
tanang gipabuhat niini?

Natapas dinhing dapita ang buluhaton sa .Leksyon 1
hangtud 5. Susiha pag-usab ang imong mga tubag aron
makasiguro kang husto ang tanan nimong gibuhat.
Pagkataposmong masusi ang imong mga tubag, ipadayon
ang pagtuon sa Leksyon 6.
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IkADUHANG BAHIN
BULUHATON SA ESTUDYANTE

Pagabuhaton sa Leksyon 6 hangtud 10

u Alang sa tanang mga pangutana, siguradoha nga ang nu-
~ mero sa pagatubagang nilitrahang lingin sa "Tubaganan nga
~ Pepel", magkatukma sa numero sa pangutana dinhi sa libreto.
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HUSTO O SAYOP

Ang nakasulat sa ubos nga mga panulti hon, mahimong
husto o sayop. Kung ang panultihon

HUSTO - itumi ang Iitrang (a).
SAYOP - itumi ang Iitrang (b).

1. Ang kasugoan ni Moises nawad-an ug bili human miabot si
Jesus niining kalibutana.

2. Nagatudlo si Jesus nga ipasiguro nato sa kadaghanan ang
maayo natong mga buhat.

3. Mahimo nga ang usa ka tawo nagapanghimo ug mga
milagro apan dili makasulod sa gingharian sa Dios.

4. Kon ang usa ka tawo mahimong Kristohanon, ang iyang
kinaiya dili na gustong mohari sa ~yang kinabuhi.

5. Ang Kristohanon kinahanglang makita ang Diosnong ki-
nabuhi, bisan diha sa kaugalingon niyang panimalay.

6. Gidili sa Dios ang pakighilawas, nga nagawas sa relasyong
kaminyoon.

7. Nagasimba ang mga Kristohanon sa adlaw nga Domingo,
tungod kay kini mao ang adlaw sa pagkabanhaw ni Jesus
gikan sa lubnganan.
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PAGAPILIAN NGA MGA TUBAG
~
F? Ang matag pangutana sa ubos, adunay usa ka hustong
E; tubag. Pilia ang gihunahuna mo nga hustong tubag. Sa imong
Z ''Tubaganan nga Pepel", itumi ang litra nga imong gipiling
U hustong tubag.
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8. Kon modumili kita sa pagsunod sa sugo sa Dios, Siya
a) mosalikway kanato.
b) dili mamati kanato.
c) magabadlong kanato.

9. Makita sa Kristohanon ang gabayan sa pagkinabuhing
matarong, diha
a) sa Bag-ong Tugon lamang.
b) sa daang Tugon lamang.
c) sa Tibook nga Balaang Kasulatan.

10. Sa Mateo 5:11-12, si Jesus nagatudlo nga madawat nato
ang dakung ganti sa langit kon
a) kita ginalutos tungod kang Cristo.
b) kita dili mahibalong masuko.
c) masu nod nato ang Napulo ka Sugo ..

11. Kon kita mohimo ug pagpuasa
a) ang tanan natong mga higala kinahanglan masayud.
b) ang Iglesya lamang ang masayud.
c) ang atong Amahan sa langit lamang ang masayud

12 Maila nato ang mini nga propeta pinaagi sa iyang
a) mga lihok.
b) mga binistihan.
c) hitsura,

13. Nagasaaad si Jesus nga kadtong nagapangita pag-una sa
gingharian sa Dios
a) may kalisdanan niining kalibutana.
b) makabaton ug daghang kabtangang materyal.
c) matagbo ang ilang materyal nga panginahanglan.
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14.SiJesus nagatudlo nga kon kita magahukom sa ubang tawo,
~ kita
~ a) pagahukman usab sa Dios, sa samang paagi.
~ b) nakatabang sa pagpatubo sa uban.
z c) may kaalam sa atong pagabuhaton.
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O ang6 a) pagka manggihatagon.
B:i b) mga maayong buhat.
~ c) pagka matinumanon.
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16. Ang pipila ka mga bungang dala sa Espiritu diha sa
kinabuhing Kristohanon, mao ang
a) kasina, pakighilawas, ug pagka akoakohon.
b) kalipay, kalinaw, ug kaaghop.
c) milagro, kaayohan sa sakit, ug pagsultig mga dila.

17. Ang sinultihan sa usa ka Kristohanon
a) may dakung kalambigitan sa iyang pagkahimong ehem-
plo sa uban.
b) walay kalambigitan sa iyang pagkahimong ehemplo sa
uban.

18. Ang' Efeso 6:4, nagatudlo sa mga ginikanan
a) sa pagbilin sa katungdanan sa pagmatoto diha sa Iglesya.
b) sa pagbilin sa katungdanan sa pagmatoto diha sa Tulong-
haan.
c) sa paghatag sa pagmatoto alang sa Kristohanong pagki-
nabuhi.

19 Dili kita angay nga mahadlok, tungod kay
a) ang Dios nagasaad, nga Siya sa kanunay magauban
kanato.
b) wala may angay nga kahadlokan.
c) lig-on man kitang moatubang sa bisan unsang kahimtang.
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KINATIBOK-ANG MGA PANGUTANA

Leksyon 6 hangtud 1O

Kon ang tubag nimo sa matag pangutana mao ang
OO - itumi ang litrang (a)
Wala - itumi ang litrang (b)

20. Imo bang gibasa ug maayo ang Leksyon 6-1 or

21.lmo bang nabuhat ang tanang "Buhata Kini" nga pagbansay
sa Leksyon 6 ug 7?

22.lmo bang nabuhat ang tanang "Buhata Kini" nga pagbansay
sa Leksyon 8 hangtud 10l

23. Imo bang gitandi ang imong mga tubag sa "Buhata Kini",
kon pareho ba sa hustong tubag makita sa ubos sa maong
mga leksyon?

24. Imo bang gibasa pag-usab ang mga Leksyon 6 hangtud 10
nga imong natun-an, aron makita kon nasunod ba ang
tanang gipabuhat niini?

Natapas dinhing dapita ang buluhaton sa Leksyon 6hangtud
10. Ipadala sa IGI ang imong "Tubaganan nga Pepel", ang
una ug ang ikaduha nga bahin, aron kini magraduhan.
Paghuman sa paggrado sa imong mga tubag, mapadalhan
ka sa usa ka maanindot nga sertifico. Imo usab nga. ma-
hangyo sa imong magtutudlo, ang sunod nga leksyon nga
imong pagatun-an.

Daghang Salamat.





Address sa buhatan sa
10 sa inyong dapit nga
diin ipadala nimo ang
mga tubag sa imong gi-
tun-an nga leksyon:

Kung walay buhatan sa 10 sa inyong
dapit, ipadala ang imong "Tubaganan
nga Papel" niining manong address:

Christian Life Program

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
Philippine National Office

P.O. Box 1084, 1099 Manila


