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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
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2. Unsang libroha ang nagtug-an kanimo sa kamatuoran
Ang Balaan nga B
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kanato.

mahitungod

sa Dios?

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.
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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.
Dios maoy nagbuhat sa mga mananap ug mga katawhan.
... -- Ang Dios nagbuhat kanimo.-
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Ang Dios anaa sa palibot-nimo
Sama sa hangin nga imong giginhawa. ~
Dili nimo makita ang hangin.
Dili nimo makita ang Dios.

ct

Apan ang Dios makakita kanimo.
~
Ang Dios makadungog kanimo.
Ang Dios makasulti nganha kanimo.
Ang Dios nakaila ug nahigugma kanimo.

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

~
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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.
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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.
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._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.

2.
3.

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

kanimo

Ieksyon

bisan unmahigugma

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

nahigugma
may tinguha

4.

Ang

ang nagabuhat sa kalibutan.

S.

Ang Dios
malipayon.

nga ikaw magmaayo ug mag-

Biblia

6.

Ang Dios buot nga ikaw

Kaniya.

sa bisan unsang
butang

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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