Mga Pasulit sa Pulong
sa Diyos
Pangalan: ___________________________________________________
Pinuy-anan: __________________________________________________
___________________________________________________________
Siyudad:_______________Lalawigan:___________Zip Code:_________
Nasod:____________________________________________________

Grado__________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pil-a dinhi nga linya _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MGA SUMBANAN
Human sa pagtoon sa matag leksyon ug ang tanang kasulatan nga
gihisgotan, imong isunod ug hunahunaon ang mga pangutana .pagsulay.
Ang matag pagsulay gilangkob sa 10 ka mga pangutana. Adunay lima ka
pahayag nga mahimong tinuod o sayop. Ayoha ang pagbasa ug hunahunaa
ug hukmi kon ang leksyon ug mga bersikulo nga gihatag nahiuyon sa mga
pahayag. Sa mubo nga linya nga duol sa kilid sa tuo, imong isulat ang TINUOD
kon ang pahayag sakto o isulat ang SAYOP kon kini dili sakto.
Ang pangutana ika 6-10 adunay mga tulo ka mahimong tubag, apan bugtong
usa lamang niini ang sakto. Basaha ang mga tubag uban ang pag-amping ug
pilia ang pinakamaayo. Ang mga tubag gimarkahan sa “a”, “b”, “c”. Isulat ang
sakto o pinakamaayo nga tubag sa mubo nga linya duol sa kilid ngadto sa tuo.
Ang mosunod usa ka pananglitan unsaon sa pagtubag .
Ang dagat sa Galilea usa ka
(a) dagat uban sa gamay nga katawhan duol niini.
(b) dapit nga wala gihisgotan sa Biblia
(c) maayo nga dapit alang sa pangisda._c_
Kon ikaw nagtoon sa unang leksyon, ikaw nahibalo nga ang pahayag sa “a”
ug “b” dili sakto ug nga “c” ang sakto nga tubag.
Sa dihang imong mahuman ang 10 ka mga pagsulay niini nga kurso, ipadala
ang pagsulay ngadto sa address nga gisulat. Kami mohatag sa grado sa imong
mga pagsulay ug mopadala kanimo sa sunod nga kurso.
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Unang

Pagsulay

SI SAN PEDRO UG ANG GINOONG JESU
KRISTO
Isulat sa blanko ngadto sa tuo sa mga pangutana 1-5 ang mga pulong
TINUOD o SAYOP.
1. Ang ngalan Pedro nagpasabot “bato”
2. Si Kristo miingon nga si Pedro makasasala.
3. Si Pedro kanunay nakasulti sa tinuod nga buot sa Dios
iyang isulti.
4. Si Pedro naghunahuna nga siya andam mamatay alang ni
Kristo.
5. Si Pedro, gipasaylo nga makasasala, nahimong gigamhan
nga apostol.
Human sa pangutana ika 6 ngadto 10 isulat ang “a”, “b”, “c” alang sa
saktong tubag. Basaha ang mga sumbanan ug sunda ang pananglitan. Ayaw
pagtubag uban sa TINUOD o SAYOP. Gikinahanglan ang pagpili sa letra nga
mao ang pinakamaayo.
6. Sa sinugdanan, si Pedro, lalaking anak ni Jonas, usa ka:
(a) Mangingisda
(b) Panday
(c) Magtutudlo
7. Ang Dios matagbaw kon:
(a) Usa ka bantugang lalaki o babaye ibutang sa samang
kahimtang ni Kristo.
(b) Bugtong si Kristo ang ibutang sa pag-una ug
pinakalabaw.
(c) Si Kristo pasidunggan sama sa mga profeta ug mga
relihiyosong magtutudlo
8. Si Pedro sakto sa pagsulti sa dihang siya miingon:
(a) “ako nakaila niini nga tawo.”
(b) “Ako usa ka makasasala nga tawo.”
(c) “maghimo kita sa tulo ka tabernakulo.”
9. Sa una pa lang, si Pedro nakaamgo:
(a) nga si Kristo mamatay
(b) nga si Kristo mao ang Lalaking anak sa Dios.
(c) nga siya molimod sa Ginoo.
10. Ang mga sala ni Pedro napasaylo tungod:
(a) sa maayo niya nga mga buhat.
(b) siya nakaangkon sa mga yawe ngadto sa langit.
(c) sa iyang pagtoo.
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Ikaduhang

Pagsulay

SI SAN PEDRO UG ANG MGA
KASULATAN
Itubag ang TINUOD o SAYOP sa mga pangutana 1 - 5.
1. Si Pedro mitoo nga nagtudlo nga ang tanan sa Biblia iya sa
Dios.
2. Si Pedro mikutlo sa mga libro nga wala sa Daang Tugon
aron sa pagamatuod sa iyang saysay.
3. Si Pedro nagtudlo nga ang tanang mga profeta sa Daang
Tugon nakasabot sa tanan nila nga gipanulat.
4. Si Pedro nagtudlo nga kita matawo pag-usab pinaagi sa
Pulong sa Dios.
5. Ang pagbalewala sa mga Kasulatan mao ang pagbalewala
ni Ginoong Jesus Kristo.
Pilia ang a,b,c, sa paghatag sa saktong tubag sa ika 6-10 nga
mga pangutana.
6. Si Papa Pio sakto sa pag-ingon:
(a) Ang Biblia gigamhan sa Dios apan dili paigo alang sa
atong gikinahanglan karon.
(b) ang katawhan sa Dios kinahanglan nga mobasa sa mga
Kasulatan sa matag adlaw.
(c) ang yanong magtotoo dili kinahanglan magbasa sa Biblia
alang sa iyang kaugalingon.
7. Si Pablo mibadlong ni Pedro tungod:
(a) Si Pedro mitudlo sa iyang mga sulat nga kita maluwas
pinaagi sa pagtoo dugangan sa buhat.
(b) Si Pedro nahadlok sa pakigpangaon uban sa mga Gentil
nga mga kristohanon.
(c) Si Pedro miingon nga si Pablo dili usa sa mga Apostoles.
8. Si Kristo misaad nga ang Balaang Espiritu moabot ug
magpadayag:
(a) pipila sa mga kamatuoran.
(b) sa daghang mga butang mahitungod sa iyang
kaugalingon.
(c) sa tanan kamatuoran ug maghimaya ni Kristo.
9. Si Pedro misulti nga ang mga sulat ni Pablo:
(a) gigamhan sa Dios sama sa Daang Tugon.
(b) paigo nga yanong masabot pinaagi sa walay kahibalo.
(c) gigamhan lahi sa mga sulat ni Pedro.
10. Ang mga nasulat ni Pedro makita sa:
(a) sa upat ka Maayong Balita.
(b) Mga Buhat ug mga Sulat.
(c) Libro sa Pinadayag.
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Minahal nga Higala,
Sa mga sumbanan sa sinugdanan niini nga kurso, kami naghangyo kanimo
sa pagtoon sa mga leksyon ug pagtubag sa mga pangutana sumala sa mga
pagtudlo sa Biblia. Importante nga makahibalo unsa ang gitudlo sa Biblia.
Niana nga paagi, kita dili malingla sa mga pagtulon-an sa tawo.
Kami nanghinaut nga karon ikaw nakasabot nga ang Dios mopasaylo sa
sala tungod sa
Iyang Grasya
Sa nahuman nga buhat ni Kristo didto sa krus.
Pagtoo sa mga tawo.
Kon imong gibati nga ikaw usa ka makasasala sa atubangan sa Dios, palihug
hunahunaa ang mga pangutana ug tubaga sila nga matinud-anon.
1. Ikaw ba nagsalig sa imong mga maayong buhat alang sa
kaluwasan o ikaw nagsalig sa buhat ni Kristo didto sa krus?
2. Nahibalo ka ba nga ang imong mga sala gipasaylo na?
3. Ikaw ba karon adunay kalipay ug kalinaw?
4. Kon dili, isulat ang mga hinungdan ngano nga ikaw walay
kalipay ug kalinaw.

5. Isulat ang imong mga pangutana.
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Ikanapulo nga Pagsulay

Ikatulong

ANG PAGHUKOM SA DIOS

SI SAN PEDRO MIWALI SA UNA NIYANG
MENSAHE

Human sa pangutana 1-5, isulat ang TINUOD o SAYOP.
1. Ang tanang tawo makasasala sa kinaiyahan ug sa naandan.
2. Ang Dios, Amahan, magahukom sa tanan nga walay Kristo,
sa buhi ug sa patay.
3. Kon ang magtotoo mag-antos, kini kanunay tungod sa sala
4. Sa Daku nga Puting Trono nga Hukmanan , daghan ang
makahibalo sa katapusan
nga sila adunay kinabuhing dayon.
5. Sa katapusan, Ang Dios mopasagad sa sala sa daghan ug
motugot kanila sa pag-ikyas sa
linaw nga kalayo.
Pilia ang a,b,c sa paghatag sa saktong tubag sa mga pangutana
ika 6-10.
6. Kon ang usa ka anak sa Dios makasala, ang Amahan,
(a) mopasagad niini ug dili mosilot kaniya.
(b) mosilot kaniya niini nga kinabuhi.
(c) mosilot kaniya sa umaabot sa linaw nga kalayo.
7. Sa diha ang usa ka magtotoo mamatay, siya nawad-an:
(a) sa iyang kalipay.
(b) sa Balaang Espiritu.
(c) sa Iyang kaluwasan.
8. Sa diha ang Kristohanon mamatay, kini ang panahon sa :
(a) trahedya, tungod kay karon siya magbayad sa iyang mga
sala.
(b) duhaduha ug walay kasigurohan, tungod kay siya karon
magpaabot hangtud sa paghukom sa pagtan-aw kon siya
naluwas.
(c) kalipay, tungod kay siya moadto diretso sa Ginoo.
9. Sa Hukmanan ni Kristo:
(a) bugtong tinuod nga mga magtotoo ang moatubang aron
gantihan.
(b) ang nagtoo ug wala nagtoo pagahukman .
(c) ang wala naluwas adunay lain nga kahigayonan.
10. Ang Libro sa Kinabuhi:
(a) dili pagaablihan.
(b) nagalista sa mga ngalan sa tanan nga mga maayong sakop
sa simbahan.
(c) nagaapil lamang sa mga ngalan niadtong mga nagsalig ni
Kristo.
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Pagsulay

Itubag ang TINUOD o SAYOP sa pangutana 1-5.
1. Ang mga tinun-an nahubog sa adlaw sa Pentekostes.
2. Ang lawas ni Haring David wala madunot.
3. Ang Balaang Espiritu gihatag ngadto sa mga magtotoo aron
pagtabang nga adunay
kadaugan ibabaw sa mga pagtintal.
4. Ang Dios mibuhat sa sukwahi sa gibuhat sa tawo ngadto sa
Iyang Lalaking anak.
5. Si David nagtagna nga ang Dios mohatag sa Balaang Espiritu.
Pilia ang a, b, c aron mahatag ang saktong tubag sa mga
pangutana 6-10.
6. Sa wala pa ang mga tinun-an makadawat sa Balaang Espiritu,
gikinahanglan:
(a) Si Kristo pagahimayaon.
(b) ang iglesia maporma.
(c) ang mga magtotoo mag-ampo sa daghan.
7. Ang Dios buot moluwas kanato gikan:
(a) sa silot (suhol) sa sala.
(b) sa gahum sa sala.
(c) sa silot ug gahum sa sala.
8. Ang Balaang Espiritu mikunsad ngadto sa mga tinun-an
sama:
(a) sa usa ka salampati.
(b) sa kalayo.
(c) sa lana.
9. Si Kristo naglingkod sa tuo sa Iyang Amahan tungod:
(a) Ang Dios buot mopasidungog sa Iyang Lalaking anak
sama sa uban.
(b) Si Kristo makadumala sa kalibutan bisan gikan didto.
(c) Ang Iyang buhat sa kaluwasan nahuman na.
10. Ang mahinulsolon nga kawatan didto sa krus nagtudlo
kanato nga:
(a) pagtoo ug dili bautismo, ang gikinahanglan alang sa
kaluwasan.
(b) ang bautismo walay pagka mahinungdanon bisan unsa.
(c) daghan ang nabautismohan nga walay paghinulsol.
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Ikaupat nga pagsulay

Ikasiyam nga Pagsulay

SI SAN PEDRO UG ANG MGA PARI

PAGTUKAW UG PAG-AMPO

Itubag ang TINUOD o SAYOP sa mga pangutana 1- 5.
1. Si Pedro mihatag ngadto sa bakol nga tawo aron siya
makapalit sa pagkaon.
2. Ang katawhan nga misalikway sa kamatuoran usahay
mopaingon sa pagpanggubot
batok kanila nga nagtoo.
3. Ang kaluwasan maangkon pinaagi sa pagtoo sa mga bayani
nga nagpakamatay alang nato.
4. Kadtong nagpatay ni Kristo dili na gayud mapasaylo.
5. Lisod kaayo ang “pagpaduol” ngadto ni Kristo.
Pilia ang a, b, c sa paghatag sa saktong mga tubag sa mga
pangutana ika 6- 10.
6. Ang Dios:
(a) mopasagad sa sala tungod kay siya matarung.
(b) mopasagad sa sala kon ang tawo mobayad alang niini.
(c) mopasaylo sa sala tungod kay si Kristo mibayad alang
niini.
7. Kon si Pedro ania pa karon siya:
(a) magtudlo sa samang butang nga nahisulat sa Biblia.
(b) magaingon nga ang iyang mga sulat dili sakto.
(c) magtudlo nga gikinahanglan ang dugangan ang gibuhat
ni Kristo didto sa krus.
8. Si Pablo nag-ingon:
(a) adunay daghang mga dios nga kinahanglan atong
simbahon.
(b) adunay usa lamang ka Dios ug usa ka tigpatunga.
(c) adunay usa lamang ka Dios ug daghang nga tigpatunga.
9. Sa diha nga usa ka anak sa Dios ang mahulog ngadto sa
sala:
(a) siya mag-antos nga walay manlalaban.
(b) siya mawad-an sa iyang Abogado-Manlalaban tungod
si Kristo nasubo sa sala
(c) si Kristo anaa sa presensiya sa Dios nagtabang alang
kanato.
10. Ingon nga tigpatunga, ang Ginoong Jesu Kristo:
(a) makahimo ug andam sa pagtabang kanato sa diha nga
kita tintalon ngadto sa sala.
(b) magaampo apan nabalaka ngadto sa uban nga mga
butang.
(c ) dili moampo alang kanato hangtud adunay lain nga
mohangyo kaniya.
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Human sa pangutana 1-5, isulat ang TINUOD o SAYOP.
1. Ang kamatuoran sa Dios kanunay nagkausab.
2. Ang Grasya sa Dios nagtabang kanato sa mga panahon sa
pag-antos ni Kristo.
3. Sayo sa ministeryo ni Kristo, ang mga tinun-an nakasabot
sa dayag sa kamatayon ug
pagkabanhaw ni Kristo.
4. Kita kinahanglan magtubo diha sa grasya ug kahibalo sa
atong Ginoo.
5. Ang pagsilbi sama ra sa mga buhat.
Pilia ang a, b, c sa paghatag sa saktong tubag sa mga
pangutana ika 6-10.
6. Ang Kristohanon makapaabot nga:
(a) mag-antos niini nga kalibutan ug himaya sa pagkahuman.
(b) mag-antos karon ug sa pagkasunod
(c) maghimaya karon ug mag-antos sa umaabot
7. Aron maandam sa pagbalik ni Kristo, kita kinahanglan :
(a) kanunay nga anaa diha sa mga maayong buhat.
(b) makasiguro nga kita anaa sa maayong kahimtang sa atong
simbahan
(c) magatubo diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo.
8. Ang buhat ni Kristo didto sa krus paigo na sa atubangan sa
Dios busa
(a) ako wala magkinahanglan sa maayong buhat.
(b) ako magbuhat sa pinakamaayo nga akong mahimo.
(c) Ako kinahanglang mobayad alang sa misa.
9. Ang Dios mahimuot:
(a) kon si Kristo ilansang pag-usab.
(b) kon si Kristo pagasimbahon diha sa langit.
(c) kon si Kristo ipataas ug himayaon sa langit ug yuta
10. Ang pagpabilin diha sa grasya sa Dios nagpasabot:
(a) Ako naglaum nga ang akong mga buhat maayo gayud.
(b) Ako magdugang sa akong mga buhat ngadto sa kang
Kristo.
(c) Ako mobutang sa akong pagsalig bugtong diha ni Kristo.
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Ikawalo nga Pagsulay

Ikalimang

SI KRISTO ANG ATONG MAGBALANTAY
UG OBISPO

SI SAN PEDRO UG ANG BULAHANG
INAHAN

Human sa mga pangutana 1-5, isulat ang TINUOD o SAYOP.
1. Ang mga sakripisyo sa Daang Tugon naghingpit kanila nga
naghalad kanila.
2. Ang ganti nga ihatag ni Kristo alang sa mapadayonong
pagsilbi mao ang kinabuhing dayon.
3. Si Kristo ingon nga atong Obispo nagbantay, naggiya, ug
nagpakaon sa mga iya.
4. Ang Ginoo nahibalo sa akong sulod nga kinabuhi ug
naghulat kanako sa pagbuhat sa
Iyang kabubut-on.
5. Ang sakripisyo ni Kristo pinaagi sa Iyang lawas kausa lang
ug alang sa tanan.
Pilia ang a, b, c sa paghatag sa saktong tubag sa mga
pangutana ika 6-10.
6. Ang sakripisyo ni Kristo:
(a) hingpit ug dili na kinahanglan pagabalikon.
(b) dili hingpit, naghimong kinahanglan sa Iyang lawas nga
ihalad sa daghang panahon.
(c) dili kompleto, naghimong kinahanglan alang kanato nga
maghimo sa mga maayong buhat aron sa pagpahimuot
sa Dios.
7. Aron pagluwas sa karnero, ang Maayong Magbalantay
kinahanglan mobuhat sa:
(a) pagtugyan sa iyang kinabuhi bisan makuyaw.
(b) paghatag sa Iyang kinabuhi
(c) pagluwas sa iyang kaugalingon nga kinabuhi
8. Si Kristo, ang Maayong Magbalantay, nahibalo sa tinuod
nga karnero tungod:
(a) kay sila naminaw ug nagsunod.
(b) kay sila nabautismohan.
(c) kay sila nakonpirmahan.
9. Ingon nga Pangulong Magbalantay sa Karnero, si Kristo:
(a) nagluwas kanato gikan sa silot sa sala.
(b) nagluwas kanato gikan sa silot ug gahum sa sala.
(c) mohatag sa mga pinasahing ganti ngadto kanila nga
nagsilbi kaniya nga nagpadayon
10. Ang Ginoo maghukom niadtong mga iglesia nga:
(a) init.
(b) dagaang
(c) bugnaw
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Pagsulay

Itubag ang TINUOD o SAYOP sa mga pangutana 1-5.
1. Ang Dios, si Gabriel ug Elizabeth mipasidungog ni Maria.
2. Ang panagsulti ni Pedro uban ni Maria makita sa sulat
(maayong balita) ni Markos
3. Si Maria, Pedro, Juan , Pablo ug Judas tanan nagtawag ni
Kristo nga Manluluwas.
4. Ang mga sugo ni Maria kinahanglan sundon sa tanan.
5. Bugtong si Kristo ang atong Tigpaliwala, Abogado ug
Manlalaban.
Pilia ang a, b, c sa paghatag sa saktong tubag sa mga
pangutana ika 6-10.
6. Sa diha ang Ginoong Jesus napulo ug duha ang panuigon:
(a) Siya misupak ni Jose ug Maria.
(b) Siya miingon nga Siya adto sa buluhaton sa Iyang
Amahan.
(c) Siya gitudloan sa daghang mga butang pinaagi sa mga
magtutudlo.
7. Sa pista sa kasal, si Maria:
(a) mihimo sa milagro tungod sa hangyo ni Pedro.
(b) miingon nga siya moampo ngadto ni Kristo.
(c) mihimaya sa iyang Lalaking anak, ang Ginoong Jesus.
8. Sa diha si Maria ug mga lalaking igsoon ni Kristo miabot sa
pagsulti uban Kaniya, si Kristo
(a) mibiya sa pagtudlo aron pagpakigsulti ngadto kanila.
(b) miingon nga ang iyang inahan ug mga lalaking igsoon
mao ang nagbuhat sa kabubut-on sa Dios
(c) miingon nga si Maria mas duol ngadto Kaniya kay ni
Pedro o Juan
9. Sa diha si Kristo himatyon didto sa krus, Siya miingon nga
si Maria:
(a) wala magkinahanglan nga adunay mag-atiman kaniya.
(b) mamatay na sa dili madugay ug moadto sa langit.
(c) kinahanglan atimanon ni Juan.
10. Human sa pagkabanhaw, si Maria:
(a) nakita sa usa ka higayon lamang sa Bag-ong Tugon.
(b) nakita sa tibuok Bag-ong Tugon nga nagpanalangin.
(c) misulat sa usa ka sulat nag naghimaya sa iyang lalaking
anak.
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Ikaunom nga Pagsulay

Ikapito nga Pagsulay

UNSAON NGA MAHIMONG USA KA NAK
SA DIOS UG MAHIBALO NIINI.

UNSAON NGA MAHIMONG USA KA PARI
UG USA KA SANTOS

Human sa pangutana 1-5, isulat ang tubag nga TINUOD o SAYOP.
1. Mahimo nga mahibalo sa tinuod nga kalinaw nga ang mga
sala wala mapasaylo.
2. Si Pedro nag-ingon adunay mga tawo nga ang kinaiya sama
sa iro o baboy.
3. Bisan ako pobre, ang Dios modawat sa akong mga halad
nga maayong mga buhat
ug mohimo kanako nga Iyang anak.
4. Ang kinabuhi niini nga kalibutan maayo alang sa langit.
5. Ang Dios mohatag sa kinabuhi sa mga tawo pinaagi sa
Iyang kalooy ug Iyang Pulong.
Pilia ang a, b, c sa paghatag sa saktong tubag sa mga
pangutana ika 6- 10.
6. Ako mahibalo nga ako anak sa Dios, kon ang akong
kaluwasan nagdepende:
(a) Sa nahuman nga buhat ni Kristo.
(b) Sa akong mga maayong buhat.
(c) sa usa ka santos nga nag-ampo alang kanako.
7. Pinaagi sa madunot nga mga butang:
(a) Kita matubos.
(b) Kita maluwas ug makadawat sa kinabuhi nga sa Dios
gihatag.
(c) Kita dili makadawat sa mga butang nga sa Dios gihatag.
8. Ako makadawat sa dagkung mga butang gikan sa Kasulatan
(a) Kon ako adunay kopya sa akong kaugalingon.
(b) Kon ako masayud sa mga pagtulon-an.
(c) Kon ako masayud ug mobuhat unsa ang gisulti niini.
9. Mahimo nga matawo pag-usab:
(a) Pinaagi sa dugo
(b) Pinaagi sa pagbuot sa unod ug sa tawo.
(c) Bugtong pinaagi sa gahum sa Dios.
10. Kon ang usa ka magtotoo mosupak sa Dios:
(a) Ang Dios mosilot kaniya, apan siya nagpadayon ingon
nga usa ka anak sa Dios.
(b) Siya mawad-an sa kinabuhing dayon.
(c) Siya pagatugotan sa pagpadayon sa iyang sala tungod
ang Dios mao ang Gugma.
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Human sa mga pangutana 1-5, isulat ang TINUOD o SAYOP.
1. Si Pedro mitudlo labaw sa makaduha mahitungod sa mga
pari sa iyang mga Sulat.
2. Sumala sa Bag-ong Tugon, matag tinuod nga magtotoo
adunay dalan ngadto sa Dios
ingon nga usa ka pari.
3. Ang matag usa sa hukmanan sa Roma gitawag nga mga
santos sumala sa Biblia.
4. Si Pedro ug si Pablo dili kanunay magkauyon.
5. Ang usa kinahanglan matawo ngadto sa pamilya sa Dios
aron nga mahimong pari.
Pilia ang a, b, c sa paghatag sa saktong tubag sa mga
pangutana ika 6-10.
6. Ang mga pari nga ni Pedro gisultihan mao:
(a) ang mga lalaking anak ni Levi.
(b) ang tanang mga magtotoo.
(c) usa ka pinasahing matang sa mga balaang tawo.
7. Ang “Harianong Pagkapari” nagatagad sa:
(a) sa tanan mga tawo.
(b) kadtong naluwas human sa kamatayon ug pagkabanhaw
ni Jesu Kristo.
(c) bugtong kadtong kaliwat sa mga Judeo.
8. Ang usa ka santos sa Bag-ong Tugon:
(a) usa nga gipalahi sa Dios.
(b) usa nga makahimo sa mga milagro.
(c) usa nga namatay ingon nga bayani.
9. Sumala ni Pedro, ang usa mahimong santos pinaagi:
(a) sa pagka ermitanyo ug magpalahi sa iyang kaugalingon
sa hingpit gikan sa kalibutan.
(b) sa Espiritu sa Dios.
(c) sa Iglesia.
10. Sa Daang Tugon, ang bugtong usa nga makasulod sa
Pinakabalaang Dapit mao:
(a) ang mga lalaki sa Israel.
(b) ang mga pari ug mga hari.
(c) ang mga Labaw nga Pari.
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