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Tun-i ini nahanungod sa Dios.

Ginuo ang iban nga ngalan para sa Dios.
Ang iban nga tawo nagabuhat sang Ila
kaugalingon nga Dios.
Ang Ginuo amo gid ang matuod nga Dios.
Buot sang Dios mangamuyo ka sa Iya.

Basaha ini gikau1sa Biblia
Basaha sing mabaskog sing 5 beses

Ang Ginuo nga aton Dios isa ka Ginuo
kag imo higugmaon ang Ginuo mong Dios
sa bug-os mo nga tagipuso-on bug-os mo
nga kalag kag bug-os mo nga kusog. Deu-
teronomio 6:4, 5.

Mahimo mo bala ini?

Lmyahi ang husto nga sabat.
1. Kay sin-o buot sang Dios nga mangamuyo ikaw?

dios-dios nga ginhimo sang tawo sa Ginuong Dios
2. Paano ang imo balatyagon sa Dios?

nagahigugma sa Iya magkahadlok sa Iya kalimtan Sia
3. Ano ang iban nga ngalan para sa DIOS?

babaymg dungganon Gmoo Isa nga indi nakilala prinsipyo
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1. ang Ginoong Dios
Mga Sabat

2. Higugmaon Sia 3. Ginoo
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Ang iban nga mga tawo nagahimo sang
ila kaugalingon nga Dios.
Linyahi ang tanan nga tinaga halin sa
-tubtob sa-

Pagkatapos sang baha SI Noe nag-angkon
sang madamo nga mga anak nga lalaki
kag madamo nga mga apo.
Nagdamo liwat ang mga tawo sa duta.

Si Noe kag ang Iya mga anak nga
lalaki nagsugid sa mga tawo nahanungod
sa Dios. - Apang ang mga tawo
wala maghigugma sa Dios katulad ni
Noe .• Luyag nila buhaton ang ila
kaugalingon nga luyag. Indi sila gusto mamati
sa ila mga ginikanan ukon mga
lolo ukon sa Dios.

Ang isa ka lalaki nga si Nimrod naghimo
sang iya kaugalingon nga hari.

Buot mya nga ang mga tawo magsunod sa iya
kag indi sa Dios. - Ginpahilayo ni Nimrod

ang mga tawo sa Dios. - Nagsugod sila
sa pagpangamuyo sa adlaw kag bulan kag

sila naghimo sang ila kaugalingon.
nga dios.-.

Ang mga tawo naghimo sang
tisa kag nagbuhat sang

mataas nga tore.
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Ang mga tawo indi
makahambal sing

tihngob. Indi
sila maghangpanay. Indi sila

makatrabaho nga ulopod. Gani nag-untat
sila sa paghimo

sang tore. Gintawag nila ang
duog nga Babel. Ang Babel
na nagakahulogan kagamo.
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Nakita sang
Dios kon ano ang ginbuhat

sang mga tawo. Nahibaloan Niya
nga indi husto ang ila ginahimo.

- Ginpabayaan lang sila anay sang
Dios sa pagtuman sang

ila kabubut-on.e Kag gintapna
sila sang Dios.s Ang Dios

indi magpadala sang baha liwat.
Ginpahambal Niya ang

mga tawo sa nagkalain-lain
nga mga pinulongan.

Ginbayaan sang mga tawo
si Nimrod kag ang
Babel. Naglinapta Sila.
Nagkabuhi sing ulupod ang /
mga panimalay, kag guban nga mga
panimalay. Nagbuhat sila sang ila kaugalingon \
nga siudad. - Nalimtan nila
ang isa ka matuod nga Dios. -

- Kon diin man magpuyo
ang mga tawo naghimo

sila sang ila
kaugalingon nga dios.-

dako nga dios nga
kahoy

kag bato, dios nga
pilak kag bulawan .

• Nangamuyo sila sa dios
nga Ila ginbunat.



Ang Gunuo amo gid ang matuod nga Dios.
Ang dios nga

ginhimo sang mga tawo indi makabati.
Ang dios nga ila ginhimo

indi makahambal. Indi
sila makakita. Ind! sila

makahigugma sa mga tawo
katulad sang matuod nga

Dios.

Ang Ginu-o lang ang matuod nga
Dios. Sila makabati kag makahambal

kag makakita. Nalimtan sang mga tawo
ang matuod-tuod nga DIos. Apang wala

s sila malimti sang Dios. Ang Dios
sa gihapon nagahigugma

sa ila kag buot magbulig sa ila.

Ang Dios nakabati sang imo mga pangamuyo.
Indi mo makita ang isa ka matuod nga Dios,

Apang yara Sia sa luyo mo. Kon ikaw maghambal
sa matuod nila Dios mabatian ka Niya.

Buot sang Dios nga makighambal ka sa Iya,
Ginahigugma ka sang Dios kag buot ka nga buligan.

Pangayoa sa Dios ang imo mga kinahanglan.
Ang Dios magapamati kag magasabat sang imo pangamuyo.

Tun-i ini nga pangamuyo:
Nakita nabatian, kag
ginahigugma mo ako mahal nga Dios.
Tungod ikaw ang matuod nga Dios.
Malapit ikaw sa gihapon.
Ako nagapangamuyo sa Imo Gino-o kag indi
sa mga dios-dios.
Nga indi makahigugma, makakita ukon makabati.

Karon sulati and imo Rekord sang Estudyante sa Leksyon 8.

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE ISNTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE, P.O. BOX 1084, MANILA
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ANG DIOS NAGAPAMATI SANG
IMO PANGAMUYO

KALINGAWAN PARA SA IMO

Magbuhat sang tore.
Pangita sang mga matapan nga bato.
Ibutang sa duta sing
patimbulog. Dugangan nga
tungtong sang mga bato. Tan-awa
kon daw ano ka taas ang tore mo
bag-o matumba.

Linyahi ang husto nga tinaga.
1.Linyahi ang mga tinaga nga nagasugid nahanungod sa matuod nga

Dios.
pobre
ginlalang

maayo

bungol

dako
nagakabalaka

nagabutig

nagapamati

kahoy
nagabulig

nagahigugma

nakahibalo

makakita
bulawan

nagahambal

bulag

2. Linyahi ang mga tinaga nga nagasugid nahanungod sa mga tawo sa

smi nga tulun-an,

nakalimot sa Dios mga maayo

maluloy-on naghigugma sa DIOS

naghimo sang dios-dios naghalaplaag

3. Linyahi ang mga tinaga nga nagasugid sa mga.dios-dios

nga ginbuhat sang mga tawo.

makakita bato kahoy

makabati makahambal gugma,
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4. Linyahi ang mga tinaga nga nagasugid kon ano ang buot sang
Dios nga mangin amo ikaw kag kon ano ang buhaton mo

magmaayo

mangakig

tumanon ang buot mo

mangamuyo sa matuod nga

Dios

buhaton ang ginasiling
sang Dios

higugmaon ang Dios

mahadlok

magmalipayon magkalisod

Mabuligan mo ang iban.

May mga abyan ka bala nga maluyag magtuon sang Ang Dios Nagahigugma sa
imo? Isulat ang ila nga ngalan kag puloy-an. Padalhan namon sila sang tulun-
an. Maggamit sang iban nga papel kon kinahanglan.

Ngalan .......................................................
Puloy-an _ .

Ngalan , , .

Puloy-an " .

Ngalan .......................................................
Puloy-an .

Ginbuhat mo bala ang tanan sa sini nga tulun-an? .

Isulat sing maathag ang imo ngalan .

Grado .

Ang Imo eksamin pagagradohan kag Ibalik sa imo upod sang masu-
nod nga tulun-an Malipay kami kon magsulat ka sa amon Mamang-
kot ka kon may mga butang nga buot mo rnahrbaloan samtang naga-
tuon SIni nga kurso. Ipadala Ini sa ICI-Phlllppme Nanonal Offrce.
P.O Box 1084, Manlla
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