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Minahal Nga Higala,

Pasidungog alang kanimo!
Natapus na nimo ang tanan gawas nnmng katapu-

sang le~syon sa kUTSOnga nag-ulohan "111ga Dagkung
Pangutana sa Kinabuhi", Angay ~kaw nga pagada-
yegon sa imong kakugi ug sa tmong paninguha pagtapus
niining kursoha. S(L diha nga matapus na gnyud nimo
kining leksyona, ipadala namo ang madanihong seui-
pico niining kursoha nganha kanimo. '

Ana-a unta kami'y ihangyo kanimo. Malipay unta
kami sa pagdawat sa personal nimong pagpamatuod.
Palihug isulat sa likod sa imong papel sa posulit ang
nadawat nimong mga panalangin gikan niining mga
leksyona.

Adunay dapit usab diha sa likod sa ;mong papel sa
pasuUt nga mahimo nimong gamiton sa pagpahibalo
kanamo sa sunod kursong imong pagatun-an. Pagpa-
lista karon ug kami usab magabalos dayon kanimo aron
dili malangan ang imong pagtuon.

Ayaw kalimot paghatag kanamo sa mga ngalan ug
pinuy-anan sa imong mga higala nga buot usab mosalmot
sa usa niining atong mga kurso.

Usa ka matuod nga kalipay alang kanamo ang pag-
baton kanimo ingon nga magtutuon 8a lntemational Cor-
re8pondence Institute. Hinaut unta nga ikaw magapa-
dayon pagtuon kauban namo. Palihug sulati kami pag-
u8ab.

- Ang Pangulo



Leksyon 6

UNSA BAY MATUOD NGA IGLESIA?

UNSA BAY KAHULOGAN SA "IGLESIA"?

UNSAY GINABUHAT SA MATUOD NGA
IGLESIA?

NGANO NGA MAG'PASAKOP MAN SA
IGLESIA?

UNSA BAY NAGAKAHIT ABO SA IGLESIA?

Unang Bahin
UNSA BAY' KAHULOGAN SA

t IGLESYA "?

Ang pulong iglesia nagdala ug pipila ka mga
kahulogan:

Kadtong Iya ni Crosto

Si Jesus miingon: "Pagatukoron ko ang akol\&
iglesia. '.' Iyang gigamit ang pulong "ekklesia"
alang sa "iglesia". Gitalikdan ta ang daan tang
kinabuhi sa sala ug nahisakop kita sa dakung
lawas sa mga tinawag nga nagaila kang Jesus
ingon nga maoy ilang ulo. Mao kini ang matuod
nga iglesia. Ang Dios lamang ang nasayud kon
kinsa ang nagapasakop niini. Kadaghanan kanila
atua na sa langit.

Colosas 1:18. Siya mao ang
ulo sa lawas, nga mao ang ig-
lesia; nga gikan sa mga nanga-
matay, aron nga diha sa tanang
mga butang siya mahimong kina-
labwan sa tanan.

Roma 12:5. Mao man usab kita,
bisan daghan, usa ra kita ka
lawas diha kang Cristo, ug ang
matag usa kanato isigkabahin,
ang usa sa usa.
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Ang Iglesia Ngo Lakel

Sa usa ka balangay kadtong nagakasama ang
ilang pagtoo diha kang Cristo magahiusa pagtigum
aron pagsimba Kaniya, sama ra sa ginabuhat nila
sa unang panahon. Nagaporrna sila ug local nga
iglesia ug nagakahiusa pagpamuhat alang sa
Ginoo.

\ -,
\

Mateo 18:20. Kay diin gani ang
duha kon tulo magakatigum sa
akong ngalan, anaa ako sa il ang
taliwala.

Colosas 4:15. Ipangomusta ako
sa mga igsoon ta sa Laodicea,
·1g kang Ninfa ug sa iglesia nga
nagat igurnan diha sa iyang balay.

Ang IgI esia so Nosud o Pundok

Ang iglesia sa nasud, o pundok, maoy kapuno-
ngan sa daghang mga iglesia nga loka l, Magt ina-
bangay sila usa ug usa ug daku ang ilang mahimo
alang sa Ginoo pinaagi sa tiningub nga pagpamu-
hat kay sa pagpamuhat nga iya-iya ra. Makaman-
tala sila ug mga literatura, makabansay ug mga
ministro, magaabli ug bag-ong mga kasimbahanan,
ug magadumala ug mga tulonghaan ug mga balay
sa mga ilo.

Ang mga punoan sa iglesia sa nasud o pundok
motabang Sa mga suliran sa mga iglesrang lokal
sama sa ginabuhat sa mga apostoles sa unang
panahon.

Mga Buhat 15:6,73,41. Ug na-
nagtigum ang mga apostoles ug
ang mga anciano aron sa pag-
usisa niining mga butanga. Pi-
nadala kining maong sulat nga
nagaingon ••• ug siya mibaktas
agi sa Siria ug sa Cilicia, nga
nakapalig-on sa mga iglesia.

May nagakalainlaing pundok nga nangatukod
tungod kay nagakalainlain man ang pagtoo mahi-
tungod sa hustong paagi sa pagsimba, ang labing
maayong paagi sa pagdumala sa iglesia, ug unsay
kahulogan sa ubang mga bahin Sa Kasulatan.
Bisan pa niana, daghang mga, pundok nga maga-
kauyon sa labing bililhong butang, busa sila mag-
tinabangay sa pagpamuhat ug sa pagsimba.

Mga Balay sa Iglesia
Ang balay nga gigahin ingon nga balay sa Dios,

diin ang Iyang katawhan makigtagbo Kaniya,
gitawag usab ug iglesia. Tingali usa ka matahum
nga templo o gamay ba lamang nga capilya: ang
labing hinungdanon mao ang presencia sa Dios
dinha.
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Ang Imong Pagabuhaton

• Linyahi sa ubos ang hustong tubag sa
matag pangutana. '

• Sa pag-ingon ni Jesus "Pagatukoron ko
ang akong iglesia", unsang matang sa .
iglesia ang Iyang buot ipasabut?

a. Ang Kapunongan sa nasud -.
b. Ang lawas sa mga matuod nga magtutoo

nga miila kang Cristo ingon nga maoy
ilang Ulo.

c, Ang templo.

• Unsang pulonga ang gigamit ni Jesus
alang sa "iglesia" ?

a. "Ekklesia" sa ato pa "mga tinawag".
b. "Disipulo" sa ato pa, "mga mag-

tutuon" •
c, "Templum" sa ato pa, "templo"

• Unsang matanga.sa iglesia nga ikaw gusto
nga magpasakop?

a. Ang nagatuo sa Balaang Kasulatan ug
nagasunod niini •.

b. Ang nagaduhaduha sa Balaang Kasu-
latan ingon nga gituga sa Dios.

c. Ang nagapamuhat alang lamang sa
kaayohan sa kahimtang sa katilingban.

Ikaduhang Bahin
UNSAY GINABUHAT SA MATUOD

NGA IGLESIA?

Ang "Iglesia" niining ikaduha ug ikatulong
bahin sa leksyon nagahisgot sa lawas ni Cristo
samtang nagapamuhat pinaagi sa mga kasimbaha-
nan nga lokal ug sa nasud.

Ang Motuod ngo Iglesio Mahigugma sa Dios ug
Magk inabuhi Alang Kaniya.

Ang Dios nagkinahanglan sa atong paghigugma
labaw pa sa tanang mga butang. Siya ang nag-
buhat kanato aron nga kita mahimo Niyang mga
anak, magpahimulos sa Iyang gugma ug mahi-
gugma usab Kaniya. Ang Iglesia makigtagbo sa
Dios diha sa pagsimba. Sa tiningub ug sa tinagsa
ang matag sakop niini magapakita sa ilang pag-
hlgugma sa Dios, diha sa pag-ampo, pagdayeg,
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pag-awit, paghatag. Ang Cristohanong pagpanga-
lagad ug pagsugot sa Iyang mga sugo.

Ang Matuod nga Iglesia Mosangyaw so Kalibutan
Mahitungod k0l19 Jesus

Ang matag Cristohanon kinahanglan mosulti
'Sa iyang fami1ia ug mga higala kon unsang paagi
nga sila maluwas. Ang Espiritu Santo motabang
kanato pagdala niining mensahi sa ebanghelio
ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Kita ang
maghiusa pagpamuhat niini.

Sag-uloha Kini

~ Mo,ko' 16' is. Panglakaw "mo

~

sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo
ang Maayong Balita ngadto sa
tibuok nga kabuhatan.

Mga Buhat l :8. Apan kamo managdawat
hinuon ug gahum sa diha nga kakunsaran na
kamo sa Espiritu Santo; ug kamo mao unya
ang akong mga saksi ••• Hangtud sa kina-
tumyan sa yuta.

Markos 5:19. Pumauli ka sa imong balay,
ngadto sa imong kahigalaan, ug isugilon mo
kanila unsa ka daku ang gihimo sa Ginoo
alang kanimo •••

Ang Matuod ngo Iglesia Nagatudlo so Pulong so

Dios I
Ang Iglesia nagagamit sa tanang paagi aron

pagtudlo sa iyang ginsakupan mahitungod sa
kamatuoran ug pagbansay kanila sa pagsunod ni I
Jesus.

Mateo 28:19,20. Busa, pangla-
kaw kamo ug himoa ninyong mga ~-,-- --,
t inon-an ang tanang kanasuran, -=1l- r :
sa pagpamautismo kanila sa nga-
lan sa Amahan ug sa Anak ug sa .- _
Espiritu Santo, nga magatudlo ~.~_~.
kanila sa pagtuman sa tanan nga ,;
akong gisugo kaninyo ••

Ang Matuod Nga Igl esia Nagabantay SQ Iyang mga
Ginsakopan

Ang iglesia nagatagana alang sa espirituhanong
pagtubo sa iyang mga sakop pinaagi sa makanu-
nayong pagtigum alang sa pagsimba, pagtuon sa
pulong sa Dios, pakig-ambitay ug Cristohanong
pagpangalagad,

Ang Iglesia magatambag ug motabang kanila
nga adunay mga suliran. Mobuhat siya kutob sa
iyang mahimo alang kanila nga adunay mga kina-
hanglan, mga sakop ug dili mga sakop.
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Ang Imong Pagabuhaton

• Ang Iglesia sa Dios ug
......................... alang Kaniya,
• Ang Iglesia mosangyaw ngadto sa ..
................... mahitungod kang Jesus.
• Ang Iglesia magatudlo sa .
• Ang Iglesia magatigum aron .
..........•.. "•..... sa Dios.
• Ang Iglesia magabantay sa Iyang mga ........
..... u ug magatagana alang sa
ilang •.••....•.. ,•...•••••.•.•..... pagtubo.

Ikatulong Bahin
NGANO NGA MAGPASAKOP

MAN SA IGLESIA?
Tungod Kay Imong Gikinahanglan ong Iglesia

Ang Dios nagpahimutang ug mga tawo diha sa
iglesia aron pagtabang kanimo ug pagtudlo kanimo.
Niining paagiha Siya motagbo sa imong espiritu-
hanong kinahanglan.

Efeso 4:11,12. Ug ang iyang
mga gasa mao nga ang uban ma-

\--QI 'i1 himong mga ibanghe lista, ang
I 11 I uban mga pastor ug mga magtu-

tudlo. alang sa pagpasangkap sa mga ba-
laan. alang sa buhat sa pag-alagad. alang
sa pagl ig-on sa lawas ni Cristo.
Dili ka magpasakop sa iglesia uban ang pag-

hunahuna nga ikaw rnatabangan ug salapi, pag-
kaon. o sa uban pang material nga butang; apan
sa diha nga ikaw mohatag sa Dios ug unang luna sa
imong kinabuhi. Siya gayud magatagbo sa tanan
mong mga kinahanglan,

Tungod Kay ang Iglesia Nagkinahanglan Kanimo

Ang matag bahin sa imong lawas may ginatudlo
nga bulohaton. Dunay bulohaton alang kanimo
ingon nga sakop sa lawas ni Cristo. Ayaw pag-
pakasama sa tudlo nga maglain ug iya, maning-
kamot pagtabang sa lawas apan dili mopasakop
sa kamot. Magpasakop ka sa iglesia ug tugoti
nga ang Dios magagamit kanimo pagtabang sa
uban.

- "'~Roma 12:4,6. Kay maingon nga !
diha sa usa ka lawas aduna kitay ,
daghang mga bahin, ug ang ta- ~ I '
nang mga bahin dili managsamag __ t

bulohaton, ug sanglit nabatonan ~ ,j.
ta man ang espirituhanong mga .
hiyas nga nagkalainlain sibo sa grasya nga
gihatag kanato, kinahanglan gamiton ta
kini.

7



T unqcd Koy Ikaw Makag lagad ug Maaya sa Dios
Diha sa Iglesia

Kon ikaw magpabautismo na sa tubig ug mag-
pasakop ka sa iglesia, usa kini ka maayong pag-
pamatuod ngadto sa uban ug usab usa ka buhat sa
pagkamasinugtanon ug paghalad sa imong kauga-
lingon ngadto sa Dios.

Makaalagad usab ikaw sa Dios pinaagi sa
paghatag ngadto sa iyang bulohaton. Mamahimo
mo kini pinaagi sa iglesia. Siya ang magpahiluna
sa imong salapi, magabayad sa mga kagugolan
pagdala sa ebanghelio sa imong balangay ug
ngadto sa uban pang mga -dapit, Tungod kay
dinhay nagahatag, ikaw nakadungog sa .ebang-
heho, Tungod kay ikaw mohatag ang uban usab
makadungog ug maluwas.

~

I 11.2 Co~i~to. ~:6,7 •. Karon tirnan-iA. runyo kini: siya nga nagapugas ug
I X~\ .' tagidyot magaani ug diriyot, siya

~

'N' I nga nagapugas ug dinaghan maga-
ani ug daghan. Ang matag-usa ma-

'. . 1,1 gahatag sumala sa pagbuot sa iyang
kasingkasing, dili nga magapanuko, ni ingon nga
pinugos, kay ang Dios. magahigugma sa malipa-
yong maghahatag.

Dunay imong daghang kahigayonan sa pagpa-
ngal agad diha sa Igleaia: pag-ampo, pagsaksi,
panghatag ug mga basahon, pag-awit, pagtudlo,
pagwali, pagdapit sa uban ngadto sa iglesia.
Bisan sa imong makanunayong pagtambong maka-
pahimuot na sa Dios ug makapadasig sa uban.

• :.-.,.'" I

Hebreohanon 10:25. Sa dili ft;" "~
pagbiya sa atong panagtigum, .. "I""
ingon sa ginabuhat sa pipila,' I •I ,

hinonoa sa -pagdas ig sa usa ug :' (J. I - '__
usa, ug ilabina gayud sa makita':::-· ' +

ninyo nga ang adlaw sa pagbu- ~ l
kom nagakahiduol na. . ~ - "

Ang Il1'Iong Po90buhoton

'. Nagapasakop na ba ikaw sa usa ka iglesia
sa imong dapit? .
• Kon mao, unsang Iglesiaha> .

• Makigkauban ba ikaw sa panagtigum sa
ubang mga Cristohanon aron sa pagsimba
sa Ginoo? .
• Gusto ba ikaw masayud sa adris sa ma-
ayong iglesia duol sa imong dapit? .
• Gusto ba ikaw magpamuhat kauban sa
ubang mga Cristohanon diha sa lawas ni
Cristo? ., .
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Kaluhaan ka Siglo nga Pakig~away

Sukad pagtukod ni Jesu-Cristo sa Iyang Iglesia,
si Satanas naningkamot paglaglag niini. Ang Iglesia
nakig-away, dili lamang pagluwas sa iyang kinabuhi
kondili pagluwas sa mga kalag nga ginadaldal ni
Satanas ngadto sa infierno.

Efeso 6:12. Kay ang atong pa- j
kigdumog dili batok sa mga binu- ,
hat nga unod ug dugo, kondili /
batok sa mga punoan, batok sa, ~-l
mga kagamhanan. batok sa mga .. !
labawng agalon niining mangit- ,~')
ngit nga kalibutan karon, batok /:)
sa mga dautan nga espir.ituhanong C:::;;;;O;-r'
panon diha sa mga dapit sa kala-
ngitan.

I Pedro 5:8. Magmalinawon ka-
mo sa hunahuna. managtukaw
kamo. Ang inyong kaaway nga mao ang
yawa nagalibotlibot sama sa leon nga na-
gangulob nga nangitag iyang matukob.

"

Si Satanas buot mopahimulag sa usa ka Cris-
tohanon gikan ni Cristo aron siya mopildi kanila.
Ang kasagaran niyang hinagiban mao ang paglu-
tos, sayup nga mga pagtulen-an, ug ang pagtintal.
Gipatay niya ang linibo sa mga Cristohanon, aron
pagwagtang sa Iglesia pinaagi sa paglutos. Gipa-
sudlan niya ang Iglesia sa mga bakakong magtu-
tudlo ug gibutaan ang ubang mga pangulo sa pag-
kadili-matinoohon. Gisabotahe niya ang Iglesia
pinaagi sa sala.
Mga Paagi ug Hinagiban sa Iglesia

Ang atong panalipod maa ang pakigsandurot sa
atong Dakung Pangulo, ang atong Ginoong Jesu-
Cristo. Ang dagku tang hinagiban mao ang pag-
ampo, pagtoo, ug ang Pulong sa Dios. Ang Espi-
ritu Santo nga labi pang gamhanan kay ni Satanas
magahatag kanato ug kusog ug gahum a n pag-
buntog kaniya.

Ikaupat Nga Bahin
UNSA BAY NAGAKAHITABO

DIHA SA IGLESIA?

Mga Paagi ug Hinagiban ni Satanas

Efeso 6:10,11. Magmalig-on
kamo pinaagi sa Ginoo ug sa
kusog sa iyang gahum. Isul-ob
ninyo ang tibuok hinagiban sa
Dios, aron makabarug kamo batok
sa mga malipatlipatong kaugdahan
sa yawa.
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Ang Pagdaug sa Igl esia
Sa daghang mga katuigan ang paglutos nagaputli

sa Iglesia ug nagapatubo niini. Ang Espiritu Santo
nagpadala sa mga balud sa pagkapukaw aron pag-
luwas kaniya gikan sa sala ug sa mga bakak nga
pagtulon-an, Tingali magaantus pa kita karon, apan
sa dili madugay matapus na ang gubat. Si Satanas
pagabuntogon ug ang Iglesia magahari uban ni
Cristo hangtud sa kahangturan.

Mateo 16:18. Pagatukoron ko
ang akong iglesia, ug ang mga

• gahum sa kamatayon dili gayud
makabuntog kaniya.

~ L Roma 8':37. Hinonoa niining~-~5tanang mga butanga labaw pa
~I ,.jl_ kita sa mga mananaug pinaagi

. - .•. "",-' Kaniya nga nahigugma kanato.

Imong Bahin Niining Tanan

Niining gubata ang matag Cristohanon usa
ka sundalo.

,_.\\\~//'lljJ
2 Timoteo 2:3. Pakig-ambit s~~ , .(;,~/:

mga pag-antus ingon nga maayo~ '1

sundalo ni Cristo Jesus. ~
Pinadayag 2:10. Ayaw ka~i - ,',

ngi ang mga butang ••• himo ~ ~....,.,~''-
pagkamaunongon kanako bisan ,,~,~.~., •
sa kamatayon, ug hatagan ~ I I'.t- ~~

ika~ sa purong-purong' nga kin~~ilr'l/,;\Q\~'
buhi. I '~ ,\'\

••

Ang Imong Pagabuhaton

• Nagadawat 'ba ikaw kang Jesus ingon
nga imong Manluluwas sa wala pa ikaw mo-
sugod pagtuon niining kursoha? .
• O sa diha nga ikaw nagasugod na sa pag-
tuon? 11: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Magadawat ba ikaw Kaniya karon? ........

PASIDUNGGAN ka sa 'imong pagtapus niining kur-
soha!

Nalipay kami pagbaton kanimo ingon nga magtutuon.
Kon wala pa ikaw makapalista alang sa imong sunod
nga kurso, hinaut nga imong pagabuhaton karon,
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STUDENT NUMBER

Ang ICI adunay napulog duha ka mga kurso sa
kinabuhing espirituhanon ug uban niini ang tipik
sa buhatang kolehiyo (college division], Modasig
kami nga imong kuhaon ang tanan.

Ani-a ang pipila sa mga kurso:

• Kurso sa Pagpangabig - Kini ang kurso nga naga-
dasig ug nagabangkat sa mga magtotoo sa pag-
pangabig ug mga kalag diha kang Cristo.

• Kaminyoon ug Panimalay - Napulog duha ka mga
leksyon nga nagahatag ug maalamong tam-
bag sa pagpangita sa lahin)( maayong kau han
sa kinabuhi ug unsaon sa pag-angcon 811 usa ka
malipayong panimalay.

• Ang Dios Nahigugma Kanimo - Napulog upat ka
mga leksyon nga giandam alang sa "Junior Age."

Maimo kining mga kursoha pinaagi sa paghatag ug
donasyon. Pagsulat alang sa dugang pang kahibalo.

------0001------

Sa diha nga mahibalik na kanimo ang nagradohan ni-
mong pasulit, palibug ibalhin ang hust-ong mga tubag
gikan sa imong pssulit nga papel nganhi niining libreta
sa dili pa ikaw mosogod sa sunod nimong leksyon.
Daghang salamat.



Ra unsang paagi napanalanginan ka niining kursoha?
Palihug isulat dinhi ang imong pamatuod.

AnI/; imong Ngalan ug Pinuy-anan:

STUDENT NUMBER



PaMug Tubaga:

• Nagapasakop na ba ikaw Sf\ usa ka iglesia duol
sa imong dapit? ..

• Kon mao, unsang iglesiaha? "

• Makigkauban ba ikaw sa panagtigum sa ubang
mga Cristohanon aron sa pagsimba sa Ginoo?

• Gusto ba ikaw masayud sa adres sa maayong
iglesia duol sa imong dapit? . .

• Gusto ba ikaw magpamuhat kauban sa ubang
mga Cristohanon diha sa lawas ni Cristo? .....

• Nagadawat ba ikaw kang -Jesus ingon nga imong
Manluluwas sa wala pa ikaw mosugod pagtuon
niining kursoba? , .

• O sa diha nga ikaw nagasugod na sa pagtuon?

• Magadawat ba ikaw Kaniya karon ingon nga
imong personal nga Manluluwas? , .

Palihug isulat ang mosunod nga kursong imong paga-
tun-an: .

Palihug ipatik imong ngalan sa ubos sumaia sa
imong kagustohan diha sa imong sertipico.

Ngalan

Ilista ang imong mga higala:

Ngalan _

Pinuy-anan

Pinuy-anan

Ngalan

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

Palihug isulat sa likod niining pah~a k~~g.
sa unsa nga paagi ikaw napanalanginan nu-:
ning kursoha. Maoy. among kalipay ang pag-
hibalo nga ikaw nakadawat ug tabang pina-
agi niini. Daghang salamat.



STUDENT NUMBER

ANG MGA DAGKUNG PAN,GUTANA SA KINABUHI

PASULIT
LEKSYON 6

UNSA BAY MATUOD NGA IGLESIA?

Ngalan _

Pinuy-anan _

Badlisi sa ubos ang husto nga tubag sa matag pangutana:

1. Sa pag-ingon ni Jesus, "Pagatukoran ko ang
akong iglesia," unsang matanga sa iglesia ang
buot Niyang ipasabut?

a. Ang kapunongan sa nasud

b. Ang lawas sa matuod nga mga magtutoo
ug nagaila kang Cristo nga mao ang ilang Ulo.

e. Ang templo

2. Unsang pulong nga gigamit ni Jesus alang sa
"iglesia"?

a. "Ikklesia" sa ato pa, "mga tinawag"

b. "Disipulo" sa ato pa, "mga magtutuon" o
"magsusunod"

c. "Templum" sa ato pa, "templo"

3. Unsang matanga sa iglesia nga ikaw nga ma-
gapasakop?

a. Ang nagatuo sa Balaang Kasulatan ug na-
gasunod niini.

b. Ang nagaduhaduha sa Balaang Kasulatan
ingon. nga gituga sa Dios.

c. Ang nagapamuhat alang lamang sa kaayo-
han sa kahimtang sa katilingban.



Sudli ang mga lin ya nga blanko:

4. Ang Iglesia sa Dios ug
... alang Kaniya.

5. Ang Iglesia mosangyaw ngadto sa
................ mahitungod kang Jesus.

6. Ang Iglesia magatudlo sa .....
7. Ang Iglesia magatigum aron.

sa Dio!!.
8. Ang Iglesia magabantay sa Iyang. ..

... ..... . .... ug magatagana alang sa ilang
................ '" pagtubo.

Ang imong Pasulit nga Papel pagagradohan ug
ibalik kanimo uban ang imong sertipiko. Ipadala
usab namo ang unang leksyon sa ,mosunod nga
kursong imong pagatun-an. Malipay usab kami
sa pagdawat ug sulat gikan kanimo. Mahimo ni-
mong ipadala ang imong mga pangutana mahi-
tungud sa imong gitun-an, Palihug ipadala ang
imong Papel Ba Pasulit Ba labing duol nga opiBina
Ba IGl, ingon Ba addreBBnga imong makita diha
Ba UbOB. Apang -kong walay address nga nabu-
tang didto, ipadala kini sa:

ICI-Phil. Nat'l. Office - Box 1084, Manila

Ipadala ang Papel sa Pasulit dinhi niining
address:



ang mgadagkungpangutana
sa ~Inabuhi

LEKSYON

1 UNSA BAY NAGAKAHIT ABO
SA KALIBUTAN?

2 UNSA BAY KAMATUORAN
MAHITUNGOD SA DIOS?

3
4

UNSA BA GAYUD ANG KINABUHI?

UNSAON PAGTAGBO ANG IMONG
LABING DAKUNG KINAHANG LAN?

s UNSAY MAH ITABO HUMAN SA
KAMATAYON?

6 UNSA BAY MATUOD NGA IGLESIA?

lnternotionol Correspondence [ns t t t ut e
Philippine Not iona! Office

P. O. Box 1084, Manila

PAGSULAT SA ADRIS··NGA NAPATIK SA IT


