
Alang sa dugang 
nga impormasyon:

  Kani nga pagsulay nagapakita lamang sa imong kahimtang atubangan sa lima sa
Napulo ka Sugo sa Ginoo. Kung ikaw paga-hukman basi ni-ini, ikaw ba sad-an o
dili? (Napamatud-an na nga ikaw sad-an. Bisan pa ug ang siyam sa napulo imong
nasunod sa tibuok nimong kinabuhi, imu gihapong napakyas ang ika-napulo—
tan-awa ang ika-8 nga pangutana.) Ayaw kahiubos. Pagpadayon lamang. Kini
among gipahibalo tungod sa tininuod ug kinasingkasing nga pagtagad namo sa
imong kalag.

Unsay Imong Napa-ingnan?

Ang Una sa Napulo ka Sugo kay: “Ayaw pagsimba ug laing Dios 
gawas Kanako.” Kini nagapasabot nga kita maghigugma sa Ginoo 

sa tibouk natong kasingkasing,hunahuna,kalag ug kusog. Ang Biblia 
naga-igon nga walay nakatuman ani nga sugo (Salmo 14:2-3)---kung 
ikaw mi-ingon nga nakatuman ka,nakasala ka gihapon sa pagpakyas 
sa ika-siyam nga sugo sa pagpamakak. (Ang Unang Sugo) Dili

OO 8

Ang Biblia naga-ingon, “ug ang among matarong nga
buhat sama lamang sa hugawong pahiran.” (Isaias 64:6) 
Kini nagpasabot lamang nga walay makabayad sa 
pagpakyas sa m ga balaan nga Sugo sa G inoo.
Pananglitan,ang usa ka sad-an nga tawo, ibutang nato 
pagpatay, kung siya manggihatagon og donasyon, dili na
ba siya silotan? Sayop kini. Sumaa ana, walay maskin 
unsa nga maayong buhat ang makawala sa atong mga 
sala.

 Dili
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Kung imong gisampit ang ngalan sa Ginoo, Siya nga naghatag sa
imong kinabuhi, sa walay hinongdan nga mga butang, kana kay
pagpasipala sa ngalan sa Dios. Sa Levitico 24:16, gi-ingon, ang

   magpasipala sa ngalan sa Ginoo patyon gayod...” (Ang Ika-tulo nga Sugo)

 Dili

OO 4

Ang pagtan-aw uban ang malaw-ayon o hugaw nga panghuna-huna,
basi sa Ginoo, ikaw kay usa ka “mananapaw”. Si Hesus nag-ingon,
“Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay motan-aw sa usa 
ka babaye uban sa daotang tinguha nakapanapaw na ngadto 

kaniya sulod sa iyang kasingkasing.” (Mateo 5:28).
Sa 1 Corinto 6:9-10 gi-ingon nga ang mga mananapaw, 

     “…dili makasulod sa Gingharian sa Dios.” (Ang Ika-pito nga Sugo)

 Dili

OO 3

Ang pagkuha sa usa ka butang (mapa dyutay o dako ang kantidad) 
nga walay pagtugot sa tag-iya, basi sa Ginoo, sakto na para ikaw 
mahimong “kawatan”. Naa sa 1 Corinto 6:10, “O kawatan…dili 
makasulod sa gingharian sa Dios.” (Ang Ika-walo nga Sugo) Dili

OO

2

Ang pagsulti ug usa ka bakak, sumala sa basihan sa Ginoo,
igo na para ikaw mahimong bakakon. Sa Gipadayag 21:8,
nag-ingon ang Ginoo, “…tanang bakakon itambog gayod sa
linaw nga kalayo…” (Ang  Ika-Siyam nga Sugo) Dili

OO 1

                                      ANG RESULTA
                           WALAY LIMBONGAY! 
Imung Tubag:      Dili pwede mutan-aw diri kung wala pa nimu
                           natubag ang  mga pangutana sa atubangan.

Imu na bang nasupak ang unang sugo sa Napulo ka Sugo? 
(Ang una sa 10 Ka Sugo kay: “Ayaw pagsimba ug laing 
diosdios gawas Kanako.”)

8.
 Dili

OO

Matag-adlaw ba nimu gibasa ang Biblia?7.
 Dili

OO

Kanunay ka ba nga gasimba?6.
 Dili

OO

Mang-gihatagon ka ba ug kwarta o donasyon?5.
 Dili

OO

Nagamit ba nimu ang “Ginoo”, “Hesus”, o “Kristo” sa
pagpanampit-nampit lang o pagpagawas sa kalagot o 
kakurat? (Pananglitan: “G_noo ko!”, “JesusMariaHusep”)

4.
 Dili

OO

Nakatan-aw ka ba uban ang malaw-ayon o hugaw nga
panghuna-huna diha sa imong isigkatawo?3.

 Dili

OO

Nakakuha ka ba ug butang nga gamay o dyutay nga
dili imuha o sa walay pagpananghid? (Maskin dugay na.)2.

 Dili

OO

Nakasulti ka ba ug dili tinuod o nakapamakak?1.
 Dili

OO

Nakasulti ka ba ug dili tinuod o nakapamakak?

Gamita ang lapis o bolpen, sa pagbuslot sa kahon kung asa ang imong tubag. 
Ayaw pag –ablihi ang sunod nga bahin kung wala ka pa nahuman.
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Unsay mas bug-at, ang “maayo” o
     “daotan” mong buhat? Ikaw ba 
                 maayong tawo sa panan-aw
                            sa Ginoo? Kon mao, 
                                igo ba kini para 
                                   ikaw malangit?

Maayo ka ba nga tawo?

Gamita ang lapis o bolpen, sa pagbuslot sa kahon
kung asa ang imong tubag. Ayaw pag ablihi ang
sunod nga bahin kung wala ka pa nahuman! 
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