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MAGSULTIHANAY U A KITA
Nganong Nagatuon ikaw Niining
Maong Pagtulon-an?

Kini
aoy pagtulon-an mahitungod sa mga
dagkung butang nga gipanudlo
a Bibliya, nga
gitawag ug mga dagkung doct ina. Nganong
magtuon ka man niini? Tungod ay ang imong
kasayuran kon unsa ang gipam long sa Dios
mahitungod sa bisan unsang but ng, mahinungdanon kaayo alang sa imong kina ouhi ug sa mga
tawo nga unya imong katudloan. Ang mga bersikulo sa Bibliya nga imong ma ag-ulo makatabang kaayo sa imong espirituhanong
pagtubo.
Makapatubo kini sa imong pagtoo ug maka padugang sa imong pagkamamina ud-on sa pagalagad sa Dios. Ang imong makat-onan makatabang kanimo sa pagpamuhat alang sa Ginoo.
Magamit kini sa pagmantala sa
aayong balita
ug sa pagtudlo sa Escuela Dominical. Makahimo
ka na unya sa pagpasabut sa im ng mga higala
kon unsa ang gitudlo sa Bibliya.
Unsa ang Imong mga Kalab-uton

Aron makat-onan mo ang labing daghan sa
imong pagtuon, nagakinahanglan
ka ug mga
kalab-uton. Unya paninguhaon gayud nimo ang
pagkab-ut niini. Sulayi kining mo unod nga mga
kalab-uton .
• Nga mahibaloan gayud
dagkung doctrina

nimo ang mga

• Sag-uloha ang mga mahinungdanong
sikulo sa Bibliya
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• Kinabuhion gayud nimo ang imong makat-onan alang sa imong espirituhanong
pagtubo
• Andama ang imong kaugalingon alang
sa pagtabang sa uban aron makakapaglag sila sa Ginoo.
Unsaon Nimo Pagtuon Kining Maong Basahon

Sunda
lamang ang mga pahimangno nga
gihatag alang sa matag leksyon. Gigamit niining
basahona ang pangutana ug tubag nga paagi.
Ang mga bersikulo gipupo gikan sa Revised
Standard Version.
Sag-uloha gayud ang mga pangutana ug
tubag, ug ingon man ang mga bersikulo nga
adunay tulpok sa tupad niini. Mahimo nga mogamit ka ug laing papel, ug isulat ang pangutana
ug sa likod ang tubag. Sulayi ang ang imong kaugalingon pinaagi niini bisan asa ikaw. Paninguhaa nga makakat-on ikaw ug usa ka leksyon sa
usa ka semana. Kon makakaplag ka ug mga
higala nga makatuon uban kanimo, labi pa gayud
nga maayo.
Ang Imong Talaan sa Tinun-an ug Eksamin

Sa katapusan nga pahina sa matag leksyon,
imong makita ang talaan sa imong pagtuon, nga
kinahanglan tubagon nimo. Aron madawat nimo
ang sertifico sa imong pagtuon, ipadala kini sa
buhatan, International Correspondence Institute,
sa imong dapit. Sunda sa makita sa atubangan
niining basahon, o ipadala ba hinoon ang inyong
natapus na nga Talaan sa Tinun-an ngadto sa
International
Correspondence
Institute,
Box
1084, Manila.
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