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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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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.
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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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