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NAKASUGOD I KAW
SANG BAG-O NGA KABUHI

Petsa _

Isulat sing maathag:
Ngalan _

Puloy-an _

Ngalan sang Imo simbahan _

Duog nga nahamtangan _
Ngalan sang pastor _

Palihog sulati ini nga palasinawan kag sabta ang
tagsa ka pamangkot. Sa pagkinot sang selyo kag
pagpahapos sang pagpadala, kompletoha anay
ang duha ka palasinawan sa wala mo pa mahulog
sa inyo "post office".

Ipadala ang imo PALASINAWAN kag REKORD
SANG BUMOLUTHO sa INTERNA TIONAL
CORRESPONDENCE INSTITUTE, Philippine
National Office, P. O. Box 1084, Manila.



SABTA ang masunod nga mga pamangkot paagi sa pag-
butang sang LINYA SA IDALUM SANG HUSTO NGA
SABAT.

1. Ang "bag-o nga kabuhi" nagasugod ..
a) sa tion sang pagkatawo
b) sa tion nga mabaton SIKnsto Jesus nga personal

nga Manluluwas.
k) pagkatapos mapatay. f

2. Dun bala matun-an ang "bag-o nga kabuhi"?
a) sa Biblia, ang Pulong sang DIos
b) sa siyensya
k) sa nagkalamlain nga mga rehluyon.

3. Ngaa nga nagkan SIKnsto Jesus sa kalibutan?
a) sa pagtagudih sa mga katawhan tungod sang

ila mga sala.
b) sa paghatag sang kabuhi .. sa Iya kabug-osan,

4. Ano ang nagahimo sang Isa ka tawo nga Knstoha-
non?
a) ang pagpuyo sa Isa ka Knstiano nga pungsod.
b) ang pagkatawo sa Isa ka Knstohanon nga pam-

malay.
k) ang pagbaton sang "bag-o nga kabuhi" kay

Kristo kag ang pagtugot kay Kristo nga mag-
puyo sa Imo tagipusoon kag paagi sa Imo.

5. Lmyalu ang mga pulong nga nagapakilala sang
daku nga kaballunan nga nagaabot sa tawo kon
sia magbaton sirung "bag-o nga kabuhi".

a) bag-o nga mga pamumo
b) makaangkon sang mas madamo pa nga kuwarta
k) makaangkon sang daku nga kabantugan

6. Ano ang labing malahalon nga kabalhman nga
nagapakilala nga yara ang "bag-o nga kabuhi" sang
DIos?



a) kahilwayan sa tanan nga mga gumontang
b) ang pagbatyag sang mas madalum nga gugma

sa Dios
k) ang pagbatyag sang kalulwayan sa pagkabulu

sa imo kaugalingon nga luyag

7. Irung bag-o nga kabulu ...
a) madulom kag masubo
b) puno sang kalipay kag paghidait
k) kasubong sang Isa ka bilanggoan tungod sang

madamo nga tulumanon.

8. D1m bala nagagikan mmg "bag-o nga kabulu"?

a) sa Knstohanon nga nagahimulat nga magma-
ayo

b) kay Kristo Jesus, ang Manughatag sang kabulu
k) sa pagpakigbahm sa Isa ka simbahan

9. Pagkatapos mabaton ang "bag-o nga kabulu" ano
ang dapat buhaton agud magmangm mas mabakod
pa nga Knstohanon?
a) magsaksi nahanungod sa imo bag-o nga pag-

pakig-angot kay Knsto
b) maglumulat nga magmaayo
k) magsunod sa Iban nga mga Knstohanon

10. Paano bala dapat magpangamuyo ang Isa ka
Knstohanon?

a) magsaulo sang matahum nga mga pangamuyo
kag hwatliwaton uu sing madasig kag masun-
son

b) magpakighambal lamarg direkta sa DIOS sa Isa
ka mahirop nga paagi katulad sang Isa ka cnak
sa Iya amay ukon Isa ka asawa sa Iya bana.

k) maggarrut sang dalagku kag binulakbulakan
nga mga pulong.

11. Paagi kay sin-o nagagikan ang "bag-o nga kabu-
ru"?
a) sa Isa ka maayo nga manughambal



b) sa Isa ka mahmangpunon nga pastor
k) sa DIos paagi sa Balaan nga Espintu

12. Paano ang Isa ka tawo makalumo sang husto?

a) paagi sa Iya kaugahngon nga kaalam
b) paagi sa Iya kaugalingon nga gahum sa pagbuot
k) paagi sa pagpangita sang bulig sang Balaan nga

Espintu.

13. Ilaragway ang bag-o nga kaangtanan nga nagaabot
sa tagsa-tagsa nga nagab aton sang "bag-o nga
kabulu".

a) dapat magmangin balun sang Isa ka orgamsas-
yon.

b) mag-angkon sang bag-o nga paghiliutod sa

Iban nga mga tumoluo kay Knsto
k) magmangin maayo nga abyan sa mga tawo

nga mahapos updon.

14. Ngaa bala nga buot sang Balaan nga Espmtu nga
magpuno sang bug-os nga tagipusoon sang tumu-
luo?

a) sa pagsilot sa Iya tungod sang Iya mga sayop.
b) sa pagpuyo sa Iya kag pagbuhg sa Iya sa pag-

himo sang husto.

Sa pagkinot sang koreo kag sa pagpahapos
sang pagpadala kompletoha anay ang duha ka
palasinawan sa wala pa magpadala sa ICI agud
magradohan.



.. ANG BAG-O MO NGA KABUHI"
REKORD SANG BUMOLUTHO

PALASINAWAN
LEKSYON 2

NAGATUON IKAW SA PAGLAKAT
Petsa ..

Isulat sing maathag:

Ngalan .

Puloy-an .

Minamahal nga Bumolutho:

Palihog sulat! ini nga Palasmawan, kag sabta
ang tagsa ka pamangkot. Kon nakompleto
na, Ipadala ang imo PALASIN AWAN kag
REKORD SANG BUMOLUTHO sa Interna-
tional Correspondence Institute, Philippine
National Office, P.O. Box 1084, Manila.

* Nakapakigsumpong bala ikaw sa mga kaluya ukon
sa mga pangduhaduha nahanungod sa Imo espirituhanon
nga kasegurohan? .

* Nabasa na bala nimo mi nga mga bersikulo? Juan
10:26, Markos I 15, Bmuhatan 16:31, I Juan 5:11,12.

Masaulo na bala rumo 1Dl sila? ..

* Sa dun sinmg mga bersikulo ang imo nasaulo? .



SABT A ang masunod nga mga pamangkot paagi sa pag-
butang sang LINYA sa IDALUM SANG HUSTO NGA
SABAT.

I. Paano gmlaragway sang Leksyon 2 ang bag-o nga
kabuhi sang Isa ka Kristohanon?

a) subong sang Isa ka tawo nga nagalakat nga
nagaisahanon.

b) subong sang Isa ka lapsag nga may "kabuhi"
apang indi pa makalakat smg maayo.

k) subong sang Isa ka hamtong nga tawo nga
mabaskog ang pagtuo kag may himpit nga
ihibalo sang kabubot-on sang DIOS, nga naga-
lakat kaupod sa Gmuo.

2. Ano ang dapat batyagon sang Isa ka tawo nga
"naga-antos para kay Kristo? "

a) magkasubo kag magkaluya
b) magpangakig kag handa magpakig-away
k) "malipayon" tungod nga may saad sang

padya sa langit.
3. Ano ang dapat mo dumdomon kon ginasulay Ikaw

nga magmaluya kag magkasubo bangod napasla-
wan ang Imo handom sa paghimaya kay Knsto
bangod man sang mga tawo nga wala makahangop
sa Imo ukon bangod sang mga hitabo nga mdi mo
mapunggan?

a) ang matuodtuod nga mga Knstohanon dapat
magmahpayon sa tanan nga tion, maghatag
sang salimpapaw nga yuhom kag magpakita
nga daw wala makahibalo.

b) magpadaug sa kasubo kag magpanaway sa
Imo mga kasumpong.

k) sa pagtuo magdayaw sa Ginuo bangod sa
Iya Presensya kag tanan nga mga saad. Mag-
sahg ka sa Iya sa pagbulig sa Imo nga mag-
himaya sa Dios siru nga paagi kag sa Iya
non

4. Samtang nagatuon Ikaw sa paglakat kaupod sa
DIOS, ano ang mga butang nga dapat ibutang sang
Isa ka Kristohanon sa Iya hunahuna?



a) "pangduhaduha" sa katutom kag gahum
sang DIOs.

b) kaugalingon nga mga balatyagon kag ka-
hadlok

k) ang wala sing sayop kag ang masahgan nga
mga saad sang DIOSnga makita sa Biblia

5. Pagkatapos nga ang tawo magtuo smg matuodtuod
sa kay Knsto kag maghinulsol, ano ang gmasandi-
gan sang Iya walay katubtoban nga kaluwasan?

a) ang katutom sang DIOs

b) balatyagon
k) maayo nga ngalan kag mga buhat

6. Ano ang buot ru Satanas nga buhaton sang tagsa
ka Knstohanon?

a) magkalipay sa kaluwasan sang Ila kalag
b) magsaksi kay Kristo
k) magduhaduha nga sila nakabaton sang "bag-

o nga kabuhi" paagi kay Knsto.
7. Kon nakasandad Ikaw kag nakahimo sang indi mo

dapat buhaton, ano ang gmalauman mo nga buha-
ton sang Langitnon nga Amay?

a) Mangaktg sa Imo kag Ipalayo Ikaw sa Iya
presensya sa wala sing katapusan.

b) magapatawad sa Imo kon ikaw magtuad
sang Imo sala kag magabuhg sa imo nga
magbuhat sang mas maayo pa, paagi sa
Balaan nga Espmtu.

k) Ibale wala lang ang Imo kaluyahon kag pa-
bayaan Ikaw.

8. Kon may nakasala sa imo, ano ang dapat mo nga
buhaton?

a) hkorn mo sia nga kaugtan
b) patawaron mo sia gilayon sa Imo tagipu-

soon.
k ) sugiran mo ang Iban sang Iya kalain.

9. Patawaron bala ikaw sang DIOS, kon wala Ikaw



nagapatawad sa Iban?
a) huo
b) mdi
k) wala makahibalo

10. Ano ang kahulogan sang "paghinulsol? "
a) pagdumot sang sala sa bagay nga tahkuran

ang tagsa ka nahibaloan nga sala kag malaut
nga mga handom.

b) pagtuad sa pan
k) pagkahsod samtang ginabaton ang sJ10t nga

gmakinahanglan.

11. Ano ang husto nga paagi sang paglaka t sang mga
Kristohanon?

a) mahimo ang bisan ano nga paagi basta ma-
rmnatud-on lang ang Isa ka tawo

b) SI Jesu-Kristo amo ang "Dalan" ang "Kama-
tuoran" kag ang "Kabuhi". Sunda lamang Sia.

KUPON
Palihog padalhi ako sang madason nga duha ka
leksyon, nga ginang-ulohan, ..

kag .

Nalakip din ang "rnoney order" nga-p. , ..
Palihog ipaayon uu sa akon gmsaad nga donasyon
nga P 10.00

Buot ako magpadayon sa pagtuon sang kurso
nga "Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi."

NGALAN ..

ADDRESS

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE

P. O. BOX 1084 --MANILA
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ANG IMO AMAY
NAGAPAKIGHAMBAL SA IMO

Petsa

Isulat sing maathag:

Ngalan ..

Puloy-an ..

Minamahal nga Bumolutho - Nagasalig karm nga ang
Imo kabuhi nga Knstohanon napabakod
tungod nagatuon Ikaw kon paano makapa-
pakigharnbal ang ImO Langitnon nga Amay
sa Imo adlaw-adlaw Kon Ikaw handa na,
magkuha sang pila ka mga minuto kag tila-
wan ang Imo memorya sa smmg malahalon
nga tulon-an.



SABTA ang madason nga mga pamangkot paag1 sa pag-
butang sang LINYA SA IDALUM SANG HUSTO NGA
SABAT.

J Ano ang malahalon nga bagay nga gmapatuhoy
smmg leksyon natungod sa DIOs?
a) Ang DIOs luyag magpakighambal sa Iya mga

kaanakan
b) Ang D10s tuman kasako nga mdi makapakig-

hambal sa tawo.
k) Ang DIos indi buot magpakighambal kay bisan

sin-o man.

2 Maghatag sang nagkalain-lam nga mga paagi nga ang
Dtos makapakighambal sa Iya mga kaanakan
d) .. . .. ..
b) .
k) .

3. Karon nga mga inadlaw, paano bala makapakig-
hambal ang DIOs sa tagipusoon sang Isa ka tawo?
(Magpili sang duha ka masunson nga paagi)
a) sa tanan nga tion paagi sa tmgog nga mabatian
b) paagi sa Isa ka pamat-od sa Imo espmtu
k) paagi lamang sa mga damgo kag palanan-awon
d) paagi sa Balaan nga Kasulatan

4. Ano ang duha ka sayop nga paagi sa pagpangita
sang pagtuytoy sang DIOS?
a) paagi sa mga espmtrsta
b) paagi sa babaylan
k) paagi sa mga balasahon kag mga libro nga ginsu-

lat sang mga Knstohanon nga mga manunulat.

5 Ano ang labing pat-od nga paagi sa paghibalo sang
kabubot-on sang Dios?
a) paagi sa pagtuon sang Biblia nga may sistema
b) paagi sa pagpamati sa laygay sang mga lamha-

ron nga Knstohanon
k) paagi sa kaugalingon nga balatyagon kag sayop



nga panghunahuna

6. Ano nga san sang tawo ang ginpili sang DIOs nga
mag asulat sang Biblia?
a) mga tawo nga may madamo nga mga hiyas
b) mga tawo nga makasulat kon mabayran sila

sang maayo sang han.
k) mga tawo nga gmbugnaan sa pinasahi nga paagi

sang Balaan nga Espmtu

7. PIla ka mga tawo ang ginpih sa pagsulat sang Ba-
laan nga Kasulatan?
a) mga 100
b) mga 40
k) 25

8. Ano ang duha ka dalagku nga balun sang Bibha?
a) ang Daan nga Katipan kag ang Apocahpsis
b) ang Daan nga Katipan kag ang Bag-o nga Kati-

pan
k) ang Kasugo-an kag ang mga Manalagna

9. PIla ka mga libro ang yara sa Balaan nga Kasulatan?
a) 39 ka hbro sa Daan nga Katipan kag 27 sa Bag-o

nga Katipan
b) 29 ka libro sa Daan nga Katipan kag 37 sa Bag-o

nga Katipan

10 Sa ano nga pinulongan ginsulat ang nahauna nga
Blbha?
a) Hebreo kag Latm k ) Pransea kag lnghs
b) Espaficl kag Gnego d) Hebreo kag Gnego

11. Para kay sin-o gmsulat ang Biblia?
a) para sa tagsatagsa nga buot magtuon kag mag-

sunod sa mga kamatuoran sang DIOS.
b) para lamang sa mga manggaranon kag sa mga

mataas sang tinun-an
k ) para lamang sa mga manugwali kag mga pan.



* Nagpakighambal bala ang DIOs sa Imo paagi suung
leksyon sa IC]? . ...... .. .. .

Paano')

Sa pagkmot sang koreo, kag pagpahapos sang
pagpadala, kompletoha anay ang duha ka leksyon
kag Ipadala 1111 sa ICI agud magradohan.
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GUSTO MO BALA NGA MAGTUBO?

Petsa .

Isulat sing maathag

Ngalan ..

Puloy-an ..

Malahalon: Sulati Ini nga palasmawan, kag sabta ang
tagsa ka pamangkot. Kon nakompleto na,
Ipadala ang imo PALASINAWAN kag RE-
KORD SANG BUMOLUTHO sa Intema-
tional Correspondence Institute, Phihppine
National Office, P. O. Box 1084, Marula

* Kon buot Ikaw sang espirituhanon nga kabaskog sa
pagtuo kag magkabuhi para sa DIos, permalu IDInga
saad.

GIDUOpaagi sa Imo bulig, magapamkasog ako sa
pagbasa sang Imo Pulong adlaw-adlaw. Kon mdi ko
IDI mabasa, magasaulo ako sang mga bahin SIDI,ukon
magapangabay kay bisan SID-Onga magabasa siru sa
akon. Busgon ko adlaw-adlaw ang akon kalag sang
Imo mga Pulong.

Pirma: ..

Petsa .

* Nasaulo na bala rumo ang Isaias 40.31, Salmo 19 14?

(Kon wala pa rurno masaulo, lumoa IDI karon.)



SABT A ang masunod nga mga pamangkot paagi sa pag-
butang sang LINYA SA IDALUM SANG HUSTO NGA
SABAT.

Paano makatubo sa espirituhanon nga paagi ang
tsa ka tawo nga nakabaton sang "bag-o nga ka-
buhi"? (Magpili smg apat.)
a) magpangamuyo kag rnagsaksi nahanungod kay

Kristo.
b) mamati sa mga pmalatonlaton nga sugid kag

magparmlit sang Imo kaugalingon nga luyag
sa tanan nga bagay.

k) hkawan ang magpalibog paagi sa pagtuo.
d) magpakaon sang kalag adlaw-adlaw paagi sa

pagpamalandong sa Pulong sang DIOS.
e) maghupot sang matmlo nga mga hunahuna.
g) magperutensya.

2 Ano ang buot mo nga matabo sa smang "bag-o
nga kabuhi" nga ginhatag sang DIOS sa Imo?
a) malaya kag magbalatian tubtob mapatay.
b) magatubo kag mag-ala was sa bugana nga kusog.

3. Kon may mabudlay hangpon nga balun sang Bib-
ha, sin-o ang dapat mo nga kadtoan?
a) ang diksyonaryo.
b) ang DIOS.
k) hamtong nga mga Knstohanon ukon pastor.
d) abogado.

4. Ngaa nga dapat ISIkway sang mga Knstohanon ang
tanan nga kalmgawan kag bulohaton nga batok
sa ginatudlo sang Biblia? (Magpili sang duha ka
sabat.)
a) ang mga balayran sa pagsulod tuman ka mahal.
b) ang Dios buot nga magmatinlo ang aton mga

hunahuna.
k) ang pagpangahpay sang sala mdi makahatag

sang kinahanglanon sang kalag.



5. Paano bala ang tawo makapahuway sa DIos?
a) paagI sa pagtuo sa mga saad sang DIOStungod

sa Imo kasegurohan sa palaabuton
b) paagi sa pagsalig sa mga saad sang tawo sa ImO

k) paagr sa pagparrulit sang Imo kinamatarung kon
ginapahog sa bisan ano nga paagi

6. Ano ang mahimo sang pagdumot, aligutgot, kag
kaakig sa Isa ka tawo? (Magpili sang duha ka
sabat.)
a) makahatag sang balatian sa lawas
b) gmahimo Ikaw nga daw subong sang Isa ka

pangulo nga walay kahadlok.
k) nagalulo sa kalag kag sa espmtu kag rnakabala-

bag sang pagpangamuyo sang kalipay sa pag-
tuon sang Bibha.

7. Kon nagabatyag Ikaw sang espintuhanon nga ka-
luya, ano ang dapat mo buhaton agud makaangkon
liwat sang gmakinahanglan nga kusog?
a) magkaon, mag-Inom kag magpangalipay agud

malimtan ang Imo espintuhanon nga mga kina-
hanglanon.

b) maghulat sa Dios kaupod sang Iya bukas nga
Pulong kag sa pagpangamuyo.

k) mag-inom sang tabletas nga pangpatulog.
8. Paano mapaiway ang mga hunahuna nga makapu-

gong sang espmtuhanon nga pagtubo (Magpili
sang duha ka sabat.)
a) magpalayo sa lunang kag kahigko sang di-dung-

ganon nga mga kalipayan kag malam nga pag-
kabuhi kag magpangayo sa DIOSnga tipigan ang
Imo hunahuna, pulong kag mga buhat nga mag-
matmlo.

b) magtan-aw kag magbasa sang mahigko nga mga
balasahon kag larawan

k) magbasa sang mga sugilanon nga nagahimaya
sa mga pagginawi nga batok sa ginatudlo sang
Bibha. •

d) mdi magkadto sa mga duog nga indi pagakad-



toan sang Ginuo, ukon indi magbasa sang mdi
Niya paga basahon.

MAGPAKIG BAHIN PARA KAY KRISTO

Karon sa lTI10 kaugalmgon nga mga pulong, Isulat ang
malip-ot mo nga pagpamatuod kon paano kag ngaa nga
buot ka magmangin mabaskog sa Imo Knstohanon nga
kabulu. (Isulat sa lam nga papel).

KUPON

Palihog padallu ako sang madason nga duha ka leks-
yon nga gmatig-ulohan, ..
kag .

Nalakip din ang "money order" nga P .
Pahhog ipaayon uu sa akon nga PIO.OO.

Buot ako magpadayon sa pagtuon sang kurso sa
Biblia nga "Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi".

Ngalan .

Puloy-an ..

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTlTUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFICE
P. O. Box 1084, MaruIa



ANG BAG-O MO NGA KABUHI

REKORD SANG BUMOLUTHO

PALASINAW AN

LEKSYON 5

BAG-ONG KABUHI - BAG-ONG MGA
BULOHATON

Petsa .

Isulat sing maathag

Ngalan ..

Puloy-an ..

Malahalon Pahhog sulat! uu nga palasmawan, kag sabta
ang tagsa ka pamangkot. Kon nakompleto
na, Ipadala ang Imo PALASINA WAN kag
REKORD SANG BUMOLUTHO sa Interna-
tional Correspondence Insntute , Phihppme
National Office, P O Box 1084, Marula

* Ano nga mga bulohaton mo ang nabaylohan bangod
sang "bag-o nga kabuhi" sang Dios nga yara sa Imo?

* Ano ang mga bulohaton nga irekomendar mo sa mga
kaanakan sang O1os'1 ..

* Ano ang bag-o kag personal mo nga mga bulohaton
nga makapahimaya sa DIOS? .. .



* Masaulo bala mmo ang Mga Hebreo 10 25, Mateo
69-13, Malaquias 3.1O? .
(Basaha im nga mga reperensya sa Biblia kag lumu-
lati nga masaulo uu.)

SABTA ang madason nga mga pamangkot paagi sa pag-
butang sang LINYA SA IDALUM SANG HUSTO NGA
SABAT.

1. Ano ang dapat magapanguna nga huyog sang Isa
ka anak sang DIOs?

a) magpangita sang tanan nga kuwarta nga ma-
kita niya para sa Iya kaugahngon

b) kmaugahngon nga kahpayan.
k) maghmguyang sang dugang nga mga tinion

sa paghiusa sa DIOs kag magbuhat sang mga
butang nga makapahamuot sa Iya.

2. HUSTO ukon SAYOP? Ang DIOs may pmasalu
nga bulohaton sa kabuhi para sa tagsa ka Knsto-
hanon.... . .

3. Ano bala ang Imo balatyagon karon nga naluba-
loan mo nga ang DIOs nagapaabot nga magabuhg
Ikaw sa paghanda sang mga kinahanglanon para sa
pagbahk ru Jesus?

a) nagamalipayon sa pag-angkon sang dungog
kag kalugayunan

b) nagabatyag sang kabudlay kag kasubo ba-
ngod ang kaugalmgon mo nga bulohaton
naupangan

4 Ano ang himuon sang Isa ka tawo nga nakabaton
sang "bag-o nga kabulu" kay Knsto agud mapa-
hamuot niya ang DIOSkag magakalipay sa paghiusa
sa Iya.

a) magpalayo sa orgarusado nga mga Iglesia kag
tamayon 1111.

b) magtambong sa Isa ka Iglesia nga nagatuo SJ

Bibha apang indi magpasakop
k) magpasakop sa Isa ka Iglesia nga nagatuo sa



Bibha kag magpakigbalun sa Ila programa
sa paglambot sang mga nadula nga kalag

5. Ano ang dapat buhaton sang Isa ka Kristohanon
nga may "bag-o nga kabuhi" tuhoy sa pastor nga
nakapasandad?

a) mag-untat sa pagkadto sa Iglesia sina nga
pastor.

b) ilisan ang pastor.
k) magpatawad kag magpadayon sa pagtambong

sang parumbahon sa iglesia, samtang gma-
wali ang Bibha kag ginasunod iru

6. Ano ang kahulogan sang pagpangamuyo sang bilog
nga parumalay ukon "farruly altar"?

a) Isa ka pormal nga parumbahon sa rglesia,
b) Isa ka paghihusa sa sulod sang balay nga sa

dun ang bug-os nga parmlya makapakig-upod
sa pagpangamuyo kag sa pagtuon sang Pu-
long sang DIos.

7. Ano bala ang kabubot-on sang DIOSnahanungod sa
Knstohanon nga pagpanaksi?

a) maghipos lang.
b) rnagsugid sa pmakarnadamo nga masugiran

mo natungod kay Jesus agud nga sila man
makahibalo kon ano ang Iya mahimo para
sa ila.

8. Ano ang labing malahalon nga bagay sang pag-
amba para sa Ginuo?

a) ang paghanas sang tmgog
b) ang pag-amba sing mabaskog sa iglesia kag

magkabuhi nga puno sing kailigbon sa gowa.
k) mag-amba gikan sa tagipusoon sa kahirna-

yaan sang DIOS

9. Ano ang kahulogan sang pagbayad sang Isa ka
Kristohanon sang Iya ikapulo?

a) ang paghatag sang Ikanapulo nga bahin sang
Imo kirutaan sa DIos.



b) ang paghatag sang katunga sang Imo mga
pagkabutang sa DIOS.

k) ang paghatag sang Ikaapat nga bahin sang
Imo kmataan sa DIos.

10 Ano ang Isa ka maayo nga paagi sa pagbaton sang
pagpakamaayo sang DIOS?

a) magtago sang kuwarta para sa kaugalmgon,
b) magdala sang bug-os nga ikapulo sa Iya ba-

lay talaguan (sa dun ginakuha mo ang Imo
espmtuhanon nga pagkaon)

II. Ano ang tatlo ka san sang pagpakamaayo nga gin-
saad sang DIOS sa tawo nga nagahatag sang Iya
ikapulo? (Magpili sang tatlo ka sabat}

a) kinawad-on d) balatian
b) pagkabugana e) espirrtuhanon nga pag-
k) kabulosgan pakamaayo

12. Ano ang dapat nga buhaton sang tagsa ka rnapma-
salamaton nga Knstohanon sa pag-alagad sa Ginuo?

a) maghulat tubtob matawag nga magpakigba-
hm.

b) sa bug-os nga tagipusoon magbulig sa bisan
ano nga paagi.

Bumolutho

Ang Ika-anum nga leksyon sming kurso sa Bibha
ginang-ulohan "ANG BAG-O MO NGA MGA TALAK-
SAN". Indi paglaktawi nung Ika-anum nga leksyon'.
Malahalon gid ka tama iru!

Sa pagkinot sang koreo kag sa pagpahapos sang pag-
padala, kompletoha anay ang duha ka leksyon kag
Ipadala sa ICI agud magradohan.
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REKORD SANG BUMOLUTHO
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PALASINAWAN
LEKSYON 6

ANG BAG-O MO NGA MGA PAGSULONOAN
Petsa . ..

Isulat sing maathag

Ngalan .

Puloy-an .

SABTA ang madason nga mga pamangkot paagi sa
pagbutang sang LINYA sa IDALUM SANG HUSTO
NGA SABAT.

Sin-o ang may katungdanan sa paghatag sang misa
pagsulondan sa Isa ka maayo nga panimalay?
a) ang mga kabataan k) ang mga gmikanan
b) ang mga kasilmgan

2 Sa dun makita sang Isa ka tawo ang husto nga pag-
sulondan sa pagkabulu nga Knstohanon?
a) sa mga hbro sang pangatarungan natural nga

pilosopiya
b) sa Balaan nga Kasulatan
k) sa mga tulomanon sang rehluyon

3. Sin-o ang may labi nga kinamatarung sa pagsiling
kon paano ang Knstohanon dapat rnaggawi?
a) ang Langitnon nga Amay
b) ang paggmawI nga aton naandan
k) ang Knstohanon rrusmo

4 Sin-o ang naghatag sang pmakalumpit nga pagsu-



londan sang Knstohanon nga pagkabuhi?
a) mga manugtunda
b) SI Jesu-Cnsto
k) bantog nga mga Kristohanon

5. Hmgalaru ang nagapanguna nga tinutuyo ni Jesus
sang gmhatag NIya ang "Wah sa Bukid".
a) sa pagpakigbahm sang dugang nga ihibalo naha-

nungod sang mga duog sang Israel.
b) sa pagpabakod sang tawhanon nga pagtuo sa

mga makatilmgala nga buhat
k) sa pagpahayag sang pmakarnataas nga mga pag-

sulondan sang DIOS para sa Kristohanon nga
pagkabuhi

6. Butang! sang hnya sa Idalum sang duha ka labing
malahalon nga pagsulondan nga ginhatag m GI-
nuong Jesus paagi sa Iya halimbawa kag pagtudlo
a) pagpaubos
b) pagbutang sang kabubut-on sang DIOs una sa

tanan sa aton panghunahuna kag mga buhat
k) magtimalus sa tanan nga makasala sa Imo
d) maglipay sang Imo kaugalmgon sa tanan nga

butang
7. Sa kay sin-o gmahatag sang DIos ang Iya walay

katubtoban nga pagpakamaayo?
a) sa mga mapainubuson, sa mahigugmaon sang

pagludait, kag sa mga puth sing tagipusoon
b ) sa mga manggaranon kag sa matamayon
k) sa mga Imol sa materyal nga mga butang kag

masunson nagareklamo sang pinakamabaskog
sa DIOS kag sa tawo

8. Sa Mateo 5 13, 14, ano ang duha ka palaanggiran
nga gmgarrut ru Jesus sa paglaragway sang "malu-
mo sang aton kabuhi" nga ginapaabot sang DIOs
gikan sa tagsa ka matuod nga mga tumoluo sa
sirung kalibutan?
a) asin k) suga
b) kalamay d) mga bulak



9. Ano ang dapat nga mangin balatyagon mo sa mga
katawhan nga sa bug-os nga kabubot-on buot mag-
guba sang Imo maayo nga ngalan?
a) rnangakig kag magkusmod
b) magkal.tpay kag magkasadya
k) iakusar sila

10 (Butangi sang l.tnya sa Idalum sang duha ka husto
nga sabat) Sa Mateo 5 21·30 ano ang duha ka
malaut nga butang nga gmpaandam ni Ginuong
Jesus sa Iya mga sumulunod?
a) ang pagkaon sang tuman ka damo
b) ang kaakig kag pagtimalos
k) malugko nga mga panghunahuna kag pagkama-

kilulawason
d) sobra nga pagtulog

II Ano ang sugo 111 Jesus nga ginhatag sa Mateo
543-48?
a) maghigugma lamang sa nagalugugma sa Imo
b) maghigugma sa imo mga kaaway

12 Ano bala ang balatyagon kag tinutuyo 111Ginuong
Jesus sa kasugoan?
a) dulaon na lang tungod wala 1111sing kapuslanan
b) tumanon uu

13 Ano ang palasandigan nga pnnsipyo nga ginhatag
111Jesus nga masami gmatawag ang "bulawanon
nga tulumanon"?
a) magtago sang pmakamadarno nga bulawan
b) kabigon ang Iban subong sang pagkabig nila

sa imo
k ) kabigon ang Iban subong sang pagkabig nga

buot I11mo ipatuhoy 1111asa Imo
14 Ano ang dapat nga mangin nahauna nga handum

rumo sa kabuhi?
a) nga nugmanggaranon kag magmangin bantog sa

bisan ano nga paagi
b) sa pag'umaya sa DIOS paagi sa pagtuman sang

Iya kabubut-on
15. Suno sa Mateo 6 19-21, sa dun bala buot 111 Gmu-



ong Jesus nga magtipon lata sang aton manggad?
a) sa langit
b) dm sa duta

16. Sa Wah ru Knsto sa Bukid, sa kay sin-o gmtudloan
ang tawo nga magpangamuyo?
a) sa mga santos
b) sa mga ka tigulangan
k) Direkta sa DIos, ang Langrtnon nga Amay

17 Ang tawo nga nagatuman sang mga pagtudlo ru
Kristo kag nagagamit siru nga palasandigan para
sa Iya Knstohanon nga kabuhi subong sang
a) Isa ka tawo nga nagtukod sang Iya balay sa igang
b) Isa ka tawo nga nagtukod sang Iya balay sa balas

18 Sa Imo kaugalmgon nga pulong, Ipaathag kon ano
ang kmamaayo sang pagpasad sang balay sa igang

KUPON
Pahhog, padalhi ako sang madason nga duha ka leks-
yon, nga ginang-ulohan, . .. . .
kag... ..... Nalakip din ang "mo-
ney order" nga P . . Palihog Ipaayon 1nJ

sa akon gmsaad nga donasyon nga PIO.OO.
Buot ako magpadayon sa pagtuon sang kurso

nga "Ang Bag-o Mo nga Kabuhi"
Ngalan . .

Puloy-an ..

INTERNATIONAl CORRESPONDENCE
INSTITUTE

PHllIPPINE NATIONAl OFFICE
P. O. 80X 1084 - MANllA
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LEKSYON 7

MAY KABULIG IKAW

Petsa ..

Isulat sing maathag

Ngalan .

Puloy-an . ..... ..... ..... ..

Malahalon Sulab llli nga palasinawan, kag sabta ang
tagsa ka pamangkot Kon nakompleto na,
Ipadala ang Imo PALASIN AWAN KAG
REKORD SANG BUMOLUTHO sa Inter-
national Correspondence Instrtute, Phil-
ippme National Office, P O Box 1084,
Mamla

Agud rnakakmot sang koreo tapusa anay
ang leksyon 8, kag Ipadala irn sing dungan
sa palasmawan sang leksyon 7



SABTA ang madason nga mga pamangkot paagi sa pag-
butang sang LINYA SA IDALUM SANG HUSTO NGA
MGA SABAT

Sin-o ang labing Daku nga Kabulig nga ginpadala
ru Kristo Jesus nga mangin kaupod sang mga
tumoluo sa tanan nga tion?
a) ang pan
b) maayo nga mga libro
k) DIOS, ang Balaan nga Espmtu

2 Paano ang pagkabuhi sang Kristohanon nga kabuhi?
a) paagi sa paghimud-os nga magmaayo
b) paagi sa paghunahuna sang maayo
k) paagi sa pag-ako nga mdi mo mahimo sa Imo

kaugalmgon busa gintugyan mo ang tanan kay
Knsto nga Imo Manluluwas kag GII1UO

3. Piha ang kahulogan sang Mga Taga Galacia 5 16,
nga nagasiling "Maggawi sa Espiritu, kag drh pag-
tumana ang kailigbon sang unod."
a) dapat silotan ang unod
b) kon tugotan sang Isa ka tawo nga ang Balaan

nga Espintu ang magahan sa Iya kabuhi mapas-
lawan sia sa Iya pagpangabuhi

k) paagi sa Balaan nga Espmtu mangin madinalag-
on Ikaw batok sa kagustohan sang unod nga
buot magtuman sang Iya kaugalingon nga luyag,
bisan husto ukon sayop

4 Ano ang kahulogan sang Mga Taga Galacia 5 16
nga nagasugo nga "Maggawi sa Espmtu?"
a) ang pagsunod sa pagtuytoy sang Balaan nga

ESpUItu sa adlaw-adlaw nga bulohatorr
b ) magkabuhi nga malipayon sing labi sa tanan nga

tion

S. Ano ang labing daku nga handum sang Balaan nga
EspIrItu?
a) ang handum nga maluwas ang mga kalag
b) ang handum nga magmangm madmalag-on



k) ang handum nga magpa dako sang Imo ngalan

6 Ano ang gintagna ru Juan Bautista nga pagalumuon
nI Jesus suno sa Lusas 3 16?
a) magabautiso sa tubig sa paghmulsol
b) magabautiso sa Balaan nga Espintu kag sa ka-

layo

I Kon ang Isa ka tumoluo mapun-an sang Balaan
113" Espmtu ang una nga palatandaan nga makit-an
... 1-. .f' mabatian kon tugotan sang tumoluo amo ang
a) "glossalaha", ukon ang paghambal sa Iban nga

pulong
b) bag-o nga ilubalo
k) pagbalhm sang dagway kag personahdad

8 Ngaa nga buot ru Kristo Jesus bautisohan ang mga
tumoluo sa Balaan nga Espmtu?

a) agud makapakita sila sa Iban sang Ila mga hiyas
b) sa pagbulig sa mga tumoluo sa pagsaksi sa Iban

nahanungod kay Knsto nga mas epektibo kag
pagkabulu nga mas madinalag-on

k) sa paghatag sang kalmgawan

9 Sin-o ang mahimo nga makabaton sang mga hiyas
sang Balaan nga Espintu?
a) ang mga apostoles sang nahaunang iglesia lamang
b) ang mga manugwali lamang
k) ang tagsatagsa nga nagatuo kag gmauhaw kag

gmagutom sang DIOsnon nga gahum gikan sa
Ibabaw.

10 Makabulig bala ang Balaan nga Espintu sa turno-
luo sa pagpangamuyo nga mapahamuot ang DIOS?
a) huo
b) mdi



11. Ngaa nga gmakmahanglan sang mga Knstohanon
ang bulig sang Balaan nga Espiritu sa smi nga mga
inadlaw?

* Hmgalaru ang 9 ka bunga sang Espmtu suno sa Taga
Galacia 5 22, 23
1. . 2. . ....
4 5 .
7 .. 8 .

3
6
9

* D1ID siru nga mga bunga ang labi nga kulang karon?

* Nabaton na bala nimo ang bautiso sang Balaan nga
Espmtu? .. San-o? . .

sa pagkinot sang koreo, kag pagpahapos sang pag-
padala, kompleto ha anay ang duha ka leksyon kag
ipadala ini sa ICI agud magradohan.
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ANG IMO KABUHI ISA KA SUGA

Petsa .

Isulat sing maathag:

Ngalan ..

Puloy-an ..

* Buot bala Ikaw magmangin masigahon nga suga para
kay Cnsto Jesus sa sirung kalibutan? ..

SABTA ang madason nga mga pamangkot paagi sa pag-
butang sang LINYA SA IDALUM SANG HUSTO NGA
MGA SABAT

1. Ano ang "bag-o nga kabuhi" nga mahimo matawag
nga "Suga sang DIOS?"

a) Isa ka maayo nga personahdad
b) Isa ka maalamon nga panghunahuna nga sarang

makapasanag sang makahhbog nga mga pamang-
kot.

k) SI Kristo sa Imo, subong nga Kamatuoran, Da-
lan kag Kabuhi nga makapasanag sa Imo kabuhi.

2 Ano ang Isa sa labing maayo nga palatandaan nga
ang Isa ka tawo nakabaton sang bag-o nga kabuhi
kag nangin anak sang DIos?
a) nagapangita sa Iya lamang kaugahngon nga

kaayohan
b) nagahigugma kay Jesu-Knsto kag nagapili sa



paglakat sa kasa'I~:' Iag mdi sa kadulom
k) nagapam sang Iya kaugalmgon kag wala naga-

kabalaka sa mga kmahanglanon kag pag-antos
sang Iban nga mga katawhan

3. Ano ang ginakilala sang DIOs nga puth nga rehhi-
yon?
a) ang pag-Isahanon kag nagapalayo sa mga kataw-

han
b) ang paghimo sang malaba nga mga pangamuyo

Sd mga larawan kag ang paglakat sa Isa nga gma-
kilala nga balaan nga duog

k) mahigugmaon nga pagtatap sa mga balo kag
mga 110

4. Ano ang mahimo sang wala mabayan nga mga
utang sa pagsahg sang Iban nga tawo sa Imo kag
sa DIOS';
a) ang wala mabayan nga mga utang maayo kon

indi Ikaw madakpan
b) ang pagka di-mamandamon sa sim nga mga

bagay makaguba sang pagpamatuod, kag maka-
pasandad sa Iban kag makahatag sang dihusto
nga balatyagon sa DIOS

k) ang wala mabayan nga mga utang malumo ma-
hmtan, kon gintuad sa DIOS lamang

5 Ano ang malahalon nga mga paagi nga sa dun ang
DIOS nagapaabot nga ang mga tumoluo magmangin
hahmbawa sang Knstohanon nga pagkabulu sa
Iban') (Basaha ang I Timoteo 4 12)
Sulat! ang mga blangko

6. (Butang! sang "check" (J) ang duha ka husto nga
sabat)

Ngaa nga ang pagkatinlo subong ka malahalon sa
pagkadiosnon?
a) ang pagkatmlo mdi malahalon, kon ang tawo



Imol apang mammatud-on.
b) ang pagkadi-matmlo nga pagginawi makahalrt

sa lawas sang Isa ka tawo kag makapadah sang
kamatayon. Ang kasugoan nga "Indi ka mag-
patay" nagalakip sang imo kaugahngon.

k) ang pagkadi-matinlo nagapamalabag sang Imo
impluwensya sa Iban kag nagaguba sang imo
Knstohanon nga pagpamatuod sa Iban nga naga-
kinahanglan sang bulig

7 Dapat bala imagpamatok; ang Isa ka Knstohanon
sa pagpahubog, mga bulong nga makahaht (drug
addiction) kag sa pagparuganlyo? (Butangi sang
"check" (v') ang husto nga mga sabat)
a) indi
b) ang paggasto sa siru nga mga bagay nagausik

sang kuwarta nga dapat ganuton sa bulohaton
sang DIOS

k) huo, tungod ang pagganut sang tabako mahimo
nga permanente nga pamatasan kag makahaht
sa lawas, nga gmapanag-iyahan sang DIOS

d) ang sryensya nagapamatuod nga makahalalit ang
tabako kag "drugs" subong sang rnanjuana sa
lawas sang tawo nga masunson nagagamit suu.
Ang makahulobog nga ihmnon makaguba sang
Ikasarang sang tawo sa pagpanganak kag maka-
dugang sa gumon tang sang parmlya kag sos-
yedad

8. Kon ang Isa ka Knstohanon gmabudlayan sa pag-
dula sang Iya mga biSYO,ano ang dapat niya buha-
ton?
a) mdi na magkadto sa simbahan
b) magapadayon sa pagbuhat sang Iya mga bISyO

sa tawo
k) Ituad ang Iya kinahanglanon sang pagkahilway

paagi kay Knsto kag magmainandamon sa pag-
PI!l sang maayo nga palibot agud magmadma-
lag-on sia.



9. Dapat bala pihon sang Isa ka tumoluo ang pagka-
ugdang nga mangin pagsulondan sang Knstohanon
nga pagkabuhi?
a) mdi, tungod iru palatandaan sang pagkarnahu-

loy-on
b) huo, ang Biblia nagakilala sang pagkaugdang

nga Isa ka maayo nga ugali sang Knstohanon.
k) indi, tungod nu pagarbo lamang

10 Ngaa nga nagatudlo ang Biblia nga ang tawo dapat
magpangabudlay agud makakaon?
a) bangod paagi sa pagpangabudlay magmas mang-

garanon Ikaw sang sa imo kaipmg.
b ) bangod nagahatag sa Imo sang kahigayunan sa

pagpakita sang Imo abihdad nga labaw sa Iya
sang Iban.

k) bangod paagi sa pagtrabaho ang tawo maka-
sunod sa halunbawa sang DIOS, makatuon sang
disiphna, makabulig sa Iban, makapugong sang
kataka kag katamad, nagapahma sang pagsulay,
kag dungganon sa mata sang tawo kag sa DIOs.

K U P O N
Palihog, padal-i ako sang madason nga duha ka
leksyon nga gmatig-ulohan . .. ..
kag, ........ ........ .. Nalakip din ang
"money order" nga P .... .. ... Palihog Ipa-
ayon uu sa akon gmsaad nga donasyon nga PlO.00

Buot ako magpadayon sa pagtuon sang kurso
nga "Ang Bag-o Nimo nga Kabuhi."

Ngalan .

Puloy-an .

INTERNATIONAl CORRESPONDENCE
INSTITUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFICE
P. O. Box 1084 - Mamla
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PAANO MAKAANGKON SANG MALIPAYON

NGA PANIMALAY

Petsa

Isulat sing maathag

Ngalan .

Puloy-an ..

Malahalon: Sulati nu nga palasmawan, kag sabta ang
tagsa ka pamangkot Kon nakompleto na,
Ipadala ang Imo PALASINA WAN kag RE-
KORO SANG BUMOLUTHO sa Interna-
tional Correspondence Institute, Pluhppine
National Office, Box 1084, Marula



SABT A ang madason nga mga pamangkot paagi sa pag-
butang sang LINYA SA IDALUM SANG HUSTO NGA
MGA SABAT.

1 Paano bala Ikaw makatukod sang Isa ka puloy-an
nga mangm kasubong sang "langit sa duta"
a) butangi ang puloy-an sang kompleto nga gala-

rruton
b) maghatag sang kalingawan sa madamo nga mga

abyan
k) magbasa kag magtuman sa mga ginatudlo sang

Pulong sang DIOS nahanungod sa DIOsnon kag
tawhanon nga relasyon kag magpangamuyo sing
tingub adlaw-adlaw.

2. Ano ang malurno mo nahanungod sa Iban nga mga
katapo sang Imo panimalay nga wala pa maluwas?
a) tamayon sila
b) magpadayon sa pagpangamuyo para sa Ila kag

magkabuhi sang "bag-o nga kabuhi" subong nga
pagpamatuod sa Ila

k) mag-untat sa pagpangamuyo sa Ila.
3 Kon makasayop ikaw, paano rumo mapanumbahk

ang malipayon nga paghrhupod?
a) sa pagpaubos, magpangayo sang kapatawaran sa

kon ano nga malam nga buhat nga nahirno mo
sa bisan kay sin-o nga katapo sang panimalay

b) magpanglaygay sa tagsatagsa nga magpangayo
sang patawad sa kon ano nga bagay sila nagpa-
kigbalun sa sayop

k) magpakita sa tanan nga Ikaw ang labmg Impor-
tante kag dapat sila magkahadlok sa Imo

4. Paano Ikaw makaangkon sang pagpakamaayo sang
Dios kag makaseguro sang nagapadayon nga mah-
payon nga pag-asawahay?
a) maglunguyang sang madugay nga tion sa rnapi-

nangamuyoon nga pagnobyohanay tubtob rna-
kilala nmyo ang Isa kag Isa, mag-andam nga
mapunggan ang mga balatyagon tubtob nalu-



baloan nmyo nga tion kag kabubut-on na sang
DIOS nga magpakasal.

b) sa tago mag-upod sa kahagugma sa wala pa ma-
kasal, unaha anay ang kaugalingon nga kalipa-
yan

5. Paano naman ang pagpakasal sa indi kasubong
nga Knstohanon?
a) amo iru ang maayo nga paagi sa pagdaug sang

Imo kaupod sa Ginuo
b) maayo uu kon nagahigugmaanay lang ang mag-

asawa.
k) batok uu sa kasugoan sang DIOs

6. Ano ang ginapakilala sang pagpabaya ukon pag-
sikway sang parurnalay?
a) kakugi kag lubos nga paghalad sang kaugalingon

nga makapahamuot sa DIos
b) nagapaktlala sang kapaslawan sa katungdanan

nga ginhatag sang DIOs.

7 Isulat ang kulang nga mga pulong sa sirung mga
hulobaton

a) "Ang parrulya nga nagabuylog sa .
may .

b) "Ang gugma nagasugod sa .. .. ..

* Hmgalaru ang hma ka paagi nga Imo ginabuko nga
buhaton agud magmangin maltpayon ang Imo paru-
malay



* Nabasa mo na bala ang Santiago 5 16, Neherruas
8 ID? . .. ..
(Sulata InI nga mga bersikulo sa Isa ka papel kag
dalha InI kon dun Ikaw magkadto, kag tan-awa sing
masunson tubtob masaulo gid mmo InI.)

sa pagkinot sang Koreo, kag pagpahapos sang pag-
padala, kompletoha anay ang duha ka leksyon kag
ipadala ini sa ICI agud magradohan.
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ANG BAG-O MO NGA KAHILAWAYAN

Petsa, ...

Isulat sing maathag

Ngalan

Puloy-an

Malahalon' Sulati uu nga palasmawan, kag sabta ang
tagsa ka pamangkot Kon nakompleto na,
Ipadala ang Imo Palasmawan kag Rekord
sang Bumolutho sa International Corres-
pondence Institute, Philrppme National
Office, P. O Box 1084, Marnla

Amo iru ang Ika-napulo kag katapusan
nga palasmawan para sa mga tulon-an sa
"Ang Bag-o Mo Nga Kabuhi ,.

SABT A ang madason nga mga pamangkot paagi sa pag-
butang sang LlNY A SA IDALUM SANG HUSTO NGA
SABAT

I Paano mangm bug-os ang kahilwayan sang Isa ka
tawo sa sala, sa silot kag sa gahum sang sala?
a) paagi sa pagbaton kay Jesus nga Manluluwas kag

Gmuo kag manggawi sa Espmtu adlaw-adlaw
b) paagi sa pagpemtensya
k) paagi sa kaugalingon nga kinabubut-on

2 Ano ang kahulogan sang bag-o nga kahilwayan?



a) kahilwayan sa pagbuhat sang kon ano nga na-
luyagan

b) kalulwayan sa pagpih sang kabubut-on sang
DIOs kag bultg sang DIOS sa tanan nga butang

3. Ano bala ang gmasihng sang Biblia nahanungod
sang Isa ka tumoluo nga nagapakigsurnpong sa
yawa?
a) pagasilotan ka niya, kon pamatukan mo ang Iya

kabubut-on
b) magapalagyo siya sa inyo kon Imo pagasum-

pungon
k) mdi siya magasapak bisan ano pa ang himuon

mo

4 Ano ang kmaugaltngon nga mga kalulawayan ang
mahimo paagi kay Jesu-Kristo?
a) kahilwayan sa sala
b) kahilwayan sa bunga sang sala
k) kahilwayan sa gahum sang sala
d) kahilwayan sa presensya sang sala
e) kahilwayan sa sJ10t sang sala

5 Ano ang ginatudlo sang Biblia nahanungod sa pag-
daug sang kahadlok?
a) maggarrut sang mga salamangka
b) magsmdi sang mga kandila sa mga santos
k) magpamangkot sa manugpakot
d) magsahg sa GInUO nga namatay para sa Imo

kag nabanhaw gikan sa mga minatay

6 Paano maseguro sang tawo nga ang Iya ginatuohan
husto sa panulok sang DIOS?
a) paagi sa damgo, mga ungog kag kmaugahngon
nga balatyagon
b) paagi sa mga panghunahuna sang mga himata

kag mga abyan wala sapayan sa J1aespintuhanon
nga pagka hamtong sa ihibalo sa Biblia

k) paagi sa pagpabilm nga mapainubuson, kag
mapmatawaron sa Iban kag ang pagkamapma-
ngamuyoon sa DIOS samtang nagapangusisa sing



maid-id sa Biblia

7 Linyalu ang tatlo ka sayop gikan sa dun mahilway
ang Isa ka tumoluo kon may husto nga Ihibalo sa
Blbha
a) pagsimba sa mga larawan
b) pagpangamuyo sa DIOs paagi kay Knsto Jesus
k) ang tanan nga paagi sang espintismo kag kahad-

101<
d) pagsalig sa maayo nga mga buhat agud maluwas

8. Ngaa nga kalabanan sang mga Knstohanon naga-
simba sa nahauna nga adlaw sang semana, ang
Dornmgo? ..

9 Ngaa dapat naton ipain ang Isa ka adlaw sa semana
subong adlaw nga Inugpahuway kag magakadto
sa Balay sang DIOS agud magsimba sa GInuo?
a) ginasugo kita nga himuon naton gani dapat kita

magmatinumanon
b ) nagakahpay kita nga nabanhaw SI Knsto Jesus

gikan sa mga minatay kag nagalugugma kita sa
Iya.

10. Sa dun nasandig ang kalipay kag gahum sang ka-
buhi sang tumoluo?
a) paagi sa pagtuman sang mga tulomanon
b) sa presensya ni Knsto Jesus nga nagapabilm sa

aton paagi sa Balaan nga Espmtu
k) Ang magmaayo sa tanan nga tion

* Ginbasa bala rumo Sing mainandamon ang mga bersi-
kulo nga makita sa Juan 8 36, Santiago 4 7, IPedro
5 7, 2 Connto 5 16, Galatia 2 20?

* Paano ang DIOS nakapakrgharnbal sa Sini nga mga
bersikulo?



PAHIBALO.
I . Buot kami karon magpakilala sang bag-o nga

mga tulon-an nga gmatig-ulohan "Ang Imo Bib-
ha". Iru ang labing daku nga kahigayunan sa
pag-angkon sang kabug-usan nga panan-aw sang
pmakabantog kag pmakadaku nga libro sa bug-
os nga kalibutan-ang Pulong sang DIos sa tawo.
Ngaa nga mdi ka MAGPALISTA KARON?

2 ANG IMO BIBLIA
Im nga kurso nagahatag sang hma ka palasan- ._

digan nga tulon-an kon paano kag ngaa ang tawo
dapat magtuon sang Bibha, karon
* Paano makatuon snung libro
* Ang maangkon sa pagtuon sang Bibha
* Paano makita ang ginapangita sa Bibha
* Ang mga libro sang Daan nga Katipan
* Ang mga libro sang Bag-o nga Katipan
* Paano naton mahtbaloan nga ang Biblia Pulong

sang DIOS

3. Ang kurso nga "Ang Imo Biblia" maangkon sa
Inglts sa Isa ka ltbro ukon sa duha ka bahin

Ang duha ka bahtn nga libro lamang ang yara sa
nagapangulo nga mga pinulongan sa Pihpmas Iru
nagasakop sang amo man nga mga tulon-an kaangay
sang Isa ka libro apang ang topiko gmbahm lamang
sa duha ka bahm, apat ka leksyon sa nahauna kag
tatlo sa Ikaduha. Ang mga bumolutho nga buot mag-
angkon sang kurso sa duha ka bahin mahimo maka-
hatag sang Ila buhg sa duha ka hulogan sa tagltma
ka pesos. Ang Inglts nga ltbro may kantidad nga
PIO.OO lamang. Ang inyo donasyon pagagarmton sa
pag-imprenta sang dugang nga mga leksyon sa Bibha,
mga palasmawan, paggrado, koreo kag sertipiko

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
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Isa ka pagtulon-an sa Biblia sang I C I
Para sa

'" Espirituhanon nga pagtubo.
'" Cristohanon nga kahamtong.
* Katungdanan moral kag sa kati-

lingban.

May makagalanyat kag kaugalingon
nga paagi sa pagtudlo agud ikaw ..

* makatuon sing madasig.
* makadumdom sing mas madugay.
* malingaw samtang nagatuon.

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE

PAGTULON-AN PAMBALAY SA BIBLIA


