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Mahal nga Tinun-an,

Malipayong pag-abiabi kanimo uban sa panimalay sa
International Correspondence 'Institute! Daghang
mga batang lalaki ug mga babaye sa nagkalainlaing kana-
suran nagatuon usab niining leksyona, ingon man usab
ang ilang mga ginikanan ug mga magulang. Buot ka ba ma- 4,

ngutana kon ngano? Tungod kay silang tanan buot I'
mobasa mahitungod sa mga batugang mga tawo ug mga S
babaye sa unang panahon. Gusto usab silang motan-aw sa ~
mga hulagway ug mobuhat sa mga butang nga ipahimo / :::.-~ I"/'
nila sa matag leksyon. ~ f

"~ "".
Labaw sa tanan magustohan nimo kining

"" leksyona tungod sa imong rnatun-an
__ "\.. mahitungod sa Dios. Ang Dios nahigugma sa

mga tawo nga gihisgutan niining leksyona nga
~§Y?' . imong ginabasa. Nagahimo Siya ug mga

(ItJ-.. .k~hlbulonga.ng butang alang kanila. Makita usab
l ~ ~ __ nimo kon giunsa ka paghigugma sa Dios ug sa

:9~~ --...- - Iyang pagpamuhat sa mga kahibulongang
mga butang alang kanimo.

Kining mga leksyona masayon
lamang sabton. Nagahisgot sila mahi-
tungod sa mga tawo nga imong
mabasa sa Biblia. Ang mga
bersikulo nga gigamit niining
leksyona gikan sa mga hubad nga
masayon kaayong sabton.
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Human nimo matun-i ang matag leksyon sa "ANG
DIOS NAHIGUGMA KANIMO" kompletoha

dayon ang imong Talaan sa Tinun-an. Buhata ang
mga butang nga gisulti niini kanimo. Human magradohi

\\~ ~~~~~~~ ang imong Talaan o Eksamin, makadawat ikaw ug
usa ka matahum nga sertifico. Kon ikaw nagatuon sa

usa ka saring, ang imong magtutudlo magasulti
kanimo unsay imong buhaton.

Tingali ang tibuok mong pamilya buot motuon sa n/o~
"ANOrpatukuranang kurso sa International Correspondence NAIlI~

Institute. Tan-awa ang hitsura sa KALINGAWAN NGA
IMONG PAGABUHATON diha sa Talaan sa
Tinun-an.

Kon daghan kamo ang mogamit sa mao rang
libra, isulat ang imong mga tubag sa laing papel
inay niining leksyona. Apan pangayo ug dugang

pang kopya sa Eksamin o Talaan sa Tinun-an
alang sa matag usa nga nagatuon. Ang

matag tinun-an nga nakatapus sa iyang Eksamin o
Talaan makadawat ug sertifico sa ICI nga binu-

tangan sa iyang ngalan.

Kon ikaw adunay mga pangutana mahitungod sa bisan unsang butang niining
leksyona, isulat lamang sila ug ipadala kanako kauban sa imong Eksamin o Talaan
sa Tinun-an alang sa pagrado. Malipayon akong makatabang kanimo.

Marninatud-on,
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INTERNATlONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE

Leksyon I

ANG DIOS NAKAILA
UG NAHIGUGMA KANIMO

Tun-i kini mahitungod sa Dios
Ang Dios adunay basahon nga gitawag ug Bib1ia

o ang Balaan nga Bib1ia.
Ang Dios nagatug-an kanimo sa kamatuoran mahitungod

Kaniya diha sa Biblia.
AQg Dios mao ang kaniadto sa unang panahon ug sa kanunay

magapabilin bisan sa umalabot nga panahon.
Ang Dios makahimo sa bisan unsa nga butang. Iyang gibuhat ang

kalibutan.
Ang Dios anaa sa tanang dapit ug nasayud sa tanang butang.
Ang Dios maoy nagbuhat kanimo. Siya nakaila ug nahigugma kanimo.
Ang Dios maayo. Sa dihang mailhan nimo Siya ikaw mahigugma Kaniya.

Kining mga pulonga gikan sa Biblia
• Kusga sa pagbasa sa 5 ka pagsubli

Ang Dios gugma. Kita nahigugma Kaniya tungod kay
iiJ:'angDios una nga nahigugma kanato. l Juan'4:16,19.

Mabuhat mo ba kini?
Isulat ang mga litra nga nakulang sa matag usa ka tubag.

l. Nganong nahigugma kita sa Dios?

Tungod kay Siya U .oo oo. 'oo oo. n oo.... oo. oo. oo. 'oo ••• oo. kanato.

2. Unsang libroha ang nagtug-an kanimo sa kamatuoran mahitungod sa Dios?
Ang Balaan nga B
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Mao kini ang hustong mga tubag
I. unang nahigugma 2. Biblia

Mao ba kini ang mga pulong nga imong gitubag'!

Ang Biblia nagsaysay kanimo unsa diay ang Dios.

Paghimog usa ka badlis ilalom sa tanang pulong gikan niining timaan
-ngadto sa sama niini.-

- -Ang Dios diha na kanunay kaniadto ug kanunay sa umaabut.

sa wala pa ang kalibutan,
kaniadtong wala pa ang langit ug mga panganod,
-sa wala pa ang adlaw, bulan ug mga bitoon, diha
na ang Dios.-

Ang Dios makahimo bisan unsang butang.
Ang Dios maoy nagbuhat sa kalibutan.

Ang Dios maoy nagbuhat sa mga dagkung bato ug mga bukid.
/~ Ang Dios maoy nagbuhat sa mga kasapaan ug mga suba.

~ Ang Dios maoy nagbuhat sa mga kakahoyan ug mga kabulakan.

~

Ang Dios maoy nagbuhat sa mga mananap ug mga katawhan.
\ ... -- - Ang Dios nagbuhat kanimo.-

1 __ ~~ •
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Ang Biblia nagtug-an kanimo nga ang Dios anaa sa tanang dapit.

Ang Dios anaa sa palibot-nimo ~ ~
Sama sa hangin nga imong giginhawa. ~ 1
Dili nimo makita ang hangin. ct
Dili nimo makita ang Dios.
Apan ang Dios makakita kanimo. ~
Ang Dios makadungog kanimo.
Ang Dios makasulti nganha kanimo. ~
Ang Dios nakaila ug nahigugma kanimo. "-

Ang Biblia nagtug-an kanimo nga ang Dios nasayud sa tanang butang.
Ang Dios nakakita sa tanang butang nga imong gibuhat.
Ang Dios nakadungog sa tanan nimong gisulti.
-Ang Dios nasayud sa tanang butang nga imong gihunahuna ug gibati.-
Ang Dios nasayud unsay labing maayo alang kanimo.
Ang Dios nasayud sa kamatuoran mahitungod sa tanang butang.
Ang Dios nagtug-an kanimo sa kamatuoran diha sa Biblia.

Ang Dios nahigugma kanimo.
sama ra sa paagi sa Iyang pagbuhat kanimo.

May mga tawo nga may mga talumtom sa nawong.
Ang uban may kulot nga mga buhok.

Ang uban pa gayud may mga hatag-as nga buhok.

~

.May mga tawong tambok ug mobo. "-
Ang uban mga hataas ug mga maniwang. (
Walay sapayan kining tanan.
-Ang Dios nahigugma kanimo sa imong pagka-binuhat Niya.-

Isulat ang imong ngalan diha sa blanko.

Ang Dios nahigugma ni .
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~ Ang Biblia nagtug-an kanimo nga ang Dios maayo.

~ Buot ang Dios motabang kanimo.
~ , Buot ang Dios nga maglig-on ug maglipay kanimo.

Buot ang Dios nga maghimo kanimo nga maalamon ug malig-on,
Buot ang Dios nga maghimo kanimong maayo ug matinabangon.·

;.::::::.=~~

Kung mailhan na nimo ang Dios, ikaw mahigugma Kaniya.

Maoy tinguha sa Dios nga ikaw mahigugma Kaniya sama nga Siya nahigugma
kanimo.
-Kining mga leksyon makatabang kanimo sa pag-ila sa Dios ug sa paghigugma
Kaniya. -

Buot ka ba nga makaila sa Dios? _

Buot ka ba nga magmalig-on ug mahimong malipayon? .

Buot ka ba nga magmaalamon ug magmakusganon? ...............................•

Buot ka ba nga mahimong maayo ug matinabangon? _

-Ikaw makahimo sa pagpakigsulti sa Dios.-
Ang Dios anaa kauban nimo ug mamati kanimo
Ang pagpakigsulti sa Dios maoy usa ka pag-ampo.

Ton-i kining pag-ampo ug isulti ngadto sa Dios.

Pag-ampo
Buot ako makaila Kanimo, O Dios,
Ug buot usab mahigugma Kanimo, sama nga Ikaw
nahigugma kanako.
Busa, tabangi ako sa pagtoon niining mga leksyona,
Ug himoa ako sumala sa buot nimo alang kanako.

Karon kuhaa ang imong Talaan sa Tinun-an sa Ang Dios Nahigugma
Kanimo ug buhata ang gisugo nga imong pagabuhaton dinha.

INTERNATIONAL CORRESPONDNECE INSTlTUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE, P.O. BOX 1084, MANILA
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Unsaon Pagtapos sa Imong Talaan sa Tinun-an ug Pasulit

INTERNATIONAL CORRESPONOENCE INSTITUTE .

PHILlPPINE NATIONAL OFFICE P.O. BOX 1084. MANILA

Kuhaa ang imong librong "Ang Dios Nahigugma
Kanimo."
Basaha ang sulat sa pahina 5.
Tun-i ang leksyon I.
Buhata ang bisan unsang ipabuhat kanimo.

Buhata ang Duot nimo sa Kalingawan-Nga Imong
Pagabuhaton.
Isulat ug malinaw ang imong ngalan ug Pinuy-anan
nga abutan sa koreo.
Tubaga ang mga pangutana bahin sa leksyon.

Kon adunay pangutanang dili nimo matubag.
basaha ang leksyon pag-usab sa "Ang Dios

Nahigugma Kanimo" hangtud makita nimo ang
tubag. Human niana isulat kini sa Talaan sa

Tinun-an.

Paghuman nimo sa leksyon I ug nakompleto na ang
Talaan sa Tinun-an ug Pasulit, padayong ngadto
sa leksyon 2 sa Ang Dios Nahigugma Kanimo.
Buhata kini ug ang tanang leksyon sama sa gibuhat
nimo sa leksyon I.



Unsaon Pagdawat sa Imong Sertipiko

Paghuman nimong matun-an ang tulo ka leksyon.
sulati ang usa ka sobre ug:
International Correspondence Institute
P.O. Box 1084, Manila

Ibutang ang imong ngalan ug pinuy-anan
sa wala nga bahin sa ibabaw sa sobre.

Tan-awa pag-usab ang imong mga tubag sa Talaan
sa Tinun-an ug Pasulit.

Sa panahong naseguro kang ang tanan tukma ug
human na, isulod kini sa sobre.

Ibutang ang husto prangkiyo sa sobre ug
ipadala kini.
Ang mga leksyon pagagradohan ug ibalik kanimo.

Buhata ang masu nod nga mga leksyon sa maong paagi
hangtud mahuman nimo ang kurso.

Sa hamubong panahon madawat nimo ang imong sertipiko
gikan sa ICI.

Kon ikaw naga tuon sa usa ka saring sa Sunday School
o Kapunongan sa ICI, ang imong pangulo magasulti

Kanimo kon unsay angay mong buhaton. Ang mga pangulo
sa Kapunongan mahimong makapadala sa mga

pasulit sa tibuok saring kon kini masayon.

Tago-a kining pahina kauban sa imong nagradohang
pasulit nga gibalik kanimo. Iuban sa tabon sa

Iibro ug mga leksyon.
Higti kini ug liston o laso paghuman magradohan

ang ika-14 nga pasulit nga gibalik kanimo.
Karon! - - usa ka kompleto nga libro sa ICI!
Lingawa ang imong kaugalingon karon
samtang gatuon ka sa Ang Dios Nahigugma Kanimo.



INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE

ANG DIOS NAKAILA UG
NAHIGUGMA KANIMO

._KALINGAWAN NGA IMONG PAGABUHATON
Butangi ug color ang mga hulagway.
Butangi ug color kining mga hulagway sa mga kabataan
sa nagkalain-laing kanasuran.

Ayoha sa pagsulat nga minuldi
Imong ngalan .

Pinuy-anan nga pagadad-an sa sulat .

Idad Babaye/Lalaki .

Petsa sa pagpadala ..
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Pangitaa ang tukma nga mga tubag.
Una sa tanan basaha ang gisulti dinhi. Unya tan-awa ang listahan sa mga pulong
diha sa dapit sa too hangtud nga imong makita ang tukma nga pulong nga-imong
pilion sa pagsulat diha sa blanko. Sulati ang blanko, ug unya badlisi ang pulong
nga anaa sa too nga maoy imong gigamit sa pagtubag sa pangutana sa wala.

l. Ang basahon nga nagtug-an kanimo sa
kamatuoran mahitungod sa Dios mao ang ..._ ..•........... Ieksyon

2. Ang Dios kanimo bisan un-
sa ka. mahigugma

3. Kining mga maoy magatabang
kanimo sa pagkasayud ug dugang pa mahitungod sa
Dios ug sa paghigugma Kaniya. nahigugma

may tinguha

Biblia

4. Ang ang nagabuhat sa kalibutan.

S. Ang Dios nga ikaw magmaayo ug mag-
malipayon.

Ang Dios buot nga ikaw Kaniya. sa bisan unsang
butang

6.

7. Ang Dios maayo ug buot nga maghimo kanimo nga maayo

8. Ang Dios anaa sa tanang dapit ug makahimo

Dios

Makatabang ka ba sa uban.
Aduna bay higala nimo nga buot magtoon sa Ang Dios Nahigugma Kanimo?
Isulat ang ilang ngalan sa minuldi ug ang ilang pinuy-anan. Among ipadala ngadto
kanila ang curso. Pag gamit ug dugang pa nga papel kon kinahangian.

Imong ngalan .

Pinuy-anan nga pagadad-an sa sulat .

Imo ba nga gibuhat ang tanang bulohaton niining leksyona? .
Grado .

Ang Imong papet sa pasullt pagahatagan ug grado ug Ipadala balik kanimo,
kauban sa sunod nimong leksyon. Kami malipay sa pagdawat ug mga sulat n!lll
gikan gayud kanimo. Pangutana lamang bisan unsa nga mga pangutana nga
moabot sa Imong hunahuna sa panahon nga Ikaw nagtoon. IPADALA KINING
PAPEL SA PASULlT NGADTO SA:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084, MANILA
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INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE

Leksyon 2

Tun-i kini mahitungod sa Dios
Ang Dios makabuhat sa butang nga dili mabuhat sa lain.
Ang Dios makahimo-makabuhat ug usa ka butang nga walay pagamit sa bisan un-

sa nga butang.
Gibuhat sa Dios ang kalibutan sulod sa unom ka adlaw.
Gibuhat sa Dios ang maayong kalibutan aron imong pagapuy-an.
Gibuhat sa Dios ang unom ka adlaw aron ang tawo magapamuhat ug usa ka adlaw

aron igapahulay.
Gitug-anan ikaw sa Dios sumala sa Genesis giunsa Niya ang pagbuhat sa kalibutan.
Ang Genesis maoy unang basahon sa Iibro sa Dios--ang Biblia.

GIBUHAT SA DIOS ANG
KALIBUTAN NGA IMONG
GIPUY-AN

Basaha kini gikan sa Biblia
Sub\ia pagbasa makalima

sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit
ug ang yuta. Genesis l: l

Makabuhat ba ikaw niini?
Isulat ang mga \itra sa Iinya.

l. Unsa man ang mabuhat sa Dios nga dili mahimo sa uban?

Ang Dios m.oo oo. oo. oo. oo •• oooo. oo.ug butang nga walay pa gamit
ug laing butang.

Diin ka man tug-ani sa Dios kon giunsa Niya sa pagbuhat ang kalibutan?

Diha sa G .oo ... oo. ... oo.... nga mao ang unang bahin sa B oo. ... ... .oo

2.

13



Mga Tubag

l. Makabuhat 2. Genesis,Biblia

Gibuhat sa Dios ang kalibutan sulod sa unom ka adlaw.
Giplano sa Dios ang usa ka kahibulongang kalibutan nga pagapuy-an sa katawhan.

Una sa tanan walay bisan unsang hulagway ang kalibutan.
Mangitngit kadto labaw pa kadulom sa kinadulmang kagabhion.

Unya milihok ang Dios ug ang kalibutan nakabaton ug hulagway.
Misulti ang Dios ug mitungha ang kahayag.

Matag sulti sa Dios dihay Iyang nabuhat nga butang.

Handurawa nga ikaw nagasud-ong sa Dios nga nagabuhat sa kalibutan.
Paghimog badlis ilalotn sa mga pulong nga gialihan niining duha ka mga
timaan ·ngadto·
Kini makaplagan gikan sa Genesis diha sa unang bahin sa Biblia.

Ang unang adlaw
·Ug miingon ang Dios, "Mahimo ang kahayag."·

Gibuhat sa Dios ang adlaw ug ang gabii.

Ika-duhang adlaw

C~/~. . .-

.Ug miingon ang Dios, "Mahimo ang usa
ka inalisngaw sa taliwala sa mga tubig, ug

pagabahinon ang mga langit nga
diha sa ibabaw sa hawan ug ang yuta

diha sa ubos."_.
Gilain sa Dios ang langjt gikan

sa mga tubig.
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Ika-tulong adlaw

Ika-upat nga adlaw'

Ika-lima nga adlaw

·Ug miingon ang Dios, "Mahimo ang mga
tubig ubos sa kalangitan nga

matigom ngadto sa mga kadagatan.t'f

Gibuhat sa Dios ang yuta, dagat, kakahoyan
ug mga kabulakan.

·Ug ang Dios miingon, "Mahimo
ang mga masulaw nga kahayag sa

kalangitan.t'f

Gibuhat sa Dios ang adlaw, bulan, ug
mga bitoon.

·Ug miingon ang Dios, "mahimo ang mga
isda sa kadagatan ug ...

ang kalangitan mapuno sa mga kalanggaman.vf

Gibuhat sa Dios ang tanang
mga isda ug mga langgam.

·Ug miingon ang Dios, "Mahimo ang
tanang matang sa mga mananap

diha sa kayutaan.v"

Gibuhat sa Dios ang tanang mga mananap.

·Ug miingon ang Dios, "Buhaton nato ang
tawo- sama sa atong dagway."·

Gibuhat sa Dios ang unang lalaki
ug ang unang babaye.
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Gibuhat sa Dios ang kalibutan aron imong kapuy-an.
Gitan-aw sa Dios ang tanang butang nga Iyang nabuhat.

Ang tanang butang lonlon maayo. Ang kalibutan matahum.
Ang Dios nalipay gayud.

Gihimo sa Dios ang unom ka adlaw alang sa pagpamuhat ug
usa ka adlaw alang sa pagpahulay.

Sa ika-pito ka adlaw ang Dios mipahulay.
Iyang gihimo ang ika-pito ng adlaw nga adlawng

igpapahulay.
Gihimo sa Dios ang adlaw nga igpapahulay

alang kanato.

Magapamuhat kita sulod sa unom ka adlaw sa
usa ka semana.

-Moadto kita sa balay sa Dios
(simbahan) sa adlaw nga atong igpapahulay.-
Nagaadto ka ba sa balay sa Dios (simbahan)?

-Sulod sa balay sa Dios (simbahan) kita makigsulti sa Dios ug
magtoon mahitungod Kaniya.-

Kita makigsulti usab sa Dios diha sa atong panimalay sa
diha nga kita nagaampo.

Nalipay ka ba nga ang Dios nagbuhat niining matahum nga kalibutan?
Nakapasalamat ka na ba sa Dios tungod sa Iyang pagbuhat kanimo? ,~"

Ton-' kining usa k, p'g-,mpo ug isulti ngadto sa Dto,. ~

\\Pag-ampo
Salamat Kanimo, O Dios, tungod sa tibuok kalibutan,
Tungod sa Imong pagbuhat sa tanang mga butang nga akong nakita,
Tungod sa mga adlaw nga mahimo ang mga bulohaton ug sa adlaw nga

igpapahulay;
Ug salamat Kanimo, O Dios, sa Imong pagbuhat kanako.

Karon sulati ang imong Talaan sa Tinun-an alang sa Leksyon 2.
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFICE, P.O. BOX 1084. MAN ILA
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INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE

GIBUHAT SA DIOS
ANG KALIBUTAN NGA
IMONG GIPUY-AN

•• KALINGAWAN NGA IMONG PAGABUHATON

Pag guhit (draw) bisan unsang butang nga gibuhat sa Dios.
Sulod sa matag kahon pag guhit (draw) ug usa ka hulagway sa
usa ka butang nga gibuhat sa Dios nianang adlawa. Mahimo usab
nga sa laing papel una nimo iguhit ug unya ipapilit lamang sa
tukma nga kahon.

Unang Adlaw Ika Duhang Adlaw

Ika-tulong Adlaw Ika-Upat nga Adlaw

Ika-Lima nga Adlaw Ika-Unom nga Adlaw
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Badlisi libot sa numero nga tukma sa pagbuhat sa
Dios sa kalibutan.

l. 6 10 8 365

Tubaga kini nga mga pangutana?

2. Unsa man ang gibuhat sa Dios sa ika-pito nga adlaw? ..
3. Aduna bay balay sa Dios, o simbahan, haduol sa imong ginapuy-an?

4. Nagaadto ba ikaw sa balay (simbahan) sa Dios? .
5. Nakapasalamat ka na ba sa Dios sa Iyang pagbuhat kanimo? ..

Gawas sa imong balay ug tan-aw sa imong palibut. Isulat ang ngalan
sa mga butang nga imong makita nga mga binuhat sa Dios.

l. 6.
7.
8.
9.

10.

2.
3.
4.
5.

Nakapasalamat ka na ba sa Dios tungod sa Iyang pagbuhat niining mga

butanga?

Kon wala pa nimo mabuhat kini buhata karon dayon.

Imo na ba nga gibuhat ang tanang bulohaton niining maong leksyon? ..

Minuldiha sa malinaw gayud ang pagsulat sa imong ngalan .

Grado .

INTERNATlONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILlPPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084. MAN ILA

Ang Imong papel sa pasullt pagahatagan ug grado ug Ipadala balik kanimo,
kauban sa sunod nimong teksvon. Kami malipay sa pagdawat ug mga sulat nga
gikan gayud kanimo. Pangutana lamang bisan unsa nga mga pangutana nga
moabot sa Imong hunahuna sa panahon nga Ikaw nagtoon. IPADALA KINING
PAPEL SA PASULIT NGADTO SA:
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Leksyon 3
AI

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE

/ ~'W
/1.

Tun-i kini mahitungod sa Dios

Gibuhat sa Dios ang unang lalaki ug babaye sama sa Iyang kaugalingon.
Maoy tinguha sa Dios nga sila mahimong Iyang mga anak.
Ang Dios nagahigugma sa Iyang mga anak ug nagaatiman kanila.
Ang Dios maoy nagbuhat usab kanimo ug buot nga ikaw mahimong Iyang anak.
Ikaw malipay nga magabuhat sumala sa buot sa Dios nga imong pagabuhaton.

Basaha kini gikan sa Biblia
Kusga sa pagbasa hangtud sa ika-limang balik .

Ang Ginoong Dios nag-umol sa lawas sa tawo
gikan sa abog 'sa yuta ug giginhawaan Niya
kini sa gininhawa sa kinabuhi. Ug ang tawo
nahimong buhi nga binuhat. Genesis 2:7

Mabuhat mo ba kini?
Isulat ang mga litra nga nawala diha sa tubag.

l. Unsa man ang gigamit sa Dios sa pagbuhat sa lawas sa unang tawo?

Gikan sa a sa y _ .

2. Unsay tinguha sa Dios mahitungod kanimo?

Mahimong Iyang a.... .... .....
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Mga Tubag

l. abog; yuta
.\

2. anak

Gibuhat sa Dios ang unang tawo sama sa Iyang kaugalingon
Badlisi ubos sa mga pulong gikan niining timaan - ngadto sa -

Gibuhat sa Dios ang unang tawo gikan sa abog sa yuta
Giginhawa sa Dios ang Iyang kinabuhi ngadto sa tawo.

Ginganlan sa Dios ang unang tawo nga Adan.

- Si Adan sama sa Dios sa daghang mga paagi. -

Si Adan maka ~ kita ug maka dungog.

sulti.

Si Adan makabuhat makadula.

Si Adan makahunahuna ug makabati.
Si Adan makahigugma sa Dios, sama nga ang. Dios nahigugma kaniya.

- Si Adan maoy usa ka anak sa Dios. -

Ang Dios nahigugma ug nagaatiman kang Adan.
Nagbuhat ang Dios ug matahum nga tanaman nga maoy puloy-anan ni Adan.
Iyang gitawag kini nga Eden. ~ "'"
Didto may mga malabong nga mga kakahoyan ug o O ~...,.,. -" )oo

mga anindot nga mga kabulakan ~ O o -'. ~ o
May mga malunhawng mga kapatagan ug ~,. J,;.rJW--'tlI~

mga mabugnawng katubigan.
Didto ang mga matahum nga mga kalanggaman
ug makighigala-ong mga mananap. ~
Didto may mga bunga sa kakahoyan nga mahimong kalan-on. ~A
-Ang tanang butang nga binuhat sa Dios lonlon mga maayo.s ~~
Si Adan nagpuyo sa usa ka hingpit nga kalibutan. ~ ..
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-Gihatagan sa Dios si Adan ug bulohaton.s
Gihatagan sa Dios si Adan ug bulohaton alang sa
iyang mga kamot.
Si Adan nag-atiman sa usa ka matahum nga tanaman.
Gihatagan usab sa Dios si Adan ug bulohaton alang s~ ,
iyang hunahuna. f<'~
Gihatagan ni Adan ug ngalan ang tanang mga
mananap ug mga kalanggaman.
Mitabang ang Dios kang Adan sa paghimo sa iyang bulohaton.
-Nalipay gayud niadto si Adan sa iyang pagbuhat sa gisugo
sa Dios kaniya.s
Oipaningkamotan gayud ni Adan ang pagpahimuot sa Dios.

Matag adlaw ang Dios miadto sa tanaman.
Nagsinultihanay ang Dios ug si Adan.

Naghinigugmaay ang Dios ug si Adan.

Nagustohan ni Adan ang makighigala-ong
mga mananap.

Nagustohan ni Adan ang matahum nga mga
langgam.

Gusto ni Adan nga makigsulti sa Dios.
Apan may lain pa gayud nga gikinahanglan si Adan.

Nahibaloan sa Dios ang gikinahanglan ni Adan.
- Sa kanunay nasayud ang Dios sa gikinahanglan sa Iyang mga anak.-

Gipakatulog sa Dios si Adan.
Gikan sa kilid ni Adan mikuha ang Dios ug usa ka gusok.
Gikan sa maong gusok ang Dios nagbuhat ug usa ka babaye.
Siya maoy motabang kang Adan ug maglipay kaniya.

Gipukaw sa Dios si Adan ug gipakita ang babaye.
Gihigugma ni Adan ang babaye nga gihatag sa Dios kaniya.
Gitawag siya ni Adan nga Eva.

Si Eva nahimong asawa ni Adan.
Si Adan ug si Eva maoy nahimong unang mga tawo.
sa kalibutan.
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Sila si Adan ug si Eva mga malipayon didto sa Eden.
Gihigugma nila ang matahum nilang puloy-anan.

Naghinigugmaay ang usa ug usa kanila.
Sila nahigugma sa Dios.

·Silang duha si Adan ug si Eva nakigpanglakaw ug nakigsultihanay sa Dios •

Gibuhat usab ikaw sa Dios ug buot nga ikaw mahimong Iyang anak.
Dili sama sa pagbuhat ni Adan ang pagbuhat sa Dios kanimo.
Una sa tanan gibuhat ikaw sa Dios nga gamay nga bata.
Gihatagan ikaw Niya ug amahan ug inahan nga maoy magaatiman kanimo.
• Ang Dios nahigugma kanimo sama sa Iyang paghigugma kang Adan. Maoy
tinguha sa Dios nga Siya mahimong Imong Amahan usab.·

Maoy tinguha sa Dios nga ikaw usab malipayon.
Ikaw usab may bulohaton nga pagabuhaton-

may mga bulohaton alang sa imong mga
kamot ug sa imong hunahuna.

Ayoha gayud paghimo ang imong bulohaton.
Paningkamoti ang pagpahimuot sa Dios sama sa
... gibuhat ni Adan. ·Magmalipayon ikaw sa

pagbuhat sa buot sa Dios nga
imong pagabuhaton.·

Buot mo ba nga ang Dios motabang kanimo sa imong bulohaton?
Sag-uloha kining pag-ampo ug isulti ngadto sa Dios matag buntag.

Pag-aampo
Salamat kanimo, O Dios, sa mga bulohaton ug sa mga dula.
Nagaampo ako nga Imo akong tabangan, sa akong bulohaton.
Tabangi ako sa pagpahimuot kanimo, O Dios, karon
sa tanan nakong isulti ug sa tanan nakong pagabuhaton.

Karon sulati ang imong Talaan sa Tinun-an alang sa Leksyon 3
INTERNATIONAL CORRESPONOENCE INSTlTUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFICE, p.n. BOX 1084, MANILA
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INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE

ANG DIOS MAOY NAGBUHAT

KANIMO

KALINGAWAN NGA IMONG PAGABUHATON

Pangitaa ang hulagway sa usa ka binuhat sa Dios nga
gihatagan ug ngalan ni Adan.

Sugod sa numero l pagbadlis ug usa ka linia gikan niini ngadto
sa sunod nga numero 2, ug hangtod matapus nimo ang mga
tulbok nga may katapad nga numero.

-,
-5

-4

:5
-I~ -

I~ -
1(;" -" ;., -_ _" 111

/8 tj,/ _

;1.2-

43-
tAlI-

:JII~~,'-

_:l

-I

Paghimog badlis libot sa tukma nga tubag.

l. Kinsa man ang unang tawo?

2. Kinsa man ang unang babaye?

Abel Adan Eva Noe

Eden Adan Eva Abel

3. Unsa man ang ngalan sa tanaman nga gipuy-
an ni Adan? Adan Eva Eden

4. Gusto ka ba magbuhat? Oo dili usahay lang

5. Nagahangyo ka ba sa Dios sa pagtabang kanimo? Oo dili usahay Jang

6. Paningkamotan ba nimo ang pagpahimuot sa Dios
diha sa imong bulohaton? OO dili
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Tubaga kining mga pangutana.

7. Nalipay ba si Adan o naguol ba hinoon sa panahon nga iyang
gibuhat ang gisugo sa Dios nga iyang pagabuhaton? _

8. Malipay ka ba o maguol ba hinoon sa panahon nga imong pagabuhaton
ang gisugo sa Dios nga imong pagabuhaton? ..

9. Unsa man ang matang sa mga bulohaton nga imong ginabuhat? .

Aduna ka bay nabatonan nga basahon sa Dios, ang Biblia? .

o bahin ba lamang hinoon sa Biblia ang imong nabatonan? ..

Kon ikaw adunay usa ka Biblia, nagabasa ba ikaw
niini adlawa dlaw? .

Mga pangutana, mga panultihon, mga hangyo sa pag-ampo
Isulat dinhi ang mga pangutana o mga panultihon mahitungod sa mga leksion, O
bisan unsa nga buot nimong iuban sa mga pag-ampo sa imong magtutudlo.

\mo na ba nga nabuhat ang tanang gikinahanglang buhaton niini nga leksion?

Tan-awa pag-usab ang mga pahina sa imong Talaan sa Tinun-an alang sa mga
leksyon 1,2, ug 3 aron sa pagsiguro nga sila nasulatan na. Ipadala mo kini ngadto
sa escuelahan sa ICI sa imong dapit. Pangitaa ang address diha sa libro. Siguroha
nga tukma ang bili sa silyo nga imong gibutang sa subre. AYAW na ibalik ngari
kanamo ang imong basahon. Ang mga leksion gikan sa imong Talaan sa Tinun-an
maoy pagahatagan sa pagsusi ug sa grado ug kini ipadala balik nganha kanimo.

Minu1diha sa malinaw gayud ang pagsulat sa imong ngalan, .

Grado .

Ang Imong papel sa pasullt pagahatagan ug grado ug Ipadala balik kanimo,
kauban sa sunod nimong iexsvcn. Kami malipay sa pagdawat ug mga sulat nga
gikan gayud kanimo. Pangutana lamang bisan unsa nga mga pangutana nga
moabot sa Imong hunahuna sa panahon nga Ikaw nagtoon. IPADALA KINING
PAPEL SA PASULIT NGADTO SA:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084, MANILA
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INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE

Leksyon 4

TABANGAN KA SA DIOS
NGA MAHIMONG (BUOTAN)
MATARUNG

Tun-i Kini mahitungod sa Dios
Ang Dios nagatudlo sa Iyang mga anak unsaon ang pagbuhat sa matarung.
Ang kaaway sa Dios nagatintal sa mga tawo ngadto sa pagpakasala.
Ang sala maoy nakapahibulag kang Adan ug kang Eva gikan sa Dios.
Ang Dios nahigugma gihapon niadtong nakabuhat ug kasaypanan.
Diha sa Biblia gitudloan ikaw sa Dios unsay angay ng pagabuhaton.

Basaha kini gikan sa Biblia
Kusga sa pagbasa ug sublia makalima

Ug ang Dios nagsugo sa tawo: Makakaon ka
sa tanan nga kahoy sa tanaman, apan sa
kahoy nga sa pag-ila sa maayo ug dautan
dili ka magkaon niini; kay sa adlaw nga
mokaon ka niini mamatay ka gayud. Gene-
sis 2:16, 17.

Mabuhat mo ba kini?
Badlisi ug lingin libot sa husto nga tubag, sama niini:

l. Unsa man ang tinguha sa Dios nga pagabuhaton sa Iyang mga anak?

(maa0 dautan

2. Unsa man ang nakapahibulag kang Adan gikan sa Dios? gugma sala

3. sa gihapon gihigugma ba sa Dios kadtong nakabuhat ug dautan? Oo DiIi
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Mga Tubag

l. Maayo 2. sala. 3. 00-

Mga Pulong Aron Imong Pagatun-an

Sala nagkahulogan sa pagsupak sa Dios o ang pagbuhat sa dautan.
Ang mga sala mao ang dautang mga binuhatan sa tawo kauban ang

ilang dautang sinultihan.
Ang mangil-ad nga binuhatan dautan gayud.
Ang yawa mao ang kaaway sa Dios nga nagatintal sa mga tawo ngadto sa

pagpakasala.
Satanas ang lain pa nga ngalan sa yawa.

Ang Dios nagatudlo sa Iyang kabataan sa
pagbuhat sa matarung.

Badlisi ubos sa tanang pulong gikan
niining timaan -ngadto sa sunod nga-o

Si Adan ug si Eva nagpuyo sa
hingpit nga kalibutan.

Ang tanang binuhat sa Dios mga maayo.
Si Adan ug si Eva mga maayong binuhat.
Ang Dios maoy nagbuhat kanila nga mga

matarung, sama sa Iyang kaugalingon.

Ang Dios nahigugma kang Adan ug kang Eva.
Maoy tinguha Niya nga sila magbuhat sa matarung.
Dili Siya buot nga sila mangamatay. .....-:=~~ijt'":.
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Ang kaaway sa Dios nagtintal sa tawo ngadto sa pagpakasala.
Ang Dios may kaaway nga gitawag ug yawa o Satanas.
Ang Dios maayo apan ang yawa dautan.
Ang Dios nagatabang sa mga tawo aron sila mahimong maayo ug sa pagbuhat
niadtong matarung.
Ang yawa magatintal sa mga tawo sa pagbuhat sa dautan.

Usa ka adlaw ang yawa miadto sa tanaman sa Eden.
Ang yawa migamit sa usa ka halas nga

maoy misulti ngadto kang Eva
alang kaniya.

Ang halas mipakita kang Eva sa bunga
nga gidili sa Dios nga ilang pagakan-on.

Ang yawa misulti kang Eva ug
usa ka bakak.

"Kaon nianang bunga," misulti ang yawa,
"ug ikaw dili na gayud mamatay. Ikaw

mahimong maalamon sama sa Dios."

·Si Eva nasayud nga angay siyang mosunod sa Dios.·
Apan siya namati hinoon sa pamakak sa yawa.
Mikaon si Eva sa pipila ka bunga nga gidili
sa Dios kanila sa pagkaon.
Gihatagan usab ni Eva si Adan ug kini
mikaon usab.
Si Adan ug si Eva nakasala.
Unya nahitabo ang makalilisang mga butang!
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Gihigugma gihapon sa Dios sila
nga nakabuhat ug dautan.

·Walay makatago gikan sa Dios.·
Nakita sa Dios ang mga binuhatan ni Adan

ug ni Eva.
Apan gihigugma gihapon sila sa Dios.

Gibuhatan Niya sila ug mga bisti
gikan sa panit sa mga mananap .

•' I

:~. f..... Nakigsulti ang Dios kang Adan ug kang E",
• ~ mahitungod sa ilang mga sala.

e.., irf(' Kinahanglang silotan sila sa
~ ' •.lila.. Dios sa ilang pagpakasala.

I ~.... Gisilotan sila sa Dios aron sila
/'"~ matudloan sa pagbuhat sa matarung.

. - Pagabiyaan nila ang matahum nilang puloy-anan sa Eden.
• Ang ilang sala maoy nagdalag balatian ug

kamatayon dinhi sa kalibutan.·
Apan ang Dios nagtug-an kang Adan ug kang Eva nga ang

Manluluwas moabot.
Ang Manluluwas magapahiuli sa mga dautan ngadto sa pagkamatarung.

Ang Dios nagsugo kanimo unsay imong
pagabuhaton diha sa Biblia.

Ang Dios nagtug-an kanimo unsa ang matarung ug unsa ang dautan.
·Sa gihapon ang Dios nagahigugma kanimo ug buot motabang

kanimo.·
Sultihi ang Dios nga nasubo ikaw. Hangyoa Siya sa

paghimo kanimo nga (buotan) maayo.
Unya buhata ang gisulti sa Dios ug ikaw magmalipayon.

Isulti kining pag-ampo ngadto sa Dios sa dili ka pa matulog.

Pag-ampo
Nagabasol ako, O Dios, sa tanang panahon
Nga ako nakabuhat ug dautan.
Intawon tabangi ako sa pagbuhat sumala sa Imong gisugo
nga akong pagabuhaton.
Ug karon bantay i ako sa akong pagpahulay sa kagabhion. Amen!

Karon sulati ang imong Talaan sa Tinun-an alang sa Leksyon 4
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE

PHILlPPINE NATIONAL OFFICE. P.O. BOX 1084. MANILA
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Leksyon INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE

4 TABANGAN KA SA DIOS NGA
MAHIMONG (BUOTAN) MATARUNG

•• KALINGAWAN NGA IMONG PAGABUHATON

B asaha ang mga pulong pinaagi sa ka tumbas nga mga hulagway,
sa wala imong makita ang mga litra ug ang katumbas nga mga
hulagway. Diha sa too sulati ang blanko ilalom sa matag usa
ka hulagway sa litra nga kini ginatumbasan. Imong makaplagan
ang mga ngalan sa duha ka binuhat ug ang dapit nga ilang
ginapuy-an.

A N

~ ~

O N

~ 4iil
E V

a ~

1.

2.

3.

Linawa sa pagsulat nga minuldi

Imong ngalan _

Dapit nga pagadad-an sa sulat .

Petsa sa pagpadala .
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Pag guhit ug usa ka badlis gikan sa pulong nga anaa sa wala ngadto sa
sumpay nga mga pulong sa too aron sa pag completo sa gisulti, sama
niini:

l. Si Adan

Ang yawa

Si Eva

mao ang dautang mga binuhatan ug sinultihan
sa mga tawo.

nanimati sa halas ug nakasala.

mao ang unang lalaki.

• magatintal kanimo sa pagbuhat sa sala.

• rnagatug-an kanimo unsay pagabuhaton din sa
Biblia

2.
3.
4.
5.

Ang Dios •

Ang mga sala •

Pag guhit ug badlis ubos sa imong tubag.
6. Gisilotan ka na ba sa imong mga ginikanan tungod sa imong pagbuhat

ug dautan?

Oo wala

7. Unsa man sa imong hunahuna ang hinungdan nga sila nagsilot man kanimo?

aron sa pagtudlo kanimo sa pagbuhat sa maayo

o aron ba hinoon sa pagdagmal kanimo

8. Ipasabot pinaagi sa imong kaugalingong mga pulong nganong naghunahuna
ka man nga ang Dios nagasilot sa mga tawo tungod sa ilang pagbuhat ug
sayop?

Grado

Ang Imong papel sa PlSullt pagahatagan ug grado ug Ipadala balik kanimo,
kauban sa sunod nimong leksyon. Kami malipay sa pagdawat ug mga sulat nga
gikan gayud kanimo. Pangutana lamang bisan unsa nga mga pangutana nga
moabot sa Imong hunahuna sa panahon nga Ikaw nagtoon. IPADALA KINING
PAPEL SA PASULlT NGADTO SA:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084. MAN ILA
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INTERNATlONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
Leksyon 5

ANG DIOS MAGATAGAD
SA IMONG PAGABUHATON
NGADTO SA UBAN

Tun-i kini mahitungod sa Dios

Ang Dios magatabang sa mga ginikanan sa pag-atiman sa ilang mga anak.
Ang Dios nasayud unsa ang imong pagbati ngadto sa ubang kabataan.
Ang Dios magasilot niadtong magadagmal sa ilang isig ka bata.
Ang Dios buot nga ikaw magaminatarung ngadto sa ubang kabataan.

Basaha kini gikan sa Biblia
Kusga sa pagbasa ug sublia makalima

Apan si Cain nakiglantugi sa iyang igsoong
si Abel. .. ug mipatay kaniya. Unya ang
Ginoo nangutana kang Cain; Hain man
ang imong igsoon nga si Abel? Genesis
4:8,9.

Mabuhat mo ba kini?

Badlisi libot sa pulong nga maoy hustong tubag.

I. Unsa man ang pagabuhaton sa Dios
niadtong magadagmal sa ilang isig ka
bata? malimot magpanalangin magsilot

2. Makahibalo ba ang Dios kon ikaw
maglagot ngadto sa uban? Oo dili usahay

3. Kinsa man ang nagpatay kang Abel nga
iyang igsoon? Adan Abel Cain
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Mga Tubag

l. Magsilot 2. Oo 3. Cain

Mga pulong aron imong pagatun-an
,. ,

Adunay halad (offering) n~a usa ka butang nga ginahatag \ • \
sa tawo ngadto sa DIOS. ...\

Adunay usa ka halad (sacrifice) nga usa ka buhing butang ~
nga ginagamit sa tawo nga maoy ginahalad ngadto sa Dios. ~ ~

Ang pagpanalangin maoy usa ka pagbuhat ug maayo alang sa usa~ ~

~J
Ang Dios magatabang sa mga ginikanan sa pag-atiman sa ilang kabataan. ,
Badlisi ubos sa tanang pulong gikan niining timaan -ngadto sa sunod nga-o ~

~
Si Adan ug si Eva may daghang mga anak.
Ang magulang mao si Cain.
Ang manghod mao si Abel.
Si Cain ug si Abel mao ang unang mga anak nila,

ang unang mga igsoong lalaki sa kalibutan.
Si Adan ug si Eva kinahanglan magabuhat gayud

kanunay aron sa pagpakaon sa ilang mga anak.
- Ang Dios nagatabang kanila sa ilang mga bulohaton'",

~~~-~~~.
~..::;:::::--- iiIii5.,...

:.~~--

J~~,~~~~~~r~,~-1M.
,....- Kinahanglan mananom silag mga tanaman.

Sila nagaatiman niini ug nagaani sa
mga bunga alang sa ilang pagkaon.

Sila nagbuhi ug mga carnero ug mga canding
aron adunay gatas ug mga bisti sa kabataan.

-Ilang gitudloan ang ilang kabataan sa pagbuhat kanunay.
Ug ilang gitudloan sila mahitungod sa Dios.-
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Ang Dios nasayud unsa ang imong pagbati ngadto sa ubang kabataan.
Si Cain mihatag ug halad ngadto sa Dios gikan sa mga
kalan-on nga iyang ginatanom ug ginaani.
Si Abel mihatag usab ug
halad nga usa ka cordero aron magpaka-
matay alang sa iyang mga sala.
• Ang Dios nahigugma kanila ni Cain ug
ni Abel.-
Ang Dios nagtudlo kanila sa paagi sa
pagduol Kaniya.
Kinahanglan nga sila magadala ug halad
alang sa sala ingon sa ginabuhat ni Abel.
Ang Dios nagpanalangin kang Abel ug nagpasaylo
sa iyang mga sala.

Si Cain dili buot mamati sa Dios.

kaugalingong paagi.
Siya naglagot ngadto sa Dios tungod sa

Iyang pagpanalangin kang Abel.
Naglagot si Cain kang Abel.

Nasayud ang Dios sa gibati ni Cain.
-Nasayud ang Dios nga kon si Cain magpadayon"7 t nga maglagot siya magabuhat ug dautan.-S

",... .... ~ Ang Dios nakigsulti kang Cain ug nangutana
~~ kaniya, "Nganong naglagot ka man? "

Apan si Cain wala mamati sa Dios.
Gidumtan ni Cain si Abel nga iyang igsoon.

Ang Dios magasilot niadtong magadagmal sa ilang isig ka bata.
Didto sa kaumahan usa ka adlaw Ii)
Gipatay ni Cain si Abel. ~ .I
Makalilisang kadto nga sala. ~_
Nakita sa Dios ang nabuhat ni Cain. .~ ~
-Kinahanglan silotan sa Dios si Cain.-'-- liiiIii.Iii ..... "~
Wala na motugot ang Dios nga si Cain magpuyo kauban sa iyang panimalay.
Si Cain ug ang iyang asawa milangyaw ug naglain sila sa pagpuyo
nga walay mga kauban.
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Ang Dios buot nga ikaw magaminatarung ngadto sa ubang kabataan.
Sala gayud ang pagdumot sa laing tawo.
Kini nga sala maoy magdasig sa mga bata sa pagdumot sa ubang kabataan.
Kini nga sala maoy magdasig kanila sa pagpakig-away, pagpakiglalis

ug sa pagpatay.
Ang sala maoy nagabulag sa usa ka tawo gikan sa iyang .isig

ka tawo.
Ang sala maoy magabungkag sa panimalay.

\' \1' ,
~~~II!'t~/.~' ....~ ,~,

~ ~ .... ~--:a::-
Ang Dios buot nga mopasaylo sa atong mga sala ug

pagkamatarung kanato.
- Ang Dios buot magkuha gikan kanato sa atong dautang pagbati

ug magahatag kanato sa paghigugma alang sa atong isig ka tawo.-
Unya sa kanunay kita magamalipayon.

Naglagot ka na ba batok sa laing bata?
Imo na ba nga gihangyo ang Dios sa pagkuha sa kalagot

sa imong pagbati?
Buot ka ba nga mahimong kahirnut-an sa ubang kabataan?

Sag-uloha kining pag-ampo.

Pag-ampo
O Ginoo, Ayaw itogot nga mahisama ako kang Cain.
Tabangi ako sa pagtagad sa uban sumala sa angayan kong pagab~IOlaton.
Pasayloa ako sa naglagot ko nga mga hunahuna ug mga pulong.
Ug himoa ako nga mahigugmaon, malomo, ug maayong bata.

Karon sulati ang imong Talaan sa Tinun-an alang sa Leksyon 5
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE

PHILlPPINE NATIONAL OFFICE. P.o. BOX 1084. MANILA
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INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE

ANG DIOS MAGATAGAD
SA IMONG PAGABUHATON
NGADTO SA UBAN

._ KALINGAWAN NGA IMONG PAGABUHATON

Butangi ug color ang hulagway.
Ang mga ihalas nga mga mananap
nagaaway ug nagapatay.
Gusto ba kita nga mahisama kanila? .

35



Pag guhit ug badlis gikan sa matag-usa ka pangutana ngadto sa tukma
nga tubag sa too, sama niini:

l. Magatagad ba ang Dios bisan unsa
ang atong pagabuhaton ngadto sa uban?

2. Kinsa man ang nagdala ug usa ka
mananap ngadto sa Dios ingon nga usa
ka halad (sacrifice) alang sa sala? \

si Cain

• Oo

3. Kinsa man ang naglagot batok sa
iyang igsoong lalaki? • • ang Dios

4. Kinsa man ang nagpasidaan sa usa ka
igsoong lalaki mahitungod sa pagbuhat
ug sala sa panahon nga siya naglagot? • si Abel•

Pag guhit ug badlis ubos sa tukma nga mga tubag.
5. Unsa man ang imong nahunahunaan kon unsay buot

sa Dios nga imong pagabuhaton ngadto sa ubang kabataan?

makigbugno mahigugma makig-away magpatay magpasaylo magdumot

Tubaga kining mga pangutana.
6. Sayon ra ba kaayo ang pagpugong aron diIi

ikaw abuton sa kalagot? .

7. Sa panahon nga naglagot ikaw aduna ka bay nabuhat ug nasulti
nga sa kaulahian imong ginabasolan? .

8. Buot ka ba nga tabangan sa Dios aron dili ikaw abuton ug kalagot
ngadto sa uban nga mga tawo? .

9. Unsa man ang imong pagahuhaton sa panahon nga
bation na nimo ang kalagot batok sa uban nga kabataan?

Imo na bang gibuhat ang tanang bulohaton niining leksiona? .

Linawa sa pagsulat nga minuldi ang imong ngalan .

Grado .

Ang Imong papet sa oasuut pagahatagan ug grado ug Ipadala balik kanimo,
kauban sa sunod nimong teksvon, Kami malipay sa pagdawat ug mga sulat nga
gikan gayud kanimo. Pangutana lamang bisan unsa nga mga pangutana nga
moabot sa Imong hunahuna sa panahon nga Ikaw nagtoon. IPADALA KINING
PAPEL SA PASULlT NGADTO SA:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084, MANILA
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Leksyon 6

Tun-i kini mahitungod sa Dios
Ang Dios nagdala kang Enoch ngadto sa langit nga wala moagi sa kamatayon.
Ang Dios adunay kahibulongang puloy-anan alang kanimo sa langit.
Lumakaw ka uban sa Dios. Siya magadala kanimo ngadto sa langit.

Basaha kini gikan sa Biblia
Kusga pagbasa sa makalima nga balik

Si Enoch nagalakaw kauban sa Dios ug
wala na siya makita, tungod kay ang Dios
nagdala kaniya. Genesis 5:24. Akong ...
nakita ang usa ka pultahan nga binuksan

didto sa langit. Ug ang tingog ... nagaingon, "Umari ka." Pinadayag
4:1.

Mabuhat mo ba kini?
Pagbadlis ug tul-id ngadto sa mga pulong nga may
kalabutan sa mga pulong sa wala sama niini:

Ang Dios

Si Enoch

Ang Langit

~ mao ang kahibulongang puloy-anan sa Dios.

buot nga ikaw magalakaw uban Kaniya .

• makahimo sa paglakaw kauban sa Dios ug
makaadto sa langit.

• miadto sa langit nga wala moagi sa kamatayon

•
Ikaw •
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Ang Dios

Si Enoch

Ang Langit

Mga Tubag
mao ang kahibulongang puloy-anan sa Dios.

buot nga ikaw magalakaw uban Kaniya.

makahimo sa paglakaw kauban sa Dios ug
makaadto sa langit.

miadto sa langit nga wala moagi sa kamatayonIkaw

Ang Dios nagdala kang Enoch ngadto sa
langit nga wala moagi sa kamatayon. ~ ~

Badlisi sa ubos ang tanang pulong gikan niining ~
timaan- ngadto sa- ~.A./
Si Adan may mga anak nga lalaki ug mga anak
nga babaye.
Ug sila usab may daghang mga anak nga lalaki
ug mga anak nga babaye.
Dihay daghan kaayong mga tawo, sa yuta.

- Ang Dios nahigugma sa tanang mga katawhan.-
May tinguha ang Dios nga maglakaw ug makigsulti kanila.
May tinguha ang Dios sa pagdala kanila ngadto sa langit.

Apan daghang mga tawo nga wala
mahigugma sa Dios.

Wala sila mag-ampo ug magpakigsulti
kauban sa Dios.

Sila nahisama kang Cain.
Buot nilang tumanon ang ilang kauga-

lingong kabubut-on.

-Wala sila mosugot sa gisugo sa Dios kanila.
Dili sila buot magalakaw kauban sa Dios.

- Ang ilang sala nakapahimulag kanila
gikan sa Dios.-
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Apan si Enoch nahigugma sa Dios.
Si Enoch miduol sa Dios sama sa gibuhat ni Abel.
nga may dalang cordero aron mamatay alang
sa iyang mga sala.
Ang Dios nagpasaylo sa dautang mga binuhatan
ni Enoch.
Ang Dios nagkuha sa mga sala ni Enoch ug
naghimo kaniya nga matarung.

·Si Enoch nakigsulti sa Dios matag adlaw
sa diha nga siya nag-ampo.·

//

·Si Enoch nagalakaw kauban sa Dios
~ matag adlaw sa

.r>: / dihang gituman niya ang gisugo sa .Dios/ V kamya.·~ JI. Sa dihang milakaw si Enoch kauban
~ ~ sa Dios siya diha na sa dalan paingon,~- :r sa langit.'" -- -"i DIOS ~ Ang Dios ug si Enoch naghinigugmaay ~ng

:::. .. usa ug usa kanila.
......... Mitugot ang Dios nga si Enoch..::e motabang sa Iyang buhat.

Si Enoch nagtug-an sa iyang mga silingan
mahitungod sa Dios.

Gitudloan sa Dios si Enoch unsay iyang
isulti.

Si Enoch nang1imbasog sa pagkabig sa
ubang tawo sa paglakaw kauban sa Dios.
Kadaghanan kanila wala gayud mamati.

Sila mangil-ad gayud nga makasasala, sama
4 ~ ni Cain.

-Ang mga tawo nga nagalakaw kauban/,~~~ " "'''
sa Dios makaadto sa langit kon sila /) r/, \~ \ \
mangamatay P \
Apan ang Dios nagdala kang Enoch
ngadto sa langit nga wala na moagi sa
kamatayon.
Iyang gidala si Enoch uban Kaniya didto
sa Iyang matahum, ug kahibulongang
puloy-anan.
Didto ang tanang butang hingpit.
Ug ang tagsatagsa ka tawo malipayon.
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Ang Dios adunay kahibulongang puloy-anan alang kanimo sa langit.
Wala nay makadaut kanimo didto sa langit.

Mahingpit na ang imong kaugalingon didto ug sa kanunay nga malipayon.
Dili ka na masakit, bation sa kagutom, dili na bation sa katugnaw.
Ang tagsatagsa ka tawo dili na bation sa kakulang didto sa langit.
Makabaton ikaw ug daghang maayong mga kahigalaan sa langit.

-Labaw sa tanan, ikaw makigkauban na sa Dios nga maoy
nahigugma kanimo ug may tinguha sa pagdala kanimo didto.-

Lumakaw ka kauban sa Dios.
Siya magadala kanimo sa Langit.

Ang Dios nagpadala sa Manluluwas aron sa
pagkuha sa imong mga kasalanan.

~- Ang Manluluwas mao ang Anak sa Dios-si Jesus.-
~'''''~'''~ Dili ka makakita kang Jesus apan anaa

~

'" Siya diha uban kanimo.
~ -Si Jesus mianhi aron sa pagtabang kanimo sa

paglakaw uban sa Dios.-
Hangyoa Siya sa pagpasaylo sa imong mga sala.

Dawata si Jesus nga imong Manluluwas.
Pakigsulti sa Dios adlaw adlaw diha sa pag-ampo.

Buhata ang gisugo sa Dios kanimo pinaagi sa Biblia.
Mao kini ang paagi sa paglakaw kauban sa Dios.

Siya magadala kanimo ngadto sa kalangitan.

\~'
r--------------------------

~

Karon sulati ang imong Talaan sa Tinun alang sa Leksyon 6.
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFICE, P.O. BOX 1084, MANILA

Ton-i kini nga pag-ampo
Ginoong Jesus, umanhi ka ug mahimo Ikaw nga akong Manluluwas.
Intawon kuhaa na ang akong mga kasalanan
Aron nga ako makaadto gayud didto sa langit.

Tabangi ako sa paglakaw kauban sa Dios adlaw-adlaw. Amen!
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ANG DIOS
MAGADALA KANIMO
SA LANGIT

._ KALINGAWAN NGA IMONG PAGABUHATON
Pangitaa ang husto nga dalan.

Unsa man ang imong pagabuhaton kon ikaw ~ \II ~.~ I.
magalakaw kauban sa Dios? Sugod sa " ~ ~I "?

....~\ . .. 'kinaubsan nga timaan nga nasulat ang ~ .&:....,
"Pangayog pasaylo sa Dios sa '
imong mga kasalanan." Pag guhit ug
badlis gikan sa maong timaan ngadto sa
sunod nga timaan mahitungod sa tanang
mga butang nga buot sa Dios nga imong
pagabuhaton,

Toohi ang gisulti sa Dios'

Isulti ang bakak ,
Maglagot ,

Mangawat,

'Isulti ang kamatuoran

Buhaton ang gisulti sa
Dios diha sa Biblia ,

'Mag-ampo adlawadlaw
, Motabang sa uban

, Magtuman sa imong kaugalingong
paagi

, Mahigugma sa Dios

Malimot sa Dios , , Magdumot sa uban

Maghigugma sa uban , ' Magbasa sa Biblia
Manglimbong ,

, Dawata si Jesus nga imong Manluluwas

M k' b hi d , ' Makig-awayag ma u mg autan
, Pangayo ug pasaylo sa Dios sa

_imong mga sala.

~
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Kuhaa ang litrang C,X, ug Z.
Unya isulat ang pulong diha sa blanko.

KCITXZA NCAZKXCIGZSULCTI CSXAZ DXICOZS CKXOZN

KXIXCTZA MXAGCAMZPZO XUZGC XMACGZBAZSA XSZCA

XBCIBLCIZA XKZITCA NXAGCLAZKACW XKACUZBCAN CSXAX

DXICOZS ZKCOZN NXAZGACBXUHCAZT CZSAC

................................................

ICXYZANXG XZPCUZLCOXNZG

Nabuhat mo na ba ang tanang gikinahanglan buhaton niini nga leksion?
Mga Pangutana, mga panultihon, ug mga hangyo sa pag-ampo
Isulat dinhi bisan unsang mga pangutana O mga panultihon mahitungod sa
mga leksion, o bisan unsa man nga buot mo nga iuban sa mga pag-ampo sa
imong magtutudlo. Kon gikinahanglan ang dugang nga lugar, makahimo ikaw sa
pag gamit ug laing papel.

Tan-awa ang mga pahina gikan sa imong Talaan sa Tinun-an alang sa mga leksyon
4,5,6. Ipadala kini sa among escuelahan sa ICI diha sa imong dapit.
Linawa sa pagsulat nga minuldi ang imong ngalan .

Grado .

INTERNATlONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084, MAN ILA

Ang Imong papel sa pasullt pagahatagan ug grado ug Ipadala balik kanimo,
Kauban sa sunod nimong leksyon. Kami malipay sa pagdawat ug mga sulat nga
gikan gayud kanimo. Pangutana lamang bisan unsa nga mga pangutana nga
moabot sa Imong hunahuna sa panahon nga IKaw nagtoon. IPADALA KINING
PAPEL SA PASULlT NGADTO SA:
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Leksyon 7
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE

ANG DIOS
MAGALUWAS
KANIMO

Tun-i kini mahitungod sa Dios
Ang Dios nagasalikway sa tagsatagsa ka butang nga dautan.
Ang Dios buot magaluwas sa mga tawo.
Ang Dios magaluwas niadtong tanan nga mosugot Kaniya.
Ang Dios magaluwas kanimo.

-,

Basaha kini gikan sa Biblia .
Kusga sa pagbasa -makalima nga balik

Ang Dios-miingon kang Noe ... pagbuhat
ug usa ka sakayan ... Ako magapadalag
lunop sa tibuok kalibutan ... Apan Ako
magasaad sa pagpanalipod kanimo sulod
sa sakayan. Genesis 6:12·14, 17, 18.

Mabuhat mo ba kini?
Isulat ang mga Iitra nga nangawala.

I. Ang Dios magaluwas niadtong tanan nga m.... .... .... .... .... ....

Kaniya.

2. Ang Dios nagsugo kang Noe sa pagbuhat ug usa ka s.... .... .... ....

3. Ang Dios magasalikway sa tagsatagsa ka butang nga d ....
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1. mosugot

Mga Tubag

2. sakayan 3. dautan

Mga pulong nga imong pagatun-an
Ang pulong Arka maoy ngalan sa sakayan nga gibuhat ni Noe.
Ang pagsugot mao ang pagbuhat sumala sa gisugo sa imong isig ka tawo kanimo.
Ang lunop nagkahulogan nga ang tubig mitabon sa tibuok nga yuta.

Ang Dios magasalikway sa tanang butang nga dautan.

/~

.~ Unsay imong pagabuhaton kon imong makita
ang dunot nga camote sagol sa maayong mga camote?

Badlisi ubos sa tanang pulong gikan
niining timaan -ngadto sa-

Imong ilabay ang dunot nga camote ug
ibilin ang mga maayo.

Kon dili nimo kini buhaton, ang dunot nga
camote motakod ug magadaut sa maayong mga camote.

Ang Dios nagabuhat sa ingon niana usa ka panahon.
• Ang Dios kinahanglan nga maghinlo 'sa Iyang kalibutan sa dili pa ang

tanan mahimong mga dautan.-
Iyang gisalikway ang tanang pagpinatyanay ug pagpakig-away.
Ang mga pamakak, panglimbong, rnalaw-ay nga mga pulong,

ug uban pa nga mga sala.
- Ang Dios magahimo ug malinis, ug bag-o nga kalibutan.-

Ang tagsatagsa sulod niini maayo gayud.
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Ang Dios buot magaluwas sa mga tawo.
Human si Enoch moadto sa langit __
ang mga tawo nagpadayon sa pagkadautan.
Sila nagbuhat ug dautan sa tanang panahon. /
Si Noe ug ang iyang panimalay mao na lamang
ang maayong mga tawo niadtong daan nga kalibutan.
- Ang Dios naghimo kang Noe nga Iyang katabang.-
Ang Dios nagsugo kang Noe: "Pagbuhat ug usa ka
sakayan. Ako magapadala ug usa ka lunop. Ang mga tawo
sulod sa sakayan mangaluwas."

- Ang Dios nahigugma sa mga tawo ug buot magaluwas kanila.-
Iyang gisugo si Noe aron sa pagpasidaan sa katawhan, mahitungod sa lunop.
Ang panimalay lamang ni Noe maoy mitoo sa gisulti ni Noe kanila.
Ang asawa ni Noe ug tulo ka anak nga lalaki ug ilang mga asawa;
mitoo sa Dios ug mitabang kang Noe sa pagtukod sa (arka) sakayan.

Si Noe Mihagit sa mga tawo sa pagsugot sa Dios.

~~~::~~~~M~'ikatawa pag-usab ang mga tawo.~~~~~.
~ Sa nahuman na ang sakayan

Ang Dios nagsugo kang Noe sa pagpuno
niinig mga pagkaon,

alang sa mga tawo ug alang sa mga mananap.
Ang Dios magaluwas sa mga mananap usab.

Si Noe ug ang iyang panimalay nagbuhat sa tanang
gisugo sa Dios kanila nga ilang pagabuhaton.
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Ang Dios magaluwas niadtong tanan nga mosugot Kaniya. _.,-C'~
Ang mga mananap ug mga langgam miabot gikan sa nagkalain ~;
laing dapit. Dihay mga dagkung mga elepante. Dihay~ga ~, J ~-
masaba nga mga onggoy. ) ,J -<"
Dihay mga dagkung langgam nga nanagsiyagit. . ~
Dihay mga gagmayng langgam nga misulod sa (arca) sakayan.
Mga iring ug mga iro nanaglumbag sulod sa Sakay.an:.ec.~::~~~~~~.
Mga manok ug uban pa misulod sa sakayan.

Ang Dios magaluwas kanimo.

Pag-ampo
Ginoo, tabangi intawon ang akong panimalay ug kahigalaan
aron sila motoo Kanimo ug sila maluwas gikan sa sala.
Tabangi kami sa pagsugot sama niadtong unang mga tawo
nga nakakita sa arca ug misulod niini. Amen!

Karon sulati ang imong Talaan sa Tinun-an alang sa Leksyon 7
INTERNATIONAL CORRESPON~ENCE INSTITUTE

PHILlPPINE NATIONAL OFFICE. P.O. BOX 1084, MANILA
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ANG DIOS
MOLUWAS
KANIMO

._KALINGAWAN NGAIMONGPAGABUHATON __

Pagbutang ug mga mananap ug mga langgam sa sakayan ni Noe.
Makahimo ikaw sa pag gamit ug usa ka kahon o la mesa ingon nga
(arka) sakayan. Pagbuhat ug mga mananap O mga langgam pinaagi
sa papel, kahoy o lapok nga hagkot.

Unsaon ang pagbuhat ug hinulma: pagsagol ug tunga sa tasa nga
harina ug ika-upat nga bahin lamang sa taza nga asin. Dugangi ug
igo lamang kadaghanon nga tubig. Sagola kini hangtud nga mahimong
mahagkot kaayo. Pinaagi niini pagbuhat ug mga langgam ug mga
mananap. Kon adunay mahibilin nga sinagol nga harina itago kini
apan taboni ug basa nga panapton aron magamit ra sa gihapon.

PAH ALIPAY ! Karon katunga na sa kurso ang imong nahuman. Nalingaw
ka ba sa mga leksyon? -- Pagkatapus mo niining kursoha, aduna pay laing
mga kurso nga imong matun-an.

Linawa sa pagsulat nga minuldi

Imong ngalan .

Pinuy-anan nga pagadad-an .

................................................................................................................................

Petsa sa pagpadala

................................................................................................................................
..............................................................................................
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Pag guhit ug badlis ug isumpay ang tukma nga tubag.

1. Ang Dios nagluwas kang Noe kauban sa iyang • • lunop

2. Si Noe nagtukod • • Dios

3. Ang katawhan mikatawa lamang kang • • panimalay

4. Si Noe ug ang iyang mga anak nga lalaki
misugot sa • • (arka) sakayan

5. Ang Dios sa kanunay magabuhat niadtong • • Noe

6. Ang Dios nagluwas kang Noe gikan sa • • Naluwas

7. Si Noe nahigugma sa Dios ug siya • • matarung

8. Ang mga tawo angay magsugot sa Dios • • karon

Paghimo ug listahan sa imong panimalay ugmga kahigalaan nga buot
nimong makaadto sa langit. Isulat ang imong ngalan sa unang badlis
sa ibabaw.

Nakasulti ka na ba niining mga tawhana mahitungod sa Dios?
Pag-ampo alang kanila aron sila motoo sa gisulti sa Dios diha sa Biblia. Pag-ampo
nga sila mangaluwas gikan sa sala ug makaadto sa langit. Gamita ang kaugalingon
nimong mga pulong sa imong pagpakigsulti sa Dios alang kanila. Ang imong
magtutudlo mag-ampo usab alang kanila.

Gibuhat mo na ba ang tanang pagabuhaton niini nga leksyon?

Grado .

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084, MAN ILA

Ang Imong papet sa pasullt pagahatagan ug grado ug Ipadala balik kanimo,
kauban sa sunod nimong leksyon. Kami malipay sa pagdawat ug mga sulat nga
gikan gayud kanimo. Pangutana lamang bisan unsa nga mga pangutana nga
moabat sa Imong hunahuna sa panahon nga Ikaw nagtoon. IPADALA KINING
PAPEL SA PASULIT NGADTO SA:
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Leksyon 8 _ INTERNATlONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE

Basaha kini gikan sa Biblia
Kusga pagbasa makalima nga balik

Ug miulan sulod sa kwarenta ka adlaw ug
. gabii. Hangtud nga ang tubig milukop sa
mga tag-as nga bukid . . .. Ang nahibilin

nga buhi mao si Noe lamang ug ang tanang
diha sa sakayan. Gen. 7:12, 19, 23.
Ang akong balangaw igabutang ko diha 'sa panganod ug mahimo kini
riga usa ka timaan sa saad taliwala nako sa yuta. Ug pagahinumduman
ko ang akong saad sa taliwala kanako ug kaninyo. Genesis 9:13, 15.

Mabuhat mo ba kini?
Badlisi libot sa tukma nga tubag.

l. Pila man ka adlaw nga miulan? 4 10 40

2. Pila man ka tawo ang nahibilin nga
buhi didto sa gawas sa sakayan? tanan napulo wala

3. Unsa man ang ilhanan nga gihatag
sa Dios kang Noe bangaw mga bitoon
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Mga Tubag

1.40 2. wala 3. bangaw

"
Ang Dios magaatiman niadtong magasugot Kaniya.

Badlisi ubos sa mga pulong gikan niining
timaan -ngadto sa-

Sa dihang mitaas ang tubig
mitaas usab ang sakayan.
Kini milutaw sa tubig nga

nagatabon sa yuta.
-Si Noe ug ang iyang asawa kauban
sa tulo niya ka mga anak nga lalaki

ug ang ilang asawa maayo ang kahimtang sulod sa
sakayan.-

Ang mga mananap usab maayo ang kahi,m~t~an~g~.~~~,~~~~Sila may mga pagkaon.
Diha ang mga sagbot ug mga kompay. //.~~
Diha usab ang mga binhi ug mga bunga. ~~~~
May mga bugas ug mga liso.
- Ang Dios ug si Noe nagaatiman sa mga mananap.f -

~ Miulan sulod sa 40 ka adlaw.
Unya ang Dios magpadala ug kusog nga hangin

aron sa pagpahubas sa tubig sa yuta.
Mihubas ang tubig.

Ang sakayan mitongtong sa tomoy
sa usa ka hataas nga bukid ug nagpabilin

kini didto.
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(
Si Noe ug ang iyang panimalay nagpuyo sulod sa

sakayan hangtud nga namala ang yuta.
Sila nagpuyo sa sakayan sulod sa usa ka tuig.

~ -Ang Dios nagaatiman kanila diha sa sakayan.-

~I:- Sa katapusan namala na gayud ang yuta.
~\~Gibuksan ni Noe ang pultahan. Ang tagsatagsa

\ migawas sa sakayan ngadto sa kahayag sa
adlaw, si Noe ug ang iyang panimalay, ang tanang

mga mananap ug mga kalanggaman.

\ ~ l"

o \

Ang mga elepante midalagan nga puno sa kalipay. "o ~

Ang mga onggoy misiyagit kusog kaayo.

Mingolob ang mga leon ug nagbunalbunal sa ilang
mga ikog.

Ang tagsatag sa nalipay n", sila makagawas sa ~J
sakayan ng' walay kadaut ng' ~ lq;n

Hunahunaa kini

Nahadlok ka na ba sa usa ka bagyo?
Kinsa man ang mitabang kanimo?
Kinsa man ang mitabang kang Noe sa pagluwas sa
iyang panimalay ug sa mga mananap?
Kinsa man ang nagatabang sa imong mga ginikanan aron sa pag-atiman kanimo?
Kinsa man ang nagapatubo sa mga tanaman aron nga kini mahimong kalan-on?
Nagapasalamat ka ba sa Dios tungod sa imong kalan-on?
Nagpasalamat ka ba sa Dios tungod sa Iyang pagbantay kanimo sa panahon sa
bagyo?
Nagapasalamat ka ba sa Dios tungod sa iyang pag-atiman kanimo adlawadlaw?
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~\.......
<,

t-------------------- .......""

• Ang Dios nalipay tungod kay si Noe miingon
"Salamat Kanimo O Dios ko."·

IAng Dios misaad kang Noe: ·"Dili na ako magalaglag
sa yuta pinaagi sa lunop."·

Ang bangaw mao ang ilhana ng gihatag sa Dios.
4 Kon makakita ikaw ug bangaw, hinumdomi:

• Ang Dios magaatiman kanimo.·

~~ _ Y~_~"=:-..:!-J---L---=_--=:~_
Kita nagahatag ug mga halad sa Dios ug moingon nga,

"Salamat Kanimo O Dios."
Kita magadala sa atong mga halad ngadto

sa balay sa Dios.
Ton-i kini.nga pag-ampo sa panahon nga ikaw

magahatag ug mga halad ngadto sa Dios.

Pag-ampo
Ako nagpasalamat kanimo O Dios, sa tanan
nimong pag-atiman kanako,
Alang sa puloy-anan ug kalan-on ug mga bisti.
Dawata kining diyutayng gasa nga akong dala
Aron sa pagpasalamat kanimo sa tanang butang. Amen.

Karon sulati ang imong Talaan sa Tinun-an alang sa Leksyon 8
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE

PHILlPPINE NATIONAL OFFICE, P.O. BOX 1084. MANILA
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ANG DIOS
MAGAATIMAN KANIMO

__ KALINGAWAN NGA IMONG PAGABUHATON __

Pagbuhat ug bangaw sa mga saad.
Pagbuhat niini pinaagi sa pagsumpay sa mga tulbok nga
sinumpaysumpay diha sa hulagway sa ubos. Butangi ug color
ang kinatung-an sa mga badlis nga imong mahimo:

I. Ang kinaibabawan - pula
2. Ubos sa pula - dalag
3. Ubos sa dalag - lunhaw (verde)
4. Ubos sa lunhaw (verde) - azul
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Ayoha pagbasa ang tagsatagsa ka pangutana. Unya butangi ug color
ang kahon ubos sa tukma nga tubag, o butangi kini sa unong lapiS.

Oo Dili
l . Tulo ba ang anak ni Noe nga mga lalaki?

2. Mitabon ba sa yuta ang lunop?

3. Si Noe ba usa ka dautang pagkatawo?

4. Ang Dios ba nag-atiman kang Noe ug sa
iyang panimalay?

5. Nangamatay ba sa gutom ang mga ma-
nanap sulod sa sakayan?

6. Ang Dios ba magaatiman kanimo

7. Ikaw ba nagapasalamat sa Dios sa Iyang
pag-atiman kanimo?

Isulti ang mga paagi diin ang Dios nagaatiman gayud kanimo.

Nabuhat mo na ba ang tanang bulohaton niining leksyon? .

Linawa sa pagsulat nga minuldi ang imong ngalan .

Grado

Ang Imong papel sa pasullt pagahatagan ug grado ug Ipadala balik kanimo,
kauban sa sunod nimong leksyon. Kami malipay sa pagdawat ug mga sulat nga
gikan gayud kanimo. Pangutana lamang bisan unsa nga mga pangutana nga
moabot ~ Imong hunahuna sapanahon nga Ikaw nagtoon. IPADALA KINING
PAPEL SA PASULlT NGADTO SA:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084. MANILA
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~~
ANG DIOS MOTUBAG SA~ '"
IMONG MGA PAG·AMPO __ ~ ~--.__------=---- o..->"--' I ,

-:. -..:....I I I l I , I

~ I , I • ,

j
, I,'11" ,

- ~~~~

Tun·i kini ;;:;ahitungod sa D~ ~~- /--:;
Ang pulong Ginoo maoy laing ngalan sa Dios~ /' .....
Adunay mga tawo nga nagabuhat sa ilang kaugalingong diosdios.
Ang Ginoo mao ang tinuod nga Dios. ~ ~
Ang Dios buot nga ikaw magaampo ngadto K,n;Y,.~~c~~

. Basaha kini gikan sa Biblia
Kusga pagbasa makalima ngasubli

Si Jehova nga atong Dios, maoy usa
lamang ka Jehova; higugmaa si Jehova
nga imong Dios sa bug-os mong kalag, ug
sa bug-os mong gahum. Deuteronomio
6:4, S.

Mabuhat mo ba kini?
Badlisi ubos sa tukma nga tubag.

l. Kinsa man ang gisugo sa Dios nga imong pagaampoan?
ang mga diosdios nga binuhat sa tawo ang Ginoong Dios

2. Unsa man ang imong pagabation alang sa Dios?
mahigugma Kaniya mahadlok Kaniya malimot Kaniya

3. Unsa man ang pulong nga gigamit ingon nga laing ngalan sa Dios?
Babaye Ginoo Usa nga wala mailhi Principio
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l. ang Ginoong Dios

Mga 'Iubag

2. mahigugma Kaniya 3. Ginoo

Adunay mga tawo nga nagabuhat sa ilang kaugalingong diosdios.
Badlisi ubos sa tanang pulong gikan niining timaana -ngadto sa-

Human ang lunop ang mga anak ni Noe nakabaton ug
daghang mga anak ang ilang mga anak nanganak ug
ang anak sa ilang mga anak nanganak usab.
Midaghan na usab ang mga tawo sa kalibutan.
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Ang Dios nakakita sa gipamuhat sa katawhan. Siya
nasayud nga sila nagabuhat ug dautan.

·Sa hamubong panahon gitugotan sa Dios ang mga
tawo sa pagtuman sa ilang kaugalingong paagi.·

('t'). ·Unya giundang sila sa Dios.·
___ ~ Ang Dios wala magpadala ug lain nga lunop. Iya

__ --;;;ii ........ lamang gilibog ang mga tawo pinaagi sa pagsulti
sa nagkalainlaing sinultihan.

=~~-----
• Ang mga tawo wala na magkasinabtanay .

Sila dili na magkasinultihanay sa usa ug usa.
Sila dili na makapadayon sa pagbuhat.

Busa ilang giundang ang pagtukod sa torre.
__ --.:__ Ilang gitawag ang dapit nga Babel. Ang Babel

Il nagkahulugan nga kalibugan.

?

•

Gibiyaan sa mga tawo si Nimrod ug ang Babel.
Miadto sila sa nagkalainlaing padulnganan.
May mga panimalay nga nanag-ipon sa pagpuyo,
unya mga pundok sa panimalay usab.

57



Ang Ginoo mao ang tinuod nga Dios.
Ang mga diosdios sa katawhan nga ilang

binuhat dili makadungog.
Ang mga diosdios nga ilang binuhat dili makasulti.

Sila dili makakita.
Dili sila makahigugma sa katawhan,

sama sa tinuod nga Dios.
Dili sila tinuod nga mga diosdios.

-Ang Ginoo lamang ang bugtong ug tinuod
nga Dios.-

Ang katawhan nahikalimot sa tinuod nga Dios.
Apan ang Dios wala mahikalimot kanila.

Ang Dios sa gihapon nahigugma kanila ug buot
nga motabang kanila.

Ang Dios magapamati sa imong mga pag-ampo
Dili ikaw makakita sa tinuod nga Dios,

apan Siya anaa diha uban kanimo.
Sa panahon nga ikaw makigsulti sa tinuod nga Dios

Siya mamati kanimo.
Ang Dios nahigugma kanimo ug may tinguha sa pagtabang kanimo.

Hangyoa ang Dios alang sa imong gikinahanglan.
• Ang Dios mamati ug magatubag sa imong mga pag-ampo."

Tun-i kini nga pag-ampo
Ikaw nakakita kanako ug nakadungog kanako ug nahigugma
kanako, mahal ko nga Dios.
Tungod kay Ikaw mao man ang tinuod nga Dios. Sa kanunay
haduol ikaw kanako.
Ako magaampo Kanimo, Ginoo, ug dili ngadto sa mga diosdios
Sila dili makahimo sa paghigugma kanako ug diii makakita
kanako ug dili makadungog kanako. Sa ngalan ni Jesus, Amen!

Karon sulati ang imong Talaan sa Tinun-an alang sa Leksyon 9.
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFICE, P.O. BOX 1084, MANILA
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ANG DIOS MOTUBAG
SA IMONG MGA PAG-AMPO

•• KALINGAWAN NGA IMONG PAGABUHATON __

Pagtukod ug Torre
Pangitag lapad nga mga bato.
Ibutang kini una sa yuta.pundoka
paglibot. Dugangi pagpatong ug
mga bato. Tanawon mo kon
asa kutob ang kataason sa imong
mahimo hangtud nga kini
matumpag.

Badlisi ubos sa tukma nga mga pulong.
I. Badlisi ang mga pulong nga naghisgot sa tinuod nga Dios.

kabus daku kahoy nakakita
nagbuhat nag-atiman nagatabang bulawan
maayo nagapamakak nahigugma nagsulti
bungol namati nahibalo buta

2. Badlisi ubos sa mga pulong nga naghisgot mahitungod sa mga tawo
niini nga leksion.
nakalimot sa Dios mga maayong tawo
mga mapuangoron nahigugma sa Dios
naghimog mga diosdios nanagkatibulaag

3. Badlisi ubos sa mga pulong nga naghisgot mahitungod sa mga dios-
dios nga binuhat sa mga tawo.

nakakita
nakadungog

kahoy
nahigugma

bato
nakasulti

59



4. Badlisi ubos sa mga pulong nga naghisgot nga buot sa Dios nga
imong pagabuhaton.

mahimong maayo (buotan)

maglagot

malipay

magtuman sa kaugalingon

mag-ampo ngadto sa tinuod nga Dios

Magbuhat sa gisugo sa Dios kanimo

mahigugma saDios

mahadlok

magrnasulob-on

Ikaw makatabang sa uban.
Buot ba kaha ang imong mga kahigalaan nga magtoon sa curso nga Ang
Dios Nahigugma Kanimo? Linawa sa pagsulat nga minuldi ang ilang mga ngalan
ug ang dapit nga pagaabutan sa sulat. Among ipadala kini ngadto kanila. Kon
kinahanglan ang lain palid sa papel aron masulatan sa dugang pa nga mga ngalan,
himoa niini.

Ngalan

Pinuy-anan nga pagadad-an sa sulat .

Ngalan

Pinuy-anan nga pagadad-an

Nabuhat mo na ba ang tanang angay buhaton niini nga Leksyon?

Linawa sa pagsulat nga minuldi ang imong ngalan

Grado

INTERNATlONAL CORRESPONOENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084, MANILA

Ang Imong papel sa pasullt pagahatagan ug grado ug Ipadala balik kanimo,
kauban sa sunod nimong leksyon. Kami malipay sa pagdawat ug mga sulat nga
gikan gayud kanimo. Pangutana lamang bisan unsa nga mga pangutana nga
moabot sa Imong hunahuna sa panahon nga Ikaw nagtoon. IPADALA KINING
PAPEL SA PASULlT NGADTO SA:
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Leksyon 10

ANG DIOS
MAGAGIVA
KANIMO

Basaha kini gikan sa Biblia
Kusga pagbasa makalima nga subli

Ug si Jehova miingon kang Abram: Pahawa
ka gikan sa imong kaubanan, ug sa balay
sa imong amahan ... ngadto sa yuta nga
akong igapakita kanimo. Akong paga-
buhaton kanimo ang usa ka dakung nasud,
ug ikaw pagapanalanginan ko ... ug ikaw
mahimong panalangin. Genesis 12: l ,2.

Mabuhat mo ba kini?
Badlisi libot gayud sa tukma nga tubag.

l. Kinsa man ang gisaaran sa Dios nga Iyang panalanginan?

Abram Nimrod Cain

Si Abram mahimong amahan sa?

gamay nga tribo dakung nasud usa ka pamilya

Unsa man ang gigamit sa Dios sa paggiya kanimo?

mga bitoon Biblia

2.

3.
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Mga Tubag

l. Abram 2. usa ka dakung nasud 3. Biblia

Mga Pulong nga imong pagatun-an
Ang Ur maoy usa ka siyudad diin nagpuyo si Abram
Ang Canaan maoy usa ka nasud diin gidala sa Dios si Abram.

,,"i IJ!I,J Ang Dios mitawag kang Abram sa pagsnnod Kaniya.
~ ~ ~~ ~~ Badlisi ubos sa tanang pulong gikan niini
~ ~ ~ nga timaan· ngadto sa·

~ -
~~~ Ang uban nga mga panimalay kinahanglan mopahawa

sa Babel ug sila nangadto sa Ur ug nagtukod
niini nga siyudad.

Si Abram didto natawo sa Ur.
Ang amahan ni Abram nagaampo ngadto

sa daghang mga diosdios.
Ang mga katawhan ni Abram nagaampo ngadto sa

daghang mga diosdios nga dili makadungog
ug dili makakita .

Sila wala makaila sa usa ka tinuod nga Dios.
·Wala silay Bib1ia nga magatug-an kanila

mahitungod sa tinuod nga Dios.

.
~

Si Abram wala makaila sa tinuod nga Dios.
Apan ang Dios nakaila kang Abram ug naghigugma kaniya.
Ang Dios nagtawag kang Abram ug misugo kaniya:
"Biya-i ang imong panimalay ug nasud. Biya-i ang mga
diosdios sa imong amahan.
·Somunod ka kanako ngadto sa usa ka yuta
nga akong ipakita kanimo ....•
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Ang Dios magagiya ug magapanalangin kanila nga magasunod Kaniya.
Ang Dios nagsaad kang Abram: "Kon ikaw mosunod kanako,

Ako magapanalangin kanimo ug magahimo kanimo nga bantugan.
Himoon ko ikaw nga amahan sa usa ka hantugan nga nasud.

Ako magapanalangin kanimo ug ikaw mamahimong panalangin."

Si Abram nasayud nga ang tinuod nga Dios nagatawag kaniya.
-Si Abram mitoo sa gisulti sa Dios kaniya.-
Ang asawa ni Abram, si Sarai, mitoo usab sa saad sa Dios.
Si Abram ug si Sarai mibiya sa siyudad sa Ur.
-nang gibiyaan ang mga diosdios nga binuhat sa mga tawo.-
-Sila misunod sa usa ka tinuod nga Dios.-

-Si Abram ug ang Dios suod nga managhigala.-
Si Abram nakigsulti sa Dios.

Ang Dios nakigsulti kang Abram.
Ang Dios nagauban kang Abram ug

nagpakita kaniya sa dalan nga pagaagian.
-Ang Dios nagagiya kang Abram ngadto sa yuta sa Canaan.-

:~~,~~nn~~::"u;:~"::~:=;:dtn"Dins.(~
Siya nagahatag ug mga halad ngadto sa Dios
sama kaniadto kang Abel, Enoch ug kang Noe.
Si Abram nahimong panalangin, nahimong katabang
ngadto sa daghan nga mga tawo. ~~d5~"::?~

Siya nagtug-an kanila mahitungod sa tinuod ug

buhi nga Dios. ~ iiii;~~~~~;;z~=-J



• Ang Dios kanunay nga nagtuman sa Iyang mga saad·
Ang Dios nagpanalangin kang Abram ug naghimo kaniya

nga datu.
Apan si Abram mlabot sa pagkatigulang

ug wala makabaton ug mga anak.
Apan sa gihapon siya nagtoo sa mga panaad sa Dios.

Ug ang Dios nalipay tungod kay si Abram mitoo man Kaniya.

-
Ang Dios nagbag-o sa ngalan ni Abram ngadto sa pagka

Abraham.
J/f;. Ang pulong Abraham nagkahulogan "amahan sa daghan."

.... ~lII:IiIl..Ang pulong Sara nagkahulogan "inahan sa mga principe."
Giilisan ang ngalan nga Sarai ngadto sa ngalang Sara.

Ang Dios naghatag kang Abraham

~

~ ~ ~ ug kang Sara ug usa ka anak nga may ngal~ nga

~ Ug ang usa ka dakung nasud miabot pinaagi ka~:;~:

. Ang Dios magagiya kanimo pinaagi sa Iyang basahon--ang Biblia.

~

Diha sa Biblia ang Dios nagtawag kanimo sa pagsunod Kaniya.
\ / Siya misaad sa paggiya ug sa pagpanalangin kanimo.

~:::... Siya magatug-an kanimo unsa ang imong buhaton.
·Sunda ang Dios ug Siya maga giya kanimo ngadto sa langit.·

Bisan unsa pa ang imong pagabiyaan,
sunda ang Dios sama kang Abraham.

Ang Dios motabang kanimo ug magpakita kanimo sa imong
pagabuhaton.

Pag-ampo
Si Abraham mibiya sa iyang nasud ug mga kahigalaan
ug misunod Kanimo, O Dios, sa tibuok niyang kinabuhi.
Pasunda usab ako kanimo. Palakwa ako suod Kanimo
aron Ikaw malipay kanako sa tibuok kong kinabuhi. Amen!

Karon sulati ang imong Talaan sa Tinun-an alang sa Leksyon 10
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFICE, P.O. BOX 1084. MAN ILA
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l.eksyon

10
INTERNATlONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE

ANG DIOS
MAGAGIVA KANIMO

KALINGAWAN NGA IMONG PAGABUHATON._

4. I .
5 C .

Pakiglakaw uban kang Abram.

Si Abram mipanaw sa halayong dapit. Isulat ang ngalan sa mga
dapit nga iyang giagian sumala sa kadaghanon sa numero nga
anaa sa hulagway, tanawa kini sa leksion 10.

I. Diin man si Abram magpuyo?
2. Kinsa man ang nagtawag kang Abram?
3. Unsa man ang gitukod ni Abram?
4. Kinsa man ang ngalan sa anak ni Abram ug ni Sarai?
S. Diin mang yutaa dad-a sa Dios si Abram?

~~ a 8~. --...~. 2D·········M~ ~
1 U ..•6/"';~

Nakatoon ka na mahitungod sa daghang mga tawo nga nahigugma
ug nagpahimuot sa Dios. Paghatag ug tulo ka ngalan nga buot
ikaw mahisama kanila.

sa unsang mga paagiha nga buot ikaw mahisama kanila?

~ .
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Paghimo ug badlis gikan sa ngalan sa wala ngadto sa tukma
nga mga pulong sa too.

1. Ang Ur •
2. Ang pulong Abraham •
3. Si Sarah •
4. SI Isaac $

5. Ang Bib1ia •

• nagkahulogang "Amahan sa daghan."
• mao ang asawa ni Abraham.
• mao ang anak ni Abraham.
• mao ang siyudad nga gipuy-an ni Abram.
• mao ang Pulong sa Dios.

Butangi ug kolor ang kahon ubos sa pulong nga naghatag sa tukma
nga tubag. Oo Dili

6. Ang tanan bang mga tawo nahigugma sa Dios?

7. Si Abram lang ba maoy nagbalhin sa iyang ngalan?

8. Si Abram ba mitoo sa gisaad sa Dios?

9. Ang Dios ba magapanalangin kanila nga nagatoo Kaniya?

10. Ikaw ba nagtoo sa gisulti sa Dios diha sa Biblia?

Mga pangutana, mga panultihon, mga hangyo sa pag-ampo

Pangitaa ang mga pahina sa Leksyon 7, 8, 9, ug 10.
Ipadala kini sa coreo ngadto sa ICI sa imong dapit.

Nabuhat mo na ba tanan niini nga leksyon? ..
Linawa sa pagsulat nga minuldi ang imong ngalan .

Grado M

Ang Imong papel sa pasullt pagahatagan ug grado ug Ipadala balik kanimo.
kauban sa sunod nimong leksyon. Kami malipay sa pagdawat ug mga sulat nga
gikan gayud kanimo. Pangutana lamang bisan unsa nga mga pangutana nga
moabot sa Imong hunahuna sa panahon nga Ikaw nagtoon. IPADALA KINING
PAPEL SA PASULlT NGADTO SA,

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILlPPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084. MANILA
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Leksyon 11

ANG DIOS NAGPADALA
SA IYANG ANAK (CORDERO)
ARON SA PAGLUWAS KANIMO

('< I
Tun-i kini mahitungod sa Dios"

Ang Dios nagpadala ug usa ka cordero (gamayng carnero)" ~\~ 1\ h
aron sa pagluwas ni Isaac. '. 61ti! \ .
Ang Dios nagpadala sa Iyang anak (Cordero) aron sa pagluwa \\
kanimo. ~
Kinahanglan dawaton mo ang Anak sa Dios aron ka maluwas. ~ y--

~

Basaha kini gikan sa Biblia
Kusga pagbasa makalima nga subli

Si Isaac miingon. . . • "ania karon ang
kalayo ug ang sugnod apan hain man ang
nating carnero (cordero) nga igahalad-nga-
sinunog? Gen. 22:7,8.

Ug sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Jesus nga nagpaingon
kaniya, ug siya miingon, "Tan-awa, mao kana ang Cordero sa Dios
nga magakuha sa sala sa kalibutan. Juan 1:29.

Mabuhat mo ba kini?
Isulat ang tubag sa matag-usa ka pangutana.

l. Kinsa man ang miingon: "Hain man ang cordero?" _

2. Kinsa man ang miingon: "Ang Dios magahatag sa cordero"? .

3. Kinsa man ang miingon: "Mao kana ang Cordero sa Dios"?
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Mga Tubag

l. Si Isaac miingon: "Hain man ang cordero? "
2. Si Abraham miingon: "Ang Dios magahatag sa cordero."
3. Si Juan Bautista miingon: "Mao kana ang Cordero sa Dios! "

Mga pulong nga angay nimong mahibaloan
Ang Halad alang sa sala nagpasabot nga usa ka mananap o tawo ba hinoon

nga maoy nag antus sa silot alang sa laing tawo nga nakasala.
Ang usa ka halad-nga-sinunog maoy usa ka halad nga ginapatay ug unya

gisunog sa halaran.
Ang halaran maoy usa ka dapit diin ginabutang ang halad.

Daghang mga halaran nga binuhat pinaagi sa pinatongpatong nga

mga bato. ~, ,I Iil/L
~ ~

Ang Dios nagpadala ug usa ka ." DIOS __
cordero aron sa pagluwas kang Isaac. /~J """
Badlisi ubos sa tanang pulong gikan niining timaan- ngadto sa- /1 \\ .~"'
Usa ka adlaw ang Dios miingon ngadto kang Abraham:
"Dad-a ang imong anak nga si Isaac.
Adto sa usa ka bukid
Ihalad si Isaac sa akong atubang~n."

Wala masayud si Abraham sa hinungdan nga
ang Dios nagsugo man kaniya niini.

Si Abraham wala masayud nga gisulayan
lamang diay ang iyang gugma. Ug ang Dios

magatudlo kaniya ug kang Isaac.
Ij//..-/- Ang Dios magatudlo usab kanato mahitungod
~ sa Iyang Halad alang sa sala."
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Si Abraham masulob-on didto sa bukid.
Si Abraham nahigugma kang Isaac.

Apan si Abraham misugot gayud sa Dios.
Si Isaac mitabang sa pagdala sa mga kahoyng sugnod.

Si Isaac miingon "Hain man ang cordero alang sa
halad-nga-sinunog? "

Si Abraham mitubag: "Ang Dios magahatag
ug usa ka cordero."

Si Abraham ug si Isaac mitukod ug usa ka halaran.
Si Abraham nagbutang kang Isaac ibabaw sa halaran.

Si Isaac andam nga magpakamatay.

Apan ang Dios nahigugma usab kang Isaac.
Dili buot ang Dios nga si Isaac mamatay.
Ang Dios nag-andam ug lain nga halad (sacrifice).
nga magpakamatay alang sa dapit ni Isaac.

Gibayaw ni Abraham ang iyang mga kamot
aron sa pagpatay kang Isaac.

Apan diha dayon ang Dios nagtawag kang Abraham gikan sa langit.
"Abraham! Hunong! Ayaw patya ang imong anak!

Karon ikaw nagpamatuod nga ikaw nahigugma gayud kanako! "

Unya ang Dios nagpakita kang Abraham sa usa
ka cordero (gamayng carnero) nga nagapos sa
mga bagon.
Ang Dios nagpadala sa usa ka gamayng
carnero aron sa pagpakamatay nga kapuli ni
Isaac didto sa halaran.
Naluwas si Isaac ug nabuhi sa gihapon.
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Ang Dios nagpadala sa Iyang Anak nga si Jesus sa pagluwas kanimo.

Ang mga tawo nga nagpakasala dili
gayud makaadto sa langit.

Kon sila mangamatay sila moadto sa infierno--
makalilisang nga dapit.

Kitang tanan nag-pakasala busa kitang tanan
padulong sa infierno.

Apan ang Dios nahigugma kanato ug
buot nga magdala kanato sa langit.

- Ang Dios nagpadala sa Iyang Anak nga si Jesus
aron sa pagpakamatay alang kanato.-

• Si Jesus mao ang Cordero (Anak) sa Dios
nga nagpakamatay aron sa pagkuha sa

mga sala sa kalibutan.-
Siya nabuhi pag-usab (nabanhaw) gikan sa lubnganan.

Dili ka makakita kang Jesus apan Siya
anaa diha kanimo.

Si Jesus nahigugma kanimo ug buot motabang kanimo.

Kinahanglan dawaton mo ang Anak sa Dios aron ka maluwas.
Dili kinahanglan magabutang ikaw ug halad sa halaran karon.

Kinahanglan lamang imong dawaton ang Anak sa Dios ingon nga imong halad.
Si Jesus mahimong imong Manluluwas-ang nagaluwas kanimo.
Si Jesus magakuha sa imong mga sala.
-Dawata si Jesus ingon nga imong Manluluwas ug ikaw makaadto sa langit.-
Gamita kining pag-ampo sa ubos. Unya sultihi ang Dios sa imong kaugalingong
sinultihan.

Pag-ampo
Ako nagadawat sa Imong Anak, O Dios ko, nga maoy nagpakamatay alang
kanako-
Siya usa ka halad (sacrifice) aron sa pagkuha sa akong mga sala.
Tungod kang Jesus nga akong Manluluwas ako karon dili na ulipon.
Ako nagpasalamat Kanimo, O Dios, sa Imong pagluwas kanako karon. Amen.

P)
Sulati ang imong Talaan sa Tinun-an alang sa Leksyon 11. f

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE, INSTITUTE
PHILlPPINE NATIONAL OFFICE, P.O. BOX 1084, MANILA
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ANG DIOS NAGPADALA
SA IYANG ANAK (CORDERO)
ARON SA PAGLUWAS KANIMO

•• KALINGAWAN NGA IMONG PAGABUHATON

11
Pagbuhat ug cordero.

Pagkuhag diyutay nga gapas.
Hu1maha kini nga ulo ug lawas sa cordero.
Butangi kini ug upat ka mga tiil nga tukog.

Linawa pagsulat sa minuldi ang imong ngalan

Ngalan ..

Pinuy-anan nga pagadad-an .

J::ba sa pagpadala
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Isulat ang nawala nga mga Iitra/pulong.

1. Ang cordero nga gipadala sa D aron sa pagluwas kanimo

mao si J .

2. Ang C (Anak) sa D magakuha sa

imong mga s .

3. Si Abraham mitubag: "ang D magahatag ug usa ka

c " .

4. ( Ang mga tawo nga nagpakasala d makaadto sa langit.

5. Kitang tanan n .

6. Si J nagpakamatay didto sa krus alang sa atong mga

s .

7. Si Jesus mao ang C (Anak) sa D .

nga mao ang n sa s sa k .

Gidawat mo na ba si Jesus ingon nga imong Manluluwas sa wala ka pa
mosugod sa pagtoon niining mga leksion? .

Kung wala ka pa modawat kaniya niadto, karon gidawat mo na ba Siya? Kung
mao, isulat ang imong ngalan ug ang petcha sa imong pagdawat Kaniya diha sa
mga blanko sa ubos.

Ako si, nagadawat kang
imong ngalan

Jesus ingon nga akong Manluluwas
bulan adlaw tuig

Nabuhat mo na ba ang tanang bulohaton niining leksyon?

Grado

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILlPPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084. MAN ILA

Ang Imong papel sa pasullt pagahatagan ug grado ug Ipadala balik kanimo,
kauban sa sunod nimong leksyon. Kami malipay sa pagdawat ug mga sulat nga
gikan gayud kanimo. Pangutana lamang bisan unsa nga mga pangutana nga
moabot sa Imong hunahuna sa panahon nga Ikaw nagtoon. IPADALA KINING
PAPEL SA PASULlT NGADTO SA:
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Leksyon 12
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTlTUTE

ANG DIOS MAGAPASAYLO UGI~~~~S~:=~~~
MAGATABANG KANIMO

Tun-i kini mahitungod
Ang panalangin sa Dios labaw pa ug bili kay sa kalan-on.
Ang Dios nagpasaylo ug nagpanalangin kang Jacob.
Ang Dios nagahimo ug dalan alang kanimo ngadto sa langit.
Ang Dios motabang kanimo sa pag-ingon, "Nagbasol ako."

Basaha kini gikan sa Biblia
Kusga pagbasa makalima nga subli

"Ako mao si Jehova ... Ako magauban ...
kanimo, ug ikaw pagabantayan ko sa bisan '•.
asa nga imong pagaadtoan." Gen. 28: 13,15

Si Jesus mitubag kaniya: "Ako mao ang dalan.' .. " Juan 1~:6

Mabuhat mo ba kini?

Ang uban niining mga pangutanaha makita sa nangaging mga leksion.
Tubaga kutob sa imong mahimo.

l. Kinsa man ang nakaadto sa langit nga wala moagi sa kamatayon? .

2. Kinsa man ang nagbuhat ug arka? .

3. Kinsa man ang mipatay sa iyang igsoong lalaki? ..

4. Unsa manang labi pa ug bili kay sa pagkaon'! ...........................................•
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Mga Tubag

l. Si Enoch 2. si Noe 3. si Cain 4. panalangin sa Dios

Ang panalangin sa Dios
labi pa ug bili kay sa pag ka -on,

Badlisi ubos sa tanang pulong gikan
niining timaan -ngadto sa·

Y Ang asawa ni Isaac mao si Rebecca.
Si Isaac ug si Rebecca nahigugma sa Dios.

Ang Dios naghatag kanila ug duha
ka mga anak.

Si Esau ug si Jacob.

Si Esau maoy usa ka mangangayam
(mananakop ug mananap sa lasang).
Si Esau natawo una kang Jacob. ~
·Siya may katungod sa pagdawat ug usa ka pinasahi nga ~I

panalangin gikan sa Dios.· ..
Mao kini ang katungod sa usa ka anak nga kinamagulangan.
• Apan ~iEsau labi pang interesado sa pagkaon kay sa pinasahi
nga panalangin gikan sa Dios.·
Si Esau wala mahigugma sa Dios. Siya nahigugma lamang sa iyang kaugalingon
Gibaligya ni Esau ang iyang katungod sa pagkamagulang ngadto kang 1)
Jacob pinaagi sa usa lamang ka panaksan nga linugaw.
Sa ulahi si Esau nagbasol nga iyang gibaligya ang panalangin sa Dios.
Ang panalangin sa Dios labi pa ug bili kay sa tanang mga pagka-on
niadtong panahona.

Ang Dios nagpasaylo ug nagpanalangin kang Jacob.

·Si Jacob nakabuhat ug dautan ngadto sa iyang panimalay.·
Siya namakak sa iyang amahan ug sa iyang igsoong lalaki.

Iyang gipalit ang katungod ni Esau ug nagkawat sa iyang panalangin.
• Apan ang Dios nahigugma gihapon kang Jacob.·
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Buot ni Esau patyon si Jacob.
Busa si Jacob kinahanglan mobiya
gikan sa iyang panimalay aron sa pagpahilayo
kang Esau.
Diha sa dalan ang Dios nakigsulti kang Jacob
pinaagi sa usa ka damgo.

Si Jacob nakakita ug usa ka hagdanan nga
nagaabot gikan sa yuta ngadto sa langit.
Ang Dios misaad sa pagpanalangin kang Jacob.

Sa pagmata pa ni Jacob nalipay siya.
Ang Dios nahigugma gihapon kaniya.

e Ang Dios magpasaylo kaniya sa dautang mga butang nga iyang nabuhat.S
Ang Dios magauban kaniya ug motabang kaniya sa pagbuhat sa maaye.

eNasayud si Jacob nga kung siya magasunod sa Dios,
ang Dios magadala kaniya sa langit sa usa ka adlaw."

eAng Dios nagahatag ug dalan alang
kanimo ngadto sa langit.e

Si Jesus nagpakamatay aron sa pagluwas
kanimo.
eSomunod ka kang Jesus sa tibuok mong
kinabuhi ug Siya magadala kanimo ngadto
sa langit.e

~I:-;

§S;:;~0
l( \&~ltjL~

e Ang Dios nagaatiman kang Jacob.e d
Si Jacob nahimong magbalantay sa mga carnero..... rrl~

Daghan ang iyang mga carnero ug mga canding.
Ang Dios naghatag kang Jacob ug dakung panimalay.
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Ang Dios nagtabang kang Jacob sa pag-ingon:
"Ako nagabasol."

Sa katapusan gisugo sa Dios si Jacob sa pagpauli.
Apan buot gihapon si Esau mopatay kang Jacob.

Si Esau miabot dala ang 400 ka mga tawo
aron sa pag-away kang Jacob.

Si Jacob nagbasol mahitungod sa iyang
nabuhat kang Esau.

Buot ni Jacob nga ang iyang
igsoon magapasaylo kaniya.

·Si Jacob nag-ampo ngadto sa Dios
aron siya tabangan.·

Ang Dios nagpasaylo kang Jacob ug nagbag-o sa
iyang ngalan ngadto sa pagka Israel.

• Ang Dios nagtabang kang Jacob sa pagpakita
ngadto kang Esau nga siya nagbasol na.·

Ang Dios nagtabang kang Esau sa pagpasaylo
kang Jacob.

Unya ang managsoon nahimong suod na usab nga higala.

Ang Dios magatabang kanimo sa pag-ingon, "Ako nagbasol."
Naguol ka na ba tungod sa imong pagbati nga ikaw nahimong dautan?

Tingali imong gidagmalan ang isig nimo ka bata.
Buot ka nga ang Dios magapasaylo ug magapanalangin kanimo.

Kinahanglan sultihan nimo ang Dios nga ikaw nagbasol.
Apan kinahanglan ikaw mosulti "Nagbasol ako" ngadto sa tawo nga

imong nabuhatan ug dautan.
• Ang Dios magpasaylo ug motabang kanimo.·

Tabangan ka Niya sa pagpakig-uli ngadto sa imong kahigalaan.

Sag-uloha kini nga pag-ampo
Ang mga dautan nga akong nangabuhat ngadto sa uban
Intawon pasayloa ako, Ginoo, Ako nagaampo.
Tabangi ako sa pagsulti ngadto kanila "Nagbasol ako."
Himoa kami nga managhigala pag-usab karong adlawa. Amen.

Karon sulati ang imong Talaan sa Tinun-an alang sa Leksyon 12.
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE, INSTITUTE

PHILlPPINE NATIONAL OFFICE, P.O. 80X 1084, MANILA
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ANG DIOS MAGAPASAYLO
UG MAGATABANG
KANIMO

__ KALINGAWAN NGA IMONG PAGABUHATON

Pagitaa kon unsay gisulti ni Jacob.

Dihay gisulti ni Jacob sa iyang pagmata gikan sa paghinanok
nga nagdamgo. Kini gisulat dinhi pinaagi sa mga simbolo.
Isulat ubos sa hulagway ang litra nga gitumbasan niini.
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Isulti sa imong kaugalingong mga pulong kon sa unsang paagi nga ikaw
nahibalo nga ang Dios nahigugma kanimo.
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Paghimo ug badlis gikan sa ngalan sa wala ngadto sa tukmang
mga pulong sa too.

1. Si Adam • • mao ang amahan ni Jacob ug Esau.

2. Si Abram • • nagbaligya sa panalangin sa Dios.

3. Si Jesus • • nagdamgo mahitungod sa hagdanan ngadto
sa langit.

4. Si Jacob • • namatay aron sa pagluwas kanimo gikan
sa sala.

5. Si Esau • • mao ang unang tawo.

6. Si Isaac • • mibiya sa iyang nasud ug misunod sa Dios.

7. si Cain • • buot mopasaylo kanimo ug sa pagtabang
kanimo.

8. Ang Dios • • nagpatay sa iyang igsoon.

Makatabang ka sa uban.

Buot ba ang imong mga higala makatoon sa curso "Ang Dios Nahigugma
Kanimo? Isulat ang ilang ngalan sa minuldi kauban sa pinuy-anan nga a-
butanan sa sulat. Among ipadala kini kanila.

Ngalan ..

Pinuy-anan nga pagadad-an sa sulat ..

Ngalan .

Pinuy-ana nga pagadad-an sa sulat ..

Imo na bang nabuhat ang tanan niining leksyon?

Linawa sa pagsulat nga minuldi ang imong ngalan

Grado ..M ..

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATlONAL OFFICE-P.O. BOX 1084. MANILA

Ang Imong papel sa pasullt pagahatagan ug grado ug Ipadala balik kanimo,
kauban sa sunod nimong teksvon, Kami malipay sa pagdawat ug mga sulat nga
gikan gayud kanimo. Pangutana lamang bisan unsa nga mga pangutana nga
moabot sa Imong hunahuna sa panahon nga Ikaw nagtoon. IPADALA KINING
PAPEL SA PASULlT NGADTO SA:
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ANG DIOS
MAGAUBAN
KANIMO

:s'''~'t
~

_ ~r-._-.J

Tun-i kini mahi~~n:d sa Dios l
Adunay mga tawo nga nagadagmal niadtong naghigugma sa Dios.
Ang Dios magauban kanimo bisan asa ikaw moadto.
Ang Dios magabuhat sa tanang butang alang sa imong kaayohan.
Ang Dios motabang kanimo sa pagpasaylo kanila nga nagadagmal kanimo.

Mabuhat mo ba kini?
Badlisi libot sa tukma nga tubag.

Basaha' kini gikan sa Biblia
Kusga pagbasa makalima nga subli

Ang agalon ni Jose .. ' .. nagbilanggo
kaniya . . . . Apan ang Ginoo nagauban
kang Jose. Genesis 39:20,21. Si Jose
miingon . • . . gihunahuna ninyo ang
dautan batok kanako; apan ang tuyo sa
Dios alang sa kaayohan." Genesis SO:
19,20. .

Jose Jacobl. Kinsa man ang gibutang sa bilanggoan? Isaac

2. Kinsa man ang nagauban niya sa bilanggoan? Jacob Isaac Dios

3. Unsa man ang itabang sa Dios kanimo mahitungod sa mga
tawo nga nagadagmal kanimo? Magpasaylo magdagmal kanila

4. Kinsa man ang magbuhat sa tanang butang alang sa imong kaayohan?

ikaw Dios
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l. Jose. 2. Dios

Mga tubag

3. Magpasaylo 4. Dios

Ang mga igsoon ni Jose naninguha
sa pagdagmal kaniya.

Badlisi ubos sa tanang pulong gikan
niining timaan -ngadto sa'

Si Jose maoy usa sa napulog
duha ka mga anak ni Jacob.

Si Jacob nahigugma kang Jose.
Iyang gihatagan si Jose

ug matahum nga bisti.
Kini nagdasig sa iyang mga igsoon sa

pagbaton ug kasina kaniya.
Sila nagdumot kang Jose.

~", •• I, " ~
'ii:' ...-
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Ang Dios nahigugma kang Jose ug
nakigsulti kaniya.
• Ang Dios nagpakita kang Jose pinaagi sa
mga damgo nga siya mahimong bantugang
pangulo.-
Iyang gitug-an ang iyang mga damgo ngadto sa
iyang mga igsoon. -----
Kini maoy nakadasig kanila sa pagdumot kaniya.

Ang mga igsoon ni Jose nagtinguha
sa pagpatay kaniya.

Ilang gihulog siya sa usa ka gahong.
Unya ilang gibaligya siya nga ulipon.

Ilang gilimbongan si Jacob sa pagtoo nga si Jose
gikaon sa mananap nga mapintas.

~ Ang Dios nagauban kang Jose.

Ang mga tawo nga nagpalit kang Jose nagdala kaniya
sa halayo. Ilang gibaligya siya

nga ulipon ngadto kang Potiphar. -Apan ang
Dios nagauban kang Jose didto sa balay ni

Potiphar.- Ang Dios nahimuot kang Jose. Nalipay
usab ang Dios kang Potiphar.
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Ang asawa ni Potipar nagtintal
unta kang Jose sa sala.

Apan si Jose wala magpatintal sa sala.
Siya nahigugma sa Dios.

Ang asawa ni Potipar nagsulti ug
mga bakak batok kang Jose.

Si Potipar nagbutang kang Jose sa bilanggoan.
• Apan ang Dios nagauban

gihapon kang Jose.

Ang Dios magabuhat sa tanang butang alang
sa imong kaayohan.
Usa ka adlaw ang hari misugo sa pagpakuha
kang Jose.
Ang Dios nakigsulti sa hari pinaagi sa usa ka damgo.
Apan ang hari wala makasabot sa kahulogan sa
damgo.
Ang Dios nagtug-an kang Jose unsay
kahulogan sa damgo.
Sulod sa pito ka tuig mahitabo ang madagayaong
pag-ani.
Unya kini pagasundan ug pito ka tuig nga gutom--
walay mahimong ani.
Si Jose nagtug-an sa hari unsay kahulogan
sa damgo.

Ang hari naghimo kang Jose nga gobernador.
Miabot ang pito ka tuig nga madagayaong
pag-ani.
Gitagoan ni Jose ang mga pagkaon nga wala
magamit.
Miabot ang pito ka tuig nga gutom.
Ang mga tawo miduol kang Jose alang sa
ilang pagkaon.
Ang Dios nagtabang kang Jose sa pagluwas sa
daghang mga kinabuhi.

-
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Ang Dios nagtabang kang Jose sa pagpasaylo
sa iyang mga igsoon.

~

Ang mga igsoon ni Joser ~ r miabot ug nangayog pagkaon.
• Ang Dios nagtabang kang Jose sa pagpasaylo

~;3;:s:;:::::~ sa tanang dautang binuhatan nga ilang
nangahimo kaniya.

Gihatagan sila ni Jose ug pagkaon ug
maayong puloy-anan.

Siya nahigugma kanila.
- Ang Dios nagabuhat sa tanang butang alang sa iyang

kaayohan.-
Bisan unsay mahitabo kanimo, padayon sa

paghigugma sa Dios ug sa pag-ampo ngadto Kaniya.
epasayloa ang mga tawo nga nagdagmal

kanimo.-
Ang Dios mo buhat sa tanang butang alang

sa imong kaayohan.

Imong nahibaloan ang daghang mga butang niining
maong mga leksyon.
Ikaw rrasayud nga ang Dios nahigugma kanimo.
Ikaw nasayud nga ang Dios daku ug maayo gayud.
Ang Dios nagbuhat kanimo ug buot nga ikaw mahimong
Iyang anak.
Ang Dios maayo ug buot usab nga ang Iyang mga anak
magamaayo.
Ang Dios buot nga ikaw magmapuangoron ngadto sa
ubang kabataan.
Ang Dios nagpadala sa Iyang Anak nga si Jesus, aron sa_{J ..1I-""'"'\.'c-"":O'!!=~J.
pagpakamatay alang sa imong mga sala.
Ang Dios buot mopasaylo ug manalangin kanimo.
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Buot ang Dios nga ikaw magpuyo
uban Kaniya didto sa langit.

Maoy tinguha sa Dios nga ikaw mag-
ampo ngadto Kaniya ug dili ngadto

sa laing diosdios.
Buot ang Dios nga ikaw mosunod Kaniya.

_ Ang Dios sa kanunay nagsulti sa matuod.
Kon ikaw nahigugma sa Dios ug mo sunod

Kaniya, Siya magabuhat sa tanang butang alang sa
imong kaayohan.

Hinaut unta nga ikaw panalanginan sa Dios
sa imong paglakaw ug sa imong pagpakigsulti-,-.-~

Kaniya adlawadlaw

\'-,~,..
Pag-ampo ~'
Ako nasayud nga Ikaw nakigsulti kanako, O Dios, pinaagi sa Biblia.
Ikaw nag.atiman kang Jose. Ikaw nagpanalangin kang Abraham. ~
Ikaw nagalakaw ug Ikaw nakigsulti kang Adam ug kang Noe. ~
Ikaw nahigugma kanako. Ikaw nagauban kanako bisan asa ako '
paingon.
Imong gipasaylo ang akong mga sala sama kaniadto kang Jacob.
Sama kaniadto kang Isaac, ako naluwas pinaagi sa kamatayon
sa imong Anak.
Ikaw magadala kanako, sama kang Enoch, ngadto sa langit.
Ako imong anak. Ako mahigugma kanimo bisan asa ako magpuyo.

Karon sulati ang imong Talaan sa Tinun-an alang sa Leksyon 13.
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE

PHILIPPINE NATlONAL OFFICE, P.O. BOX 1084, MANILA
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Leksyon
o

13
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTlTUTE

ANG DIOS
MAGAUBAN
KANIMO

•• KALINGAWAN NGA IMONG PAGABUHATON __
Pangitaa ang imong dalan sa kakahoyan
Sugod sa kinaubsan. Basaha ang gisulti sa
numero l. Kung tinuod kini, Subaya ang dalan
sa too nga may numero nga 2. Kung diIi tinuod,
tipas sa wala. Buhata kini sa tanan gisulti. nga
may numero.

1. Si Jacob nahigugma kang Jose.
2. Ang mga igsoon ni Jose nahigugma

igsoon ni Jose nagbaligya

Linawa sa pagsulat nga minuldi ang imong ngalan _

................................................................................................................................
butangi ug color ang mga hulagway sa sunod nga pahina.
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Leksyon 14
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE

IKAW MAKAHIBALO
UG DUGANG PA
GAYUD MAHITUNGOD SA

Tun-i kini mahitungod sa Dios. l
Ang Biblia motabang kanimo sa pagkahibalo ug dugang pa
mahitungod sa Dios.
Si Jesus motabang kanimo sa pagkahibalo ug dugang pa
mahitungod sa Dios.
Ang Espiritu sa Dios magatabang kanimo pagkahibalo
mahitungod Kaniya.
Ikaw mahibalo ug dugang pa gayud mahitungod sa Dios
didto sa langit.

Basaha kini gikan sa Biblia
Kusga pagbasa makalima pagsubli

Ang Anak sa Dios mianhi ug mihatag
kanatog salabutan sa pag-ila kaniya nga
mao ang matuod nga Dios. 1 Juan 5:20

Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya
ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili

. malaglag, kondili may kinabuhing dayon. Juan 3: 16.

Mabuhat mo ba kini?
Paghimo ug badlis nga magadugtong sa mga pulong sa wala ngadto sa tukmang mga
pulong nga anaa sa too.

l. Ang Anak sa Dios •

2. Gihigugma sa Dios •

3. Ang tagsatagsa nga
motoo kang Jesus •

4. Ang Espiritu sa Dios.

• motabang kanimo sa pagkahibalo Kaniya.

• makabaton ug kinabuhing walay katapusan.

• mao si Jesu-Cristo.

• ang kalibutan
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l. Ang Anak sa Dios motabang kanimo sa pagkahibalo
Kaniya.

makabaton ug kinabuhing walay
katapusan.

2. Gihigugma sa Dios

3. Ang tagsatagsa nga .
motoo kang Jesus

4~ Ang Espiritu sa Dios

mao si Jesu-Cristo.'

ang kalibutan.

Ang Biblia motabang kanimo sa pagkahibalo ug dugang
mahitungod sa Dios.
Ang BibIia magatudlo kanimo sa daghang mga butang mahitungod sa Dios.
Basaha ang Biblia adlawadlaw aron mahibaloan mo ug dugang ang
mahitungod sa Dios.
• Ang Dios makahimo sa pagsulti kanimo pinaagi sa Iyang basahon.-

.::::::.~ \ hI , II ~~ Si Jesus motabang kanimo sa pagkahibalo ug dugang;; D10 S ~ mahitungod sa Dios.
~ :: - • Ang Dios may tulo ka persona-Dios Amahan,
?tIIl ,I\'~ si Jesus nga Anak, ug ang Espiritu Santo.·, I' _ -Kung ang usa uban kanimo,

ang tulo tanan uban kanimo·
_.~ !Si Jesus nahimong tawo aron sa pagtabang kanimo

~ sa pagkahibalo mahitungod sa Dios·
Ang inahan ni Jesus maoy usa ka maayong
babaye ug ang iyang ngalan mao si Maria.

Ang ngalan sa iyang bana mao si Jose.
Apan si Jose dili mao ang amahan ni Jesus.

Ang Amahan ni Jesus mao ang Dios.

·Sa dihang natawo si Jesus, ang mga manulonda nanag-aWi~' ~
sa pagdayeg ngadto sa Dios.· '.tt~ ~
Sila nagtug-an sa mga magbalantay sa mga carnero nga ang ~ 1,-

manluluwas natawo. ~
Ang mga magbalantay sa mga carnero nangalipay sa dihang ;/ " ...~/~
ilang nakaplagan si Jesus. 7'
Ang Dios nagpadala sa Iyang Anak aron mahimong Manluluwas
sa kalibutan.
• Ang Dios mianhi sa kalibutan kauban sa Iyang katawhan
pinaagi sa Iyang Anak.·
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·Sa dihang midaku si Jesus, Iyang gisultihan
ang katawhan mahitungod sa Dios.

Siya nagtudlo kanila unsa ang kabubut-on sa Dios
nga pagabuhaton sa Iyang katawhan.·

Iyang gihikap ang mga buta ug sila nakakita.
Iyang giayo ang mga masakiton, ang mga bakol,

ug ang mga bongol.
Siya nagalipay sa mga tawo nga masulob-on ug Iyang

gihimong maayo ang dautan nga mga tawo.
Iyang gibanhaw ang mga patay.

Iyang gibuhat ang tanang butang nga gisugo sa Dios
Kaniya.

·Si Jesus namatay didto sa Krus aron sa pagluwas kanato
gikan sa sala·
Siya gilubong apan nabuhi pag-usab.
Sa kaulahian ang Iyang mga kahigalaan nakakita kaniya nga
misaka ngadto sa langit.
·Siya mobalik aron kuhaon kadtong nahigugma Kaniya-
kanilang tanan nga midawat Kaniya nga ilang Manluluwas.·
Kadtong nangamatay mangabuhi pag-usab.
·Si Jesus magadala kanato ngadto sa langit uban Kaniya.·

Ang Espiritu sa Dios motabang kanimo sa
pagkasayud ug dugang pa mahitungod Kaniya.

Ang Dios nagpadala sa Iyang Espiritu aron magpuyo sa
sulod sa Iyang katawhan,

Ang Dios kauban nimo pinaagi sa Espiritu Santo.
Si Jesus kauban nimo pinaagi sa Espiritu Santo.

• Ang Espiritu sa Dios motabang nimo sa pagsulti
np,dto sa Dios diha sa pag-ampo.·

Pinaagi sa pagpakigsulti ngadto sa Dios ikaw mahibalo
Kaniya ug dugang pa gayud.

-Hangyoa ang Espiritu Santo sa pagsulod sa imong
kinabuhi.·

Siya motabang kanimo nga magkinabuhi alang
sa Dios ug ikaw masayud ug dugang pa

mahitungod Kaniya.
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Ang katawhan sa Dios magatabang kanimo pagkahibalo
mahitungod Kaniya. -<-r
Ang Dios buot nga ang Iyang katawhan makatabang sa uban
sa pagkahibalo Kaniya. j
Sila nga nasayud kang Jesus.magatug-an sa uban mahitungod
Kaniya.
Sila nagtigom aron sa pagtoon sa Pulong sa Dios ug sila
nagaampo usab.
Dang gisultihan ang ubang mga tawo unsa ang gibuhat sa
Dios alang kanila.
epakig-uban sa katawhan sa Dios aron ikaw makatoon ug
dugang pa mahitungod Kaniya.·
·Sultihi ang imong mga kahigalaan unsa ang imong nahibaloan
mahitungod sa Dios aron nga sila mangaluwas ug makaadto '\(
usab sa langit.·
Ikaw mahibalo ug dugang pa gayud mahitungod sa Dios didto
sa langit. ~

.' ~;") Kung makaadto ka na sa langit~n "~"\ ikaw makakita na sa Dios.8 A~~ 'Ikaw makadungog Kaniya nga makigsulti kanimo.

~
~1)t]~ ·Ikaw makasabot na sa mga butang nga karon

dili nimo masabtan'[
• .,~ Imong makita unsa diay kahibulongan ang Dios.

~

_ ~ Masayud ka ug dugang pa gayud mahitungod sar ~ Dios ug ikaw mahigugma Kaniya labaw pa sa imong
: paghigugma karon.

Af
1. Ug ikaw magpuyo uban Kaniya sa kahangturan.

/

Pag-ampo
~ Salamat Kanimo, 00;0', tuogod kay Ikaw nahigugma

kanako
Ug usa ka adlaw nga umalabot ang imong nawong
akong makita.
Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, umanhi ikaw
ug sulod sa akong kinabuhi.
Tabangi ako sa pagsulti ngadto sa akong mga
kahigalaan mahitungod Kanimo.
Tabangi sila sa pagkahibalo usab mahitungod Kanimo,
ako nagaampo,
Aron nga sila usab makaadto sa langit sa dihang
mobalik na Ikaw sa pagkuha kanamo sa pag-abot
na sa adlaw.

Karon sulati ang imong Talaan sa Tinun-an alang sa Leksyon 14.
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFICE. P.O. 80X 1084, MANILA
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Leksyon

14
INTERNATlONAL CORRESPONDENCE INSTlTUTE

IKAW MAKAHIBALO
UG DUGANG PA
MAHITUNGOD SA DIOS

__ KALINGAWAN NGA IMONG PAGABUHATON

Pahiluna-a ang mga litra nga gisagolsagol
Sumala sa Juan 17:3 si Jesus nagtug-an kanato kung unsaon ang
pagbaton sa kinabuhing walay katapusan. Ang mga pulong dili
na mabasa tungod kay gisagolsagol man ang mga litra. Pahilunaa
ang mga litra ug pahilunaa ang gisulti sa tibuok nga versikulo .

....... , .

Gu nga anikhingbu yonda oma ikin ang
oma nga tongbug tuodin ang siod gu angk
seJu-ristoC ang mongi pilanada .

...... , , .

Isulti ang imong kasinatian giunsa nimo ang pagduol ug ang
pagkahibalo mahitungod sa Dios.
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PAHALIPAY!

Ikaw nakatapus na karon sa curso nga Ang Dios Nahigugma Kanimo!
Ikaw ba nahigugma na karon sa Dios labaw pa kaniadtong wala ka pa makasugod

sa pagtoon niining mga leksyon? _
Makatoon ikaw ug dugang pa gayud mahitungod sa Dios ug sa Iyang gugma alang
kanimo diha sa laing mga curso gikan sa International Correspondence Institute.
Buot ka ba makadawat ug dugang pa nga curso karon? _.

Mga Pangutana, mga panultihon, mga hangyo sa pag-ampo.
Isulat dinhi ang bisan unsang mga pangutana O mga panultihon mahitungod sa
mga leksion, o bisan unsang butang nga buot nimo nga iuban sa mga pag-ampo sa
imong magtutudlo. Gamit lamang ug dugang nga papel kon gikinahanglan .

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Sublia pagtan-aw ang mga pahina sa mga Leksyon 11, 12, 13 ug 14.
Unya ipadala kini sila ngadto sa atong escuelahan sa ICI nga haduol
sa imong dapit.

Gibuhat mo na ba ang tanang bulohaton niini nga leksyon?

Grado .

INTERNATlONAL CORRESPONOENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATlONAL OFFICE--P.O. BOX 1084, MANILA

Ang Imong papel sa pasullt pagahatagan ug grado ug Ipadala balik kanimo,
luIuban sa sunod nimong leksyon. Kami malipay sa pagdawat ug mga sulat nga
gikan gayud kanimo. Pangutana lamang bisan unsa nga mga pangutana nga
moabot sa Imong hunahuna sa panahon nga IluIw nagtoon. IPADALA KINING
PAPEL SA PASULIT NGADTO SAt
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