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Ang Dios may libro nga ginatawag ang Biblia ~
ukon Balaan nga Kasulatan.
Ang Dios nagasugid sa imo sang
kamatuoran nahanungod sa Iya kaugalingon sa Biblia.
Ang Dios wala sing ginsuguran kag wala sing katapusan.
Mahimo Niya ang ano man nga butang.
Ginhimo Niya ang kalibutan.
Ang Dios yara sa tanan nga duog kag nahibaloan
Niya ang tanan nga butang.
Ginhimo ka sang Dios.
Nakakilala kag nagahigugma Sia sa imo.
Ang Dios maayo. Kon makilala mo Sian,
higugmaon mo Sia.

Tun-i ini nahanungod sa Dios

Ini nga mp tinaga ~ BiblIa.
Ba8aha sing mabukog smg UIba b beses.
ADI DiOlguPlL NIIPhfIuIma kita kay
Iiya JUIIbiCUgma • aton .. una. I Juan
4:16, 19.

Mabuhat mo bala ini?

Isulat ang kulang nga mga letra sa tagsa ka sabat.
1. Nga-a ginahigugma naton ang Dios?

Tungod u Niya kita nga ., .
2. Ano nga libro ang nagasugid sa imo sang kamatuoran nahanungod sa Dios?

Ang Balaan nga K ~.•...................••.........

7



Amo bala ini nga mga tinaga ang ginsulat mo sa blanko?

Ang Biblia nagasugid sa imo kon daw ano ang Dios

Linyahi ang tanan nga mga tinaga halin sa • pakadto sa • katulad sini.

• Ang Dios wala sing ginsuguran kag wala sing katapusan. •
Sang wala pa ang kalibutan, langit kag mga panganod,
ukon. sang wala pa ang adlaw, bulan kag
bituon may Dios na. •

Mabuhat sang Dios ang ano man
nga butang. Ginhimo sang Dios

ang kalibutaa.

Ginhimo sang Dios ang mga bato kag mga bukid.
Ginhimo sang Dios ang mga sapa kag mga suba.

Ginhimo sang Dios ang mga kahoy kag mga bulak.
/~ Ginhimo sang Dios ang mga hayop kag

~~ ~ mga tawo.
~\~ ~ ~ • Ginhimo ka sang Dios, •
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Ang Biblia nagasiling nga ang Dios
yara sa tanan nga duog.
Ang Dios yara sa palibot mo katulad
sang hangin nga imo ginaginhawa. Indi mo
makita ang hangin. Indi mo makita ang Dios.
Apang makita ka sang Dios. ~
Mabatian ka sang Dios. Ang DIOS
makahambal sa imo.
Nakilala kag ginahigugma ka sang Dios.

Ang Biblia nagasiling nga nahibaloan sang ~
Dios ang tanan nga bagay.
Nakita sang Dios ang tanan nga ginabuhat mo.
Nabatian sang Dios ang tanan nga ginahambal mo.

Nahibaloan sang Dios ang imo ginahunahuna kag ginabatyag mo.

Nahibaloan sang Dios kon ano ang maayo sa imo.
Nahibaloan sang Dios ang kamatuoran sang tanan
nga butang. Ang DIOSnagasugid sa Imo
sang kamatuoran sa Biblia.

Ang Dios nagahigugma
sa imo kon ano man

ang pagkahimo Niya sa
imo. Ang Iban nga tawo

may pikas. Ang Iban
kulong ang buhok. Ang

iban tadlong ang buhok.
~~

Ang Iban nga tawo manubo kag matambok.
Ang iban nga tawo mataas, kag maniwang.
Wala sapayan SIDI
• Ang DIOSnagahigugma sa Imo bisan ano ka man •

Isulat ang Imo ngalan sa blanko
Ang DIOSnagahigugma kay
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Ang Biblia nagasiling sa imo nga ang
Dios maayo.

Ang Dios buot nga magbulig sa imo.
Ang Dios buot nga himuon ka. pga maayo kag
malipayon. Ang DIOS buot nga himuon ka nga

maalam kag makusog.
• Ang Dios buot nga himuon ka nga maayo

kag mabinuligon. •

Kon makilala mo ang Dios higugmaon mo Sia.

Buot sang Dios nga higugmaon mo Sia subong sang
paghigugma Niya sa.imo.
• Ini nga mga tulan-an magabulig sa imo sa pagkilala kag
paghigugma sa Iya. •

Buot mo bala nga makilala ang Dios? .

Buot mo bala nga magmaayo kag magmahpayon?

Buot mo bala nga magmaalam kag magmakusog?

Buot mo bala nga magmaayo kag magmabinuligon?

Makahambal Ka Sa Dios
Ang Dios yara sa luyo mo kag mabatian ka Niya.

Ang pangamuyo pagpakighambal sa Dios
Tun-i ini ~a pangamuyo kag ihambal sa Dios.

Pangamuyo:

Buot ko makilala ka, Dios
Kag higugmaon ka, subong sang paghigugma mo sa akon
Gani, palihog buligi ako
sa pagtuon sini nga mga tulon-an. Kag
himoa ako kon ano ang buot mo.

Karon kuhaa ang imo Rekord sang Estudyante sa Ang Dios Nagahigugma sa
Imo kag buhata ang ginapabuhat sa imo didto.

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHIL. NATIONAL OFFiCE P.O. BOX 1084, MANILA

10



PAANO MAKOMPLETO ANG REKORD KAG EKSAMIN ,SANG ESTUDYANTE
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Kuhaa ang imo libro nga· Ang Dios Nagahigugma sa Imo.
Basaha ang sulat sa pahina 5. r--- .....----
Tun-i ang tulun-an 1.
Himoa kon ano ang ginapahimo sim sa imo.

Himoa ang luyag nimo himuon sa
bahin sang Kalmgawan-para-sa-imo

Isulat smg maathag ang imo ngalan kag
pulby-an, Sabta ang mga pamangkot

nahanungod sa mga leksyon.

Kon mdi nimo masabat ang pamangkot,
basaha hwat ang leksyon sa Ang DIos
Nagahigugma sa Imo Pagkatapos ISUlatini
sa imo Rekord sang Estudyante.

Kon matapos nimo ang leksyon 1
kag makompleto ang nahauna nga
Rekord kag Eksamm sang Estudyante,
magkadto sa leksyon 2 sa Ang DIOS
Nagahigugma sa Imo, Himoa rm kag
ang tanan nga mga leksyon subong
sa paagt nga gmhimo nimo sa
leksyon 1.



PAANO MO MABATON ANG IMO SERTIPIKO

Matapos nimo tun-an ang tatlo ka leksyon,
-mag-address ka sang Isa ka sobre sa
InternationaJ Correspondence Institute,
P.O. Box 1084, Manila. Isulat
ang imo ngalan kag puloy-an sa
ibabaw sang nawaJa nga bahin sang sobre.

Ngalan Mo
Puloy-an

1..... " .. +.0""1 Corr.sI"'.oI .....
I..,.~~
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14.~ ... k"

Tan-awa liwat ang imo mga sabat nga
nasulat sa bahin sang Rekord kag Eksamin
sang Estudyante. Kon napat-od nimo nga

kompleto kag husto na ang tanan,
Isulod ini sila sa sobre.

Butangi sang husto nga selyo ang sobre
kag ipadala im para amon
magradohan Kag mabalik sa imo.

Himoa sa amo man nga paagi ang
masunod nga mga lesyon tubtob matapos

nimo ang kurso. Sa madali nga panahon
mabaton nimo ang imo certifico halin sa

ICI. Kon nagatuon ikaw sa isa ka
klase sa Sunday School ukon sa Bible

Club sang ICI, ang pangulo sang Club maga-
siling sa imo kon ano ang dapat himuon. Ang mga

pangulo sang Bible Club sang ICI mahimo magpadala
sa amon sang tanan nga eksamm sang iya

mga estudyante kon amo ini ang mas mahapos nga paagi.

Tagoa ini nga papel kaupod sang
mga nagradohan na nga mga leksyon
kon napadala na ini pabalik sa Imo.
Hantala ini sila
sing tingub kaupod sang hapin kag sang mga leksyon.
Higti ini sila sang hilo, ukon sang
laso matapos magradohan kag mapadala pabalik sa imo
ang ika-napulo kag apat nga eksamin.
Presto! Isa ka kompleto nga libro nga
'tulon-an sang ICI!
Magkalipay ka subong samtang nagatuon sang
"Ang Dios Nagahigugma sa imo'"



International Correspondenee Institute,

ANG DIOS NAKAKILALA I<AG
NAGAHIGUGMA SA11MO

•••••• KALINGAWAN PARA SA IMO
Kolore ang mga larawan

Kolore ining mga larawan sang mga bata sa nagkalain-lain
nga pungsod.

Isulat sing maathag

Ngalan mo .

Puluy-an .

Kagulangon Lalaki. o Babaye .. o. •• Petsa sang pagpadala .
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Pangita-a ang husto nga sabat:

Basaha sing una ang mga dinalan. Pagkatapos tan-awa ang lista sang mga tinaga
sa too tubtob makita mo ang husto nga tinaga nga ibutang mo sa blanko.
Sabta ang blanko kag linyahi ang tinaga sa listahan subong sini:

1. Ang libro nga nagasugid sang kamatuoran tungod
sa Dios amo ang .l?i.b.Lj <l

2. Ang Dios sa imo bisan ano ka man.

3. Ining mga magabulig sa imo magkilala
kag maghigugma sa Dios

4. Ang nagtuga sang kalibutan

5. . sang Dios nga magmaayo kag magmalipayon ka

tulun-an
higugmaon

nagahigugma

Buot

6. Buot sang Dios nga mo Sia ano man nga butang

7. Ang Dios maayo kag buot Niya nga .

8. Ang Dios yara sa tanan nga duog kag makabuhat sang ...

magmaayo

Dios

Mabuligan mo ang iban.

May mga abyan ka bala nga buot magtuon sang Ang Dios Nagahigugma Sa
imo? Isulat ang ila ngalan kag puloy-an kag Maggamit sang iban nga papel
kon kinahanglan.

Ngalan .

Puluy-an .

Nabuhat mo bala ang tanan sa sining tulun-an? .

Grado .

Ang Imo eksamm pagagradohan kag Ibalik sa Imo upod ang masunod
nya mga tulun-an Malipay kami kon magsulat ka sa amon Mamang-
kot ka kon may mga butang nga buot mo mahrbaloan samtang naga-
tuon SIni nga kurso Ipadala sa tCl-Phtrpune Nanonal Offlce-P.O
Box 1084, Manlla.
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