Minahal nga Higala,
Malipayon kami sa pagabi-abi _kanimo sa daku
kaayong grupo sa mga nanagtuon sa International
Correspondence Institute! Niining kursoha nakigkauban
ka sa linibo ka mga estudyante gikan sa nagkalainlaing
kanasuran nga buot masayud ug dugang pa mahitungod
sa Dios. Makaplagan mo ang labi pa ka malipayon nga
kinabuhi sa dihang kinabuhion mo ang imong matun-an
niining unom ka mga leksyon:
Aduna kay Higala nga mao ang
Espiritu Santo
Ang Espiritu Santo Magahatag kanimo
sa Kinabuhi
Ang Espiritu Santo Magatabang kanimo
sa Pag-ampo
Ang Espiritu Santo Magagiya kanimo
Ang Espiritu Santo Magahatag kanimo
ug Gahum
AngEspiritu Santo Magapuno kanimo
Mabasa mo niining mga kursoha ang maka palipay
nga mga kasinatian sa katawhan nga bag-o lamang
nakadawat sa Espiritu Santo ingon nga ilang Higala ug
Magtatabang. Ug rnatun-an mo gikan sa Biblia kon unsay
buhaton niining maong Higala alang kanimo.
Nahibaloan na tingali nimo nga adunay daghang
paghubad sa Biblia. Kining mga leksyona nagamit sa
Cebuano nga paghubad. Ang mga gipangutlo dinhi nga
mga bahin sa Biblia may ngalan sa basahon, sa capitulo,
ug sa bersikulo diin makita ang maong mga pulong.
Usahay ang bahin lamang sa usa ka bersikulo ang gikutlo.
Kon makahuman na ikaw sa pagtuon niining maong
leksyon, palihug pagtubag sa mga pangutana sa papel-pasulit. Kining nabulag nga pasulit kon imo nang matubag,
kinahanglan imong ipadala sa International Correspondence Institute, P.O. Box 1084, Manila. Tapos namo kini
magradohi amo kining ipadala balik kanimo kauban sa
sunod nga walay bayad nga leksyon pinaagi sa sulat.
Kon makatapos ikaw nga malamposon sa kompleto
gayud niining unom ka mga leksyon ikaw makadawat sa
usa ka maanindot nga certifico.
Kon ikaw adunay pagpamatuod nga kining maong
kurso nagatabang kanimo nga matubag ang daghang mga
pangutana sa kinabuhi o aduna ka bay hangyo sa pag-ampo, palihug ilakip kini sa sunod nimong sulat ngari kanamo. Ang mga sakop sa ICI nga mga magbubuhat sa kanunay malipay nga makabati niini gikan kanimo. Ikalipay
namo ang bisan unsang kahigayonan nga kami mahimong
imong magtatabang.

