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Il<a-5 nga Tubag
b) sama sa usa ka
makalingaw nga du-
la ug ang mga estud-
yante makakat-on
ug dali kay sa ubang
mga paagi.

MGA HUSTONG TUBAG SA LEKSYON 1

Unang Tubag

b) Pilion ang hus-
tong tubag sa pangu-
tana o mga pulong
aron makompleto
ang gisulti

Ika-2 nga Tubag

k) Basahon pag-usab
ang kuadro sa kasa-
yuran ug sulayan na
usab pagtubag.

Ika-3 nga Tubag

b) Ang numero sa
pangutana ug ang
letra sa tubag nga
irm ng napili.

Ika-4 nga Tubag

b) tan-awon ang
hustong tubag sa su-
nod pahina, itandi
sa imong tubag ug
markahan ug X ang
sayup nga tubag.

LEI(SVON 2

GA KAAYOHAN SA
PAGTUON SA BIBLIA

11



AN ICI CORRESPONDENCE COURSE

ika- 7 nga Pan~tana

Mahitungod sa unsa man
kining l ksyona?

a) Ng norrg ang matag-
usa inahanglan ma-
nag-iya ug Biblia

b) Unsaon pagbaligya sa
a Biblia

k) Unsaon pagtoon sa
Bib1ia

d) Nganong ang
-usa magatoon

Bibli

Ang Imong Biblia

Tubag 7

Mga Kaayohan

Magpili kitag walo gi-
kan sa daghang mga
kaayohan nga atong
madawat gikan sa pag-
toon sa Biblia.
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Ika-8 nga Buluhaton

Kopyaha kini:
1.Kalan-on ang sa

k lag.
2. K81ipay

agkaduol sa Dios
4. Paglig-on
5. Patukuranan
6'. Pagdasi
7. Kamatuoran
8. Kasiguroh an



Kaayohan sa Pagtuon sa Biblia

1. Kalan-on Alang sa
Kalag

Ang Biblia kalan-on
alang sa kalag. Samtang
magabasa kita niini
matag-adlaw, makaba-
ton kitag kalig-on sa
lawas ug sa kalag. Ang
atong espirituhanong
kinabuhi nag-agad diha
niining maong pag-
kaon.

2. Kalipay

Makabaton kitag ma-
tuod nga kalipay gikan
sa pagbasa sa Biblia.
Mao kini ang sulat-sa-
gugma. nga gikan sa
Dios nganhi kanato.
Usa kini ka maanindot
nga sinulat nga naga-
hatag ug kalipay.

AN ICI CORRESPONDENCE ~ COURSE

J a-9 nga Pan!J.Itana Tubag 9
ug Buluhaton

Ang Biblia .
alang sa .. 0o' •••••••••

Sag-uloha iin.i:
.Ang tawo mabuhi dili sa
tinapay lamang kondili
a matag-pulong nga ma-

gagula sa baba sa Dios.
Mateo 4:4.

Ika-10itgaJ>an~tana Tubag 10

ug Buluhaton

Ang ikaduha
han gik
kasulata
Sag-uloha kini:
Pag katam-is gayud
imong mga pulong >sa
akong pagtilaw! Salmo
119:1Q3 1------
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3. Ang pagkaduol sa
Dios

Mabati nato ang
pagkaduol sa Dios sa
dihang magabasa kita
sa Iyang pulong. Ma-
bati nato nga anaa
gayud siya sa duol ug
nakigsulti kanato.
Usa kini sa labing da-
kung mga kaayohan
nga atong mabatonan
gikan sa pagbasa sa
kasulatan.

4. Pag ig-on

Ang pulong sa Dios
puno sa mga paglig-on
alang kanato. Diha sa
Biblia nagapakita ang
Dios sa iyang mahigug-
m aong pagtagad ug
nagasulti kanato nga
"Dili ko gayud ikaw
·pagapahikabsan ni pa-
gabiyaan. ".
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Ang Imong Biblia

Tubag 11

Tubag 12



Mga Kaayohan sa Pagtuon sa Biblia
AN ICI CORRESPONDENCE

5. Patukuranan

Miingon si Jesus nga
ang iyang Pulong maoy
segurong patukuranan,
sa atong pagtulun-an
ug sa atong paagi sa
pagkinabuhi. Kadtong
wala magatoo sa Biblia
sama sa usa ka balay
nga walay patukura-
nan.

6. Mga Pagdasig

Pinaagi sa Iyang Pu-
long ang Dios nagada-
sig sa pagtoo, paglaum
ug gugma diha sa atong
kasingkasing. Pipila na
kaha ka mga magsusu-
lat ug mga mag-aawit
ang nakadawat ug pag-
'dasig gikan sa Biblia

U<a-13 nga PangUtana

Nagtudlo si Jesus nga
ang mga tawo nga na-
gabarug nga malig-on
sama sa usa ka malig-
on ng~ balay taliwala
sa bagyo mao kadtong
sila nga nagatukod sa
ilang kinabuhi diha
a) sa unsay ginabuhat

usab sa Ubang tawo.
b) sa mga panghunahu-

na sa siyens.ya.
k) sa patukuranan nga

ma o ang Pulong a
Dios.

COURSE

Tubag 13

Tubag 14
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AN ICI CORRESPONDENCE

7. Kamatuoran

Ang kamatuoran nga
hingkaplagan ta gikan
sa Biblia nagatubag
sa atong mga dagkung
pangutana, ug nagaha-
tag kanato ug pagsabot
sa katuyoan sa kina-
buhi. Nagapahigawas
kini kanato gikan sa
pagka walay-hibangka-
agan ug sa kasaypanan.

Ika-15 nga Pangutana Tubag 15
Sag-uloha kini:
"K' mo mahibalo sa
kamatuoran, ug ang ka-
mat uo r n magahatag
kagawa an."

J an 8:32.
\ng Kam. nga

atong nakaplagan sa
Biblia maga pahi gawas
k n o gik p ka
. .... ug

COURSE

Ang Imong Biblia

8. Kasegu roha n
Makaplagan nato ang
matuod nga kaseguro-
han diha sa Pulong sa
Dios. Kini magagiya
kanato ngadto sa wa-
lay kapiligrohan diha,
kang Cr~to ug,ngadto
sa atong puloy-anan
nga atua sa langit kini

l mao ang atong "espada
ug 'taming" batok sa
sala ug ni Satanas.
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ka-16 n P gutaba Tubag 16

g-
mag-

sa mga
" ug mo-
gatambag
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"ANG BIBLlA"

KALAN-ON

ALANG

SA

KALAG

Ika-13 nga Tubag

k) sa patukuranan
nga mao ang Pulong
sa Dios.

MGA HUSTONG TUBAG SA lEJ<SYON 2
Ika-7 nga Tubag Ika-12 nga Tubag 5. Patukuranan
d) N ganong ang Paglig-on 6. Pagdasig
on tag-usa magatoon
gayud sa Biblia

Ika-9 nga Tubag
Kalan-on
Kalag

Ika-l0 nga tubag

Kalipay

Ika-ll nga Tubag

Kalan-on, Kalag,
Kalipay
Pagkaduol

·lka-15 nga Tubag
Kamatuoran
Walay hibangkaagan
Kasaypanan

IKa-14 nga Tubag
1. Kalan-on, Kalag
2. Kalipay
3. Pagkaduol sa Dios
4. Paglig-on

Ika-16 nga Tubag

Nagaagad kini
kanimo
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