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Hinigugma nga Estudyante,

Ginaabiabi ko ikaw nga mangin katapo sang
pamilya sang International Correspondence Institute!
Ang mga kabataan nga lalaki kag babayi
sa madamo nga mga pungsod nagatuon man sini
nga mga leksyon. Subong man ang kadamoan sang
ila ginikanan kag mga magulang
nga lalaki kag babayi. Ngaa? Bangod nga tanan
sila luyag magbasa nahanungod sming mga
bantog nga rnza lalaki kag babayi
nga nagkabuhi sadtong una nga panahon.
Kag bangod nga makakulonyag man ang pagtan-aw
sa mga larawan kag subong man ang paghimo
sang mga butang nga
ginapahimo sa imo sa tagsa ka leksyon.

Labaw sa tanan maluyagan nimo ini
nga mga leksyon bangod paagi sini

imo mahibaloan ang nahanungod sa Dios.
Ginhigugma sang Dios ang mga

,,~rJ 0~ tawo nga imo mabasa sa sining
....~~,~ mga leksyon. Madamo

~ ~ nga mga katingalahan nga butang, ~ -:hang ginhimo sang Dios para sa ila. Imo man
.-... ::: ., ~ ~ mabibaloan kon daw ano ang paghigugma

sang Dios sa imo kag ang paghimo
Niya sang mga makatilingala nga butang

para sa imo.Ang mga leksyon
mahapos hangpon.
Nahanungod ini sila sa mga
tawo nga imo mabasahan sa
Biblia. Ang mga bersikulo sa
Biblia sa sining mga leksyon
naggikan sa mga linubad nga
pulong nga mahapos gid maha::ngpa:;Piin~.,~~~
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Matapos nimo tun-an ang tagsa ka leksyon
sa "ANG DIOS NAGAHIGUGMA SA. IMO"
kompletoha ang Rekord kag Eksamm sang
Estudyante. Himoa kon ano ang ginapahimo sa imo
para sa tagsa ka leksyon, Matapos
magradohan ang Rekord kag
Eksamin sang Estudyante, makabaton
ikaw sang Isa ka matahum nga sertipiko
Kon nagabutho Ikaw sa Isa ka klase,
ang manunudlo magasilmg
sa imo kon ano ang Imo himuon

Kon madamo nga mga tawo ang
magagamit sang amo man nga

libro, Isulat .mg imo mga
sabat sa lain nga papel

kag indi sa leksyon. Apang,
magpangayo ka sang sobra nga

mga kopya sang Rekord kag
Eksamin sang Estudyante para

sa kada tawo nga nagatuon sa amo
man nga leksyon sa sining kurso

sa Biblia. Ang kada estudyante nga magkompleto sang Rekord kag
Eksamin sang Estudyante makabaton

sang sertipiko sang ICI sa diin
nasulat ang iya ngalan. Kon may mga

pamangkot ikaw nahanungod sa
mga topiko sa leksyon, Isulat imo Ipadala uu

sa akon kon magpadala ikaw sang Rekord
kag Eksamin sang Estudyante para

magradohan. Magakalipay gid ako sa
pagbulig sa Imo.

Sing may pagkahamuot,
Ang Imo Man.1Ull.l!ilo

Tan-awa ang nalarawan sa Rekord sang
Estudyante nga ginatawag
KALINGAWAN PARA·SA IMO
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Ang bilog nimo nga pamilya
ayhan luyag magtuon sa sirung

mga kurso sang International
Correspondence InstItute.




