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Mahal nga Tinun-an:
. ,

.Buot ka bang masayud unsaon sa Biblia pagtabang kanimo?
Ngano ug giunsa pagsulat ang Biblia? Mahitungod sa unsa kini?
Unsay mga kamatuoran nga ang Biblia mao ang Pulong sa Dios?
Kon ikaw buot masayud sa mga tubag sa bisan hain niining mga.
pangutana, ang kurso sa ICI nga giulohan," Ang Imong Biblia" daku
ug ikatabang kanimo.

Imong makita nga kining kursoha nagamit ug lahi nga paagi sa
pagtudlo sa Biblia. Kining paagiha nahimong maoy usa. sa mga
labing epektibong paagi sa kinaugalingong pagtudlo sa tibuok
kalibutan diin adunay mga estudyante sa ICI nga nagtuon.

Sa itaas sa matag leksyon, adunay mga pahayag nga gihatag
mahitungod sa imongpagatu n-an ug gisundan kini sa pangutana.
Gihimong blangko ang dapit sa tubag aron maoy imong pagsulatan
sa imong tubag.

Adunay gilakip usab nga laing papel sa eksamin sa katapusan
sa matag leksyon. Sulati usab kini sa imong tubag aron maoy
ipadala ngadto sa .

International Correspondence Institute,

P. O. Box 1084, Manila

Dunay mga panahon nga ang leksyon magasugo kanimo sa
usa ka butang nga pinasahi sama sa "pagsulti ngadto sa uban"
mahitungod kang Cristo, o "dayga ang Dios, pag-ampo"o "sag-
uloha kini." Bisan', unsay isugo kanimo, buhata dayon ang
imong mahimo ug imong madiskobrehan nga sa dihang imo kining
gisunod, nagahatag kini kanimo ug daghang kaayohan.

Ang kurso nga "Ang Imong Biblia" mabatonan ingon nga
tibuok nga libro o sa duha ka bahin. Ang duha ka bahin sama ra sa
tibuok nga libro apan gibahin lamang ang sulod niini sa duha- upat
ka leksyon sa una ug tulo sa ikaduha.

Ang mga tinun-an nga mokuha sa kurso sa duha ka bahin
mahimong mohatag sa ilang donasyon ngabalayranan sa duha usab
ka bahin.
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