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REKORDSAEsnuDYANTE GABAYAN
SA PAGTUON: JUAi~

1ka-4 nga leksyon ngadto sa ika-5 nga Ieksyon

Petsa sa pagpadala _

Klaroha Pagsulat

Imong Ngalan _

Imong Pinuy - anan - - - - - - . -

Ika-4 nga Leksyon

16. Gidaghanon sa hustong mga tubag _

11. Nasag-ulo mo ba ang Juan 4:24? _

18. Sa unsa mang pagkaagi nga ang kaluwasan
nga gihatag ni Jesus sama sa tubig? _
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19. Nakasulti na ba ikaw sa usa sa imong mga
higala ug mga silingan mahitungod kang
Jesus? _
Duna bay nadala nimo ngadto sa Ginoo?
------------_. Buot ba ikaw nga dunay
madala nimo ngadto sa Ginoo?
----------- ----------------

Mahimong madala nimo ang imong mga higala
ug mga silingan pinaagi sa pagpalista kanila sa
libre nga kurso gikan sa International Correspon-
dence Institute. Sultihi ang imong mga higala
mahitungod niini ug ipadala ang mga ngalan ug
mga address niadtong buot sa maong kurso.
Diha-diha dayon among ipadala ang unang leks-
yon ngadto kanila.

Ngalan _

Pinuy- anan _

Ngalan ---

Pinuy- anan .
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Ngalan _

Imong Pinuy- anan -- - - - - - - - - - - - - - - - - --:

20. Duna ka bay nailhan nga naayo sa balatian
ingon nga tubag sa pag-ampo?

21. Duna bay sakop sa inyong panimalay nga
nagakinahanglan sa kaayohan gikan sa
balatian?

Buot ka bang motabang pag-ampo sa
imong magtutudlo ngadto kang Jesus alang
sa kaayohan sa masakiton nga sakop sa
imong panimalay?

Ika-S nga Leksyon

22. Gidaghanon sa hustong mga tubag. _

23. Nasag-ulo mo ba ang Juan 5:24? _

24. Sumala sa Juan 5:24 sila nga nagatoo sa
Dios ug nagadawat sa mga pagtulun-an ni
Jesus nakalabang na gikan sa _. .
.ngadto sa _
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25. Kinsa ug unsa man ang tulo nga nagpanghi-
matuod mahitungod kang Jesus nga gisulat
ni Juan niining kapituloha?

26. Kining maong mga nagapanghimatuod naga-
sulti kanato nga si Jesus mao ang sa

Mga Pangutana - Mga Panghunahuna - Mga
Hangyo sa Pag-ampo

Tan-awa pag-usab ang imong rekord sa
estudyante alang sa ika-4 ug ika-S nga leksyon
aron pagtan-aw kon husto ba pagkasulat ang
tanan. Ug karon guntinga kining mga pahinaa ug
ipadala sa among address, o ipadala ba hinoon
ang gigamit mong kopya nga sama niini.
Seguroha nga dili kulang ang silyo nga gipatapot
mo sa imong sobre. Ayaw ipadala kanamo ang
libro. Ang among address nga anaa duol sa
inyong dapit anaa sa unang pahina niining
libroha. Kon wala diha, ipadala lang ang imong
rekord sa estudyante sa:

Internationa1 Correspondence Institute
P.O. Box 1084 Manila
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REKORD SA ESTUDY ANTE - GABAY AN SA
PAGTUON: JUA..~

Gikan sa Ika-S ngadto sa Ika-9 nga leksyon.

Petsa sa pagpadala _

Klaroha Pagsulat
Imong Ngalan . . ---

Imong Pinuy- anan . _

Ika-6 nga Leksyon

27. Gidaghanon sa hustong mga tubag .... __ . _

28. Nasag-ulo mo ba ang Juan 6:29, 17:3? __. __

29. Human mo mabasa kon giunsa pagpakaon ni
Jesus ang 5,000 ka mga tawo ngamisunod·
Kaniya didto sa kamingawan, unsa may
imong hunahuna mahitungod sa mga sumu-
sunod Niya karon nga gigutom o anaa sa
panginahanglan.

30. Nakaampo na ba ikaw ngadto kang Jesus
nga Siya magatabang kanimo sa pagkaplag
ug trabaho, aron sa pagtagbu sa imong
adlaw~adlawnga pagkaon? _ .. _
Gitubag ba Niya Kini? . :... _
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Ika-7 nga Leksyon o

31. Gidaghanon sa hustong mga tubag

32. Nagaampo ba ikaw alang sa imong mga
higala nga wala pa makaila kang Jesus?

33. Ngadto sa unsa man gipakasama ni Jesus
ang Espiritu Santo niining 1eksyona?

Anaa ba kining nagasubwak nga kalipay sa
sulod nimo? _
Kon wala pa buot ba ikaw niini? _ . __. _

Ika-8 nga Leksyon

34. Gidaghanon sa hustong mga tubag. _. _

35. Nasag-ulo mo ba ang Juan 8:7, 31, 32,
36? o, __

36. Si Jesus nga kahayag sa kalibutan nakapa-
dayag na ba kanimo nga nakabuhat kag

/ sayop? .

37. Buot ba ikaw nga kami magaampo alang sa
usa mo ka higala nga nagakinahanglan nga
maluwas gikan sa sala ug mga bisyo?
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Ika-9 nga Leksyon

38. Gidaghanon sa hustong mga tubag _

39. Nasag-ulo mo ba ang Juan 9:25? _

40, Sa imong hunahuna asa ang labi pang
mangil-ad, ang lawasnon nga pagkabuta o
espirituhanon ba nga pagkabuta?

Ngano man? _

41 Unsa may imong ginabuhat aron pagtabang
sa imong mga higala nga anaa sa espirituha-
nong pagkabuta? _

42. Buot ba ikaw nga magapalista sa uban
kanila diha sa libre nga kurso sa
Korespondensiya? __________ _ _ _ _

Mahimong pada1han ka namo ug tulo ka
kopya sa unang leksyon ug hatagan mo ang
imong mga higala. Kon ipadala nila kining
maong unang leksyon nganhi kanamo aron
pakorehian among ipadala kanila ang ika-
duha nga mga leksyon. Ug mag-ampo kami
uban kanim o alang sa ilang ka1uwasan.
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Mga Pangutana - Mga Panghunahuna - Mga
Hangyo sa Pag-ampo

----- --- --- - - - - - - .- - - ... - - - _ .... - - - --

- - - - - - - - - - - - - .... - -- - - - - - - - - - - - - - - -.

------------------------------~
-----------------------------

- -- - -- - - - - ---- -- - - - - - - - - - - - - - - --

Tan-awa pag-usab ang imong rekord sa
estudyante alang sa Leksyon 6 ngadto sa ika-9
nga leksyon aron pagseguro nga natubag mo
gayud ang tanan. Ug karon guntinga kining mga
pahinaa ug ipadala sa among address, o ipadala
ba hinoon ang gigamit mong kopya nga sama
niini. Seguroha nga dili kulang ang silyo nga
gipatapot mo sa imong sobre. Ayaw ipadala
kanamo ang libro. Ang among address nga anaa
duol sa inyong dapit anaa sa unang mga pahina
niining libroha. Kon wala diha, ipadala lang ang
imong rekord sa estudyante sa:

Internatinnal Correspondence Institute
P.O. Box 1084 Manila
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REKORD SA ESTUDY ANTE - GABAY AN
SA PAGTUON: JUAJ.'T

ika-l O ngadto sa ika-12 nga Leksyon

Petsa sa Pagpadala _

K1aroha Pagsulat

Imong Ngalan . ~

Imong Pinuy- anan _

Ika-10 nga Leksyon

43. Gidaghanon sa hustong mga tubag _ - _ - --

44. Pagngalan ug duha ka mga butang diin niini
gipakasama ni Jesus ang Iyang kaugalingon
diha sa Juan 10.

45. Unsa may giingon ni Jesus nga Iyang paga-
buhaton alang sa Iyang mga karnero?

- - - - - -- - - - - - - - - - -- -- - _ .•- _.- ----
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46. Kinsa man ang mga karnero ni Jesus?

Ika-II nga Leksyon

47. Gidaghanon sa hustong mga tubag _

48. Nasag-ulo mo ba ang Juan 11:25? ---- .

49. Nganli ang tawo nga gibanhaw ni Jesus .. _

50. Pila na ka adlaw siyang namatay? . - - - - - --

51. Nganong makahimo man si Jesus sa pag-
banhaw sa mga patay? _

52. Kang kinsang tingog ang makabanhaw sa
adlaw sa pagkabanhaw? _

53. Unsa man ang duha ka bahin sa pagka-
banha w? - - - - __ - . - - - - - --
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Ika-12 nga Leksyon

54. Gidaghanon sa hustong mga tubag

55. Nasag-ulo mo ba ang Juan 12:24,25, 43?

56. Sumala sa imong natun-an mahitungod kang
Jesus hangtud niining tungora, unsa may
katungod ni Jesus sa pagkahimong Hari sa
kinabuhi sa usa ka tawo?

- -- - - - .... - - - -- -- - - - - - - - - - - - _ .... - -

57. Sumala sa Juan 12:43 nganong daghan
mang mga tawo ang dili buot modawat kang
Jesus ingon nga Hari sa ilang mga kinabuhi.

58. Gidawat mo na ba si Jesus ingon nga imong
Hari? _
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Mga Pangutana- Mga Hunahuna - Mga Hangyo
sa Pag-ampo

Nakatabang ba kining mga leksyona kanimo?.. __

Sa unsa nga paagi? _

Malipayong Pagtapus

Nakaabot na ikaw sa labaw sa katunga niining
leksyona. Tan-awa pag-usab ang rekord sa
estudyante alang sa ika-lO ngadto sa ika-12 nga
leksyon aron pagseguro nga husto pagkasulat ang
tanan. Ipadala kining mga pahinaa o ang kopya
nga sama niini ngadto sa among address.
Seguroha nga dili kulang ang silyo nga gipatapot
mo sa imong sobre. Ayaw ipadala kanamo ang
libro. Ang among address nga anaa sa duol sa
inyong dapit anaa sa unang pahina niining
libroha. Kon wala diha, ipadala lang ang imong
rekord sa estudyante sa:

International Correspondence Institute
P.O. Box 1084 Manila
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REKORDSAESTUDYANTE-GABAYANSA
PAGTUON: JUAt~

Gikan sa ika-l3 ngadto sa ika-l 5 nga leksyon

Pitsa sa pagpadala. _

K1aroha Pagsulat

Imong Ngalan . _

Imong Pinuy- anan _- - - - . - - - - _

Ika-13 nga Leksyon

59. Gidaghanon sa hustong mga tubag.

60. Sa dihang ang usa ka tawo modawat ni
Jesus ingon nga manluluwas, unsa may
mahitabo sa iyang mga sala?

61. Dili na ba gayud makasala ang tawo sa
dihang naluwas na siya?
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62. Unsaon man nimo paglingkawas sa inadlaw
nga kasala-anan ug kasaypanan?

63 Unsa nga kamatuoran diha sa Juan 13 nga
gitoohan mong mahinungdanon kaayo alang
sa kaugalingon mong kinabuhi?

Ika-14 nga Leksyon

64. Gidaghanon sa hustong mga tubag?

65. Nasag-ulo mo ba ang Juan 14:3,6, 16, 23?

66. Ang Juan 14 mao ang usa ka labing gi-
angayan nga kapitulo,
Ngano man kaha? Basaha
pag-usab kining kapituloha ug ihatag ang
imong hunahuna kon ngano nga usa kini sa
labing hiangayan.
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Ika-l 5 nga Leksyon

67. Gidaghanon sa hustong mga tubag.

68. Nasag-ulo mo ba ang Galacia 5:22.23; JuanI5:5?

-----~---------------------_.-- -

69. Nganli ang siyam ka mga hiyas o mga bunga
nga buhaton sa Espiritu Santo diha sa mga
kinabuhi sa mga tawo nga magasugot
Kaniya.

Linyahi ang matag usa niining siyam ka mga
kinaiya nga buot nimong magadugang pa
diha sa imong kinabuhi.

70. Pagngalan ug dili mo kubos sa 'upat ka mga
sanga nga walay kapuslanan nga buot sa
Dios nga putlon gikan sa atong mga
kinabuhi.
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71. Buot ba ikaw nga kami magapadala kanimo
ug mga kopya sa libre nga kurso sa korespon
densya nga imong ikahatag ngadto sa imong
mga higala? ._ Kon ipadala nila
kanamo kining unang leksyon, padalhan
namo sila sa ika-duha nga leksyon. Pila man
ka buok ang imong gikinahanglan alang sa
mga higala nga buot mopalista niining
kursoha?

Mga Pangutana - Mga Hunahuna - Mga Hangyo
sa Pag-ampo

Tan-awa pag-usab ang imong rekord sa estud-
yante alang sa ika-l 3 ngadto sa ika-l 5 nga leksyon
aron pagseguro nga husto gayud pagkasulat ang
tanan. Ipadala kining pahinaa o ang kopya nga
sama niini, ngadto sa among address nga anaa
sa unang pahina niining libroha. Kon wala diha
ang among address, ipadala ang imong rekord
sa estudyante ngadto sa:

Intemational Correspondence Institute
P.O. Box 1084

Manila
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REKORD SA ESTUDYANTE GABAYAN
SA PAGTUON: JUAN

Gikan sa Ika-16 ngadto sa ika-l S nga Leksyon

Pitsa sa pagpadala _._._.. _._

Klaroha Pagsulat

Imong Ngalan. . _

Imong Pinuy- anan_.. --- ---

Ika-16 nga leksyon

72. Gidaghanon sa hustong mga tubag

73. Unsa may gisulti ni Jesus nga pagabuhaton
sa Espiritu Santo ngadto sa Iyang mga
sumusunod?

----------------
._---- - - - ----------_.-----
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74. Nadawat mo na ba ang Espiritu Santo
ingon nga imong Magtatabang? _

Ika-17 nga Leksyon

75. Gidaghanon sa hustong mga tubag-

76.-Nasag-ulo mo ba ang Juan 17:3? _

77. Asa sa mga bersikulo sa Juan 17 ang imong
nagustohan pag-ayo?

78. Unsa may kaayohan nga imong nakuha
gikan niining Kapituloha?

---- - - - - o

- - - -- --- - - -------- --- --_._. -~._-~- ...__ .
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79. Nakigtagbo ba ikaw kanunay uban sa
ubang mga nanagsalig kang Jesus aron

o b Dios?sa pagsnn a sa oso _

Unsa may inyong ginabuhat niining maong
tigum?

--- ----- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
Unsa may- kaayohan nga imong nakuha

Oo • ti. ~numng maong gum. _

Ika- 18 nga Leks:yoo

80. Gidaghanon sa hustong mga. tubag

&1. Kinsa mg tin.tm-an nga nagtoo nga andam
siyang magpakamatay alang, kang Jesus ug
unya milimod Kaniya?

82 Asamang dap]1!anga nagJiso:dibw sa iroong
pagpabibele sa ubang katawhan mahitungod
sa imongpag;too kang Iesus?

83. Buot oo ika: nga kami liDlag;lal!D.PO nga ikaw
makabaton ug kaisug sa ~ ti. mahitungod
kang Jesus? . • . . . • . . . . . .
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Mga - Pangutana - Mga Hunahuna .Mga Hangyo
sa Pag-ampo

Malipayong Pagtapus

Tulo na lang gayud ka mga leksyon ug unya
matapus mo na kining kursoha, ug makadawat
ka ug usa ka maanindot nga sertipiko alang
niining kursoha.

Tan-awa pag-usab ang imong rekord sa es-
tudyante alang sa ika-16 ngadto sa ika-I8 nga
leksyon aron pagseguro nga husto ang tanan nga
pagkasulat, Karon guntinga kining mga pahinaa
ug ipadala nganhi kanamo, b ipadala ba hinoon
ang kopya nga sama niini nga rekord sa estud-
yan te. Ayaw ug ipadala kining libroha, Ang
address namo anaa sa unahan niining libroha.
Kon wala diha, ipadala lang ang imong rekord sa
estudyan1e ngadto sa:

Intemational Correspondence Institute
P.O. Box 1084 Mani1a
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REKORD SA ESTUDYANTE ., GABAYAN SA
PAGTUON: JUAN

Gikan sa lka-19 ngadto sa ika-21 nga leksyon

Pitsa sa Pagpadala _

K1aroha Pagsulat

Imong Ngalan. . o. _

hnongPinuy-anan. _

Ika-19 nga Leksyon

84. Gidaghanon sa hustong mga tubag

85. Nasag-ulo mo ba ang I Juan 1:7?

86. Sumala sa Zacarias 13: 1, unsa may paga-
hugasan sa tuburan nga pagabuksan?

'87. Sumala sa I Juan 1:7, unsa may makahinlo
kanato gikan sa sala?



218. Gabayan sa Pagtuon: Juan

88. Unsaon man pagkabukas niining maong tubu-
ran?

89. Kinsa man ang duha ka mga magtotoo ni
Jesus sa tago nga mipaila sa ilang kaugali-
ngon ug maoy milubong sa Iyang lawas?

Ika-20 nga Leksyon

90. Gidaghanon sa hustong mga tubag, _

91. Nasag-ulo mo ba ang Juan 20:311 _

92 Kinsa may unang nakakita kang Jesus
human sa Iyang pagkabanhaw?

93. Kinsa ang kinahasmglan motau-an ni Jesus
aron motoo nga siya buhi gayud?

94. Miingon si Juan nga nagsulat siya niining
mga butanga aron nga ikaw magatoo nga si
Jesus mao ang ang .
ug nga sa makabaton ikaw ug ..
• . . . . . . . . . . . . . . . . .diha sa iyang ngalan

Muto ba ikaw niini? .. , ., .

Unsa mang matanga sa kinabuhi ang imong
madawat pinaagi sa pagtoo diha kaniya?
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Ika-21 nga Leksyon

95 Gidaghanon sa hustong mga tubag ....L

96 Paghatag ug napulo ka mga ngalan nga
gigamit alang kang Jesus diha sa Ebanghelyo
ni Juan.

·97. Sa unsa mang pagaagi nga kining k{usoha
nakatabang kanimo?

98 Buot ba ikaw nga tabangan namo sa pag-
pagnita ug usa ka maayong simbahan sa
duol diha sa inyong dapit o P.agpakig-uban
sa mga katawhan nga nahigugma kang
Jesus? .
Kon mao, unsa may numero sa inYong
balay ug ngalan sa dalan niini?
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Maayong Pagtapus

Natapus mo na gayud kining kursoha.
Naseguro kami nga makatabang kini kanimo
ug daku. Mao man usab ang ubang mga
kurso sa International Correspondence
Institute nga gitanyag kanimo. Kon wala pa
ikaw makapa1ista alang sa sunod nga kurso,
nagasugyot kami nga buhaton mo na kini.

Tan-awa pag-usab ang imong rekord sa
estudyante alang sa ika-19 ngadto sa ika-21
nga leksyon ug seguroha nga husto gayud
nga pagkasulat ang tanan. Ug karon gun-
tinga kining mga pahinaa ug ipadala sa
among address, o ipadala ba hinoon ang
gigamit mong kopya nga sama niini. Segu-
roha nga dili kulang ang silyo nga ipatapot
mo sa imong sobre. Kon wala pa nimo
mapadala ang imong mga rekord sa estu-
dyante gikan sa 1 ngadto sa nga ipadala mo
na kini karon. Seguroha nga dili kulang
and silyo nga ipatapot mo sa imong subre.
Kon amo na kining madawat amo kining
susihon, mag ampo alang sa imong mga
hangyo sa pag-ampo, ng unya ipadala namo
ang imong sertipiko, Ang Among address:

I.ntemational Correspondence Institute
Philippine National Office

P.O. Box 1084 Ma,nila 2800













• makatuon ug dali
• makahinumdom ug dugay
• malignaw samtang magatuon

Gusto ba nimong mahibaloan ...

• .Ang pipila ka kahibulongang butang?
• Ang kamatuoran mahitungod sa Dios?
• Kon unsaon pag-~on ug kinabuhing

!iayon?

Kon mao, Ang Gahayan sa Pagtuon: Juan ug
ang kaubang Iibro, Ang Maayong Balita sa usa
ka Tawo nga Ginganlan ug Juan ginasulat a-
lang kanimo. Kini nagagamit \Ig bagong paagi
sa pagpanudlo sa kaugalingon aron ikaw ...

Ang pagtuon niining mga libroha sama sa
usa ka dula. Sunda lamang ang· mga panudlo
ug sulaye ang imong kaugakingon samtang. na-
gapadayon ka pagtuon. Sama sa ubang mga
linibo ka estudyante sa daghang mga nasud,
ikaw maghinam sa pagtuon bahin sa maayong
balita nga giandam labina alang kanimo.

L2320CE90


