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ANI DIOS NAIHIIO
SANI KALIBUTAN
NIA 110 GINAPUY-AN
Tun-i ini nahanungod sa Dios.

Ang Dios makabuhat sang indi rnabuhat ni bisan sin-o man.
Ang Dios makatuga sang isa ka butang gikan sa wala.
Ang Dios naghimo sang kalibutan sa sulod sang anum ka adlaw
Ang Dios naghimo sang maayo nga kalibutan agud puy-an mo.
Ang Dios naghimo sang anum ka adlaw para
ipangabudlay kag isa ka adlaw para ipahuway.
Ang Dios nagasiling sa Genesis kon paano Niya
ginhimo ang kalibutan.
Ang Genesis una nga bahin sang libro sang Dios-ang Biblia.

Basaha ini gikan sa Biblia
Basaha sing mabaskog sing 5 ka beses.

sa ginsuguran gintuga sang Dios ang mga
langit kag ang duta. Genesis 1:1 RVS

Mabuhat mo bala ini?

Isulat ang kulang nga letra sa tagsa ka sabat.

1. Ano ang mabuhat sang Dios nga indi mabuhat ni bisan
sin-o man?
Ang DIOSm mahimo sang Isa ka butang gikan sa wala ..

2. Dim nagasiling ang Dios kon paano Niya ginhimo ang

kalibutan? Sa G ang una nga bahin sang B .
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Mga Sabat

1. Makatuga 2. ~Desis 3. Biblia

Ginhimo sang Dios ang kalibutan sa anum ka adlaw.
Ang Dios nagplano sang matahum nga kalibutan
agud puy-an sang tawo.
Sang una ang duta wala sing
nagakaigo nga dagway
Ang duta madulom katulad sang pinakadulom nga gab-i
Ang Dios naghulag kag ang duta nagkadagway.
Ang Dios naghambal kag nahimo ang kapawa.
Sa tagsa ka paghambal sang Dios may butang nga nahimo.

Handurawa nga ikaw nagatan-aw sang pagtuga sang Dios
sang kalibutan. Linyahi ang tanan nga mga tinaga halin sa
• tubtob sa. 101. ang, mga tinaga gikan sa Genesis
ang una nga libro sang BIblia.

• Ang Dios nagsiling, "Magmay
kapawa" •

Ginhimo sang Dios ang adlaw
kag ang gab-i.

Jka.duba nga adlaw

• Ang Dios nagsiling, "Magmay
kahawaan sa tunga sang

mga tubig agud may langit sa ibabaw
kag duta sa idalum."

Ginpain sang Dios ang
langit sa tubig.
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Ika-tatlo nga ad1a

Ika-apat nga adlaw

o
lu luna Dga adlaw

'~\~:;f" "'It~:'''i,.

, i! ~'.."'"~~.3J

• Ang Dios nagsiling, "Ang
tubig sa idalum

sang langit mangin dagat." •

Ginhimo sang Dios ang duta,
dagat, mga kahoy kag

mga bulak.

• Ang Dios nagsiling, "Magmay
mga masanag nga sulo sa langit." •

Ginhimo sang Dios ang adlaw, bulan
kag mga bituon.

• Ang Dios nagsiling, "magdagaya
ang tubig sang isda kag ...
ang langit sang nagalinupad

nga mga pispis." •

Ginhimo sang Dios ang tanan nga
isda kag mga pispis.

• Ang DIOS nagsiling, "Magpatubo ang
duta sang mga kahayupan suno sa

ila sari.

Ginhimo sang Dios ang
tanan nga mga hayop.

• Ang Dios nagsiling HImuon
ta ang tawo sa dagway naton." •

Gintu&a sang Dios ang una nga lalaki kag babayi.
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Ang Dios naghimo sang maayo nga kalibutan agudiluy-an mo.

Gintan-aw sang Dios ang tanan Niya nga ginhimo.
Ang tanan maayo. Ang kalibutan matahum. Malipayon

kaayo ang Dios.

Ginhimo sang Dios ang anum ka adlaw agud ipangabudlay
isa ka adlaw sa pagpahuway. Sa ika-pito nga adlaw ang Dios

nagpahuway. Ginhimo sang Dios ang ikapito nga
adlaw nga inugpahuway para sa aton.

Magapangabudlay kita sang anum ka
adlaw sa isa ka semana.
Magapahuway kita sa ika-pito nga
adladw.
Magasimba kita sa adlaw sang pagpahuway.______ -=~Nagakadto ka bala sa balay sang DIOS?

~~
~ Nalipay ka bala nga gmhimo sang Dios

ining matahom nga kalibutan?
Nagapasalamat ka bala

sa Dios sa paghimo Niya sa imo?
Tun-ini nga pangamuyo kag Ihambal sa Dios.

Pangamuyo:

Salamat DIOS, sa bug-os nga kalibutan,
Sa paghimo mo sang tanan ko nga nakita,
Sa adlaw nga mugpangabudlay kag Inugpahuway
Kag salamat DIOS, sa paghimo mo sa akon.

Karon buhata ang Imo tulun-an 2 sa imo "Student Rekord"
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHIL. NATIONAL OFFICE. P.O. BOX 1084, MANILA
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ANG DIOS NAGHIMO
SANG KALIBUTAN
NGA IMO GINAPUY-AN

KALINGAWAN PARA SA IMO

Ika-lima nga adlaw Ika-anom nga adlaw

Una nga adlaw Ika-duha nga adlaw

Ilaragway mo ang gin buhat sang Dios.

Sa kada kahon Ilaragway mo ang larawan nga gmbuhat sang DIOS sa sma
nga adlaw Ukon ilaragway mo sa Iban nga papel kag ipapiht sa husto
nga kahon

Ika-tatlo nga adtaw Ika-apat nga adlaw
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Tipoloni ang numero sang mga adlaw sa diin ginbuhat
sang Dios ang kalibutan.

1. 1 6 10 9 365

Sabta ining mga pamangkot
2 Ano ang ginbuhat sang DIos sa ika-ipito nga adlaw?

3. May Simbahan bala nga malapit sa gmapuy-an mo'? .

4. Nagasimba ka bala? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

5. Nagapasalamat ka bala sa DIOs sa paghimo Niya sa Imo? . . . . . .. . .

Maggowa ka kag tan-awon ang palibot. Isulat ang mga butang nga nakita mo nga
gintuga sang DIOS

1.

2..
3

4

5

6

7

8

9

10
Nakapasalamat ka bala sa DIOSsa pagbuhat Niya Sining mga butang?

Kon wala pa buhata karon

Nabuhat mo bala ang tanan sa smmg tulun-an?

Isulat smg maathag ang Imo ngalan
Grado

Ang Imo eksamin pagagradohan kag Ibalik sa Imo upod sang
masunod nya tulun-an Malipay kami kon magsulat ka sa amon
Mamangkot ka kon may mga butang nga buot mo rnahrbaloan
samtang nagatuon Sini nga kurso Ipadala ini sa lCI, Phihppme
National Offrce, P O Box 1084, Manila
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