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Higit sa lahat, maubigan mo ang
mga araling Ito pagkat matututo ka ng

tungkol sa DIYos Mahal ng DIYos ang
mga taong mababasa mo nto

Marami Siyang g r n a w a n g
kahanga-hangang mga bagay

para sa kanila Gayon din
ang DIYos sa IYO.

Mahal na Estudyante,

Malugod ka nammg tmatanggap sa pamilya ng
InternatIonal Correspondence Institute !

Pi nag-aaralan din ng Ibang mga bata sa
rnarammg bansa ang mga arahng ItO.
Gayon din ang kanilang mga magulang at
nakatatandang mga kapatid. Bakit? Pagkat
Ibig nilang alamin ang tungkol sa mga dakilang
babae at lalaking nabuhay noong araw.
At dahil din sa kawih-wihng tmgnan
ang mga larawan at gawm ang mga
ipinagagawa sa bawat aralin.
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Ang mga ar al i n ay madaling
unawain. Ito'y tungkol sa mga
taong mababasa mo sa Bibha.
Ang mga talata sa Biblia na
gmamit dito'y mula sa mga
s al i n na pm ak amad al ing
unawain.

~
Kalakip mtoy may tmanggap kang. munting

aklat na tinatawag na "Ulat ng Estudyante
Mahal Ka ng DIYOS." Kung hindi mo

natanggap ito, hingm sa International
Correspondence Institute, P O. Box

1084, Manila.
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Pagkatapos mo ng bawat aralin sa MAHAL
KA NG DIYOS, buksan mo ang Ulat ng

Estudyante. Gagawm mo ang sinasabi
ng aralm.

Sinasabi ng lyong Ulat ng Estudyante
kung paano ka makatatanggap ng Isang

magandang sertipiko. Kung nag-aaral
kang kasama ng marami, sasabihin

ng myong guro ang dapat mong
gawin.

Ang buong pamilya mo ay maaarmg nagnanais
mag-aral din mto.
May bahagi sa lyong Ulat ng
Es t u dy an te na tmatawag na

kawili-wiling gawm.
Mayroon doong para sa bawat Isa:
mga bata, kabataan, at mata-
tanda. Gawm mo ang bahaging
ibig mo roon.

Kung may mga tanong ka tungkol sa mga aralm, ISUlat Ito at Ipadala
sa akin , sa panahon na Ipadadala mo ang lyong Ulat ng Estudyante.
Magalak kitang tutulungan.

Sumasaiyo,

Ang .iyong GUILO
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International Correspondence Institute

Aralin 1

It<AW AY KILALA
AT MAHAL NG DIYOS

Ito ang pag-aralan - Tungkol sa DIYOS
Ang DIYOSay may Isang aklat na tmatawag na
Biblia. Sinasabi ng DIYOSang katotohanan tung-
kol sa Kanya sa BIblia. Ang DIYOSay hindi
nagbabago. Magagawa ng Diyos ang
anuman. Gmawa NIYa ang sanlibutan.
Ang DIYOS ay nasa lahat ng dako at alam
Ntya ang lahat. Ikaw ay nilalang ng DIYOS.
Kilala ka NIya. Mahal ka Niya. Ang DIYOSay
mabuti. Kapag kilala mo Siya, mamahalm mo SIya.

MAGAGAWA MO BA ITO?

Isulat ang ."7'g::ltitik na kabuuan ng tamang sagot.

1. Bakit mahal natm ang DIYOS?

Sapagkat SIya ang u .....•...• u ..•........ atin ..

2 Almg aklat ang nagsasabi ng katotohanan
tungkol sa Diyos?

Ang B .

Mula sa Biblia ang mga salitang ito.
Basahin mong malakas nang 5 ulit.
Ang Diyos ay pag-ibig. Umiibig

tayo sapagkat ang Diyos ang unang
umibig sa atin. 1 Juan 4:16. 19.
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Ito ang mga tamang sagot
l.unang umibig sa 2. Biblia

Ito ba ang mga salitang ismulat mo sa mga puwang?

Sinasabi sa Biblia kung ano ang Diyos.
Guhitan ang lahat ng salita mula sa - hanggang sa - tulad nito:

- Ang DIYOSay hindi nagbabago e
Bago nagkaroon ng san-
hbutan, bago nagkaroon ng
langit at mga ulap, - bago nagka-
roon ng araw, buwan, at mga bitum ,
mayroon nang DIY0:>_

Magagawa ng Diyos ang anuman.
Ginawa ng Diyos ang sanlibutan.

Gmawa ng DIYOSang mga bato at mga
~ bundok. Ginawa ng DIYOSang mga dagatq~---=::-. at mga ilog Ginawa ng DIYOSang mga

7J \ puno at mga bulaklak. Ginawa ng
~ DIYOSang mga hayop at mga tao.

~ - Ikaw ay nilalang ng DIYos----=----===--
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Sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay
nasa lahat ng dako.
Ang DIYOSay nasa palibot mo gaya ng
h a n g in na lyong
mlalanghap. Hindi mo
nakikita ang han gin.
Hr n d i mo nakikita ang
DIYOS. Narmmg ka
ng DIYOS.
Ang DIV~S ay
makikipag-usap sa IYO
Ikaw ay ktíala at mahal ng
DIYO~.

Sinasabi ng Biblia na nalalaman ng Diyos
ang lahat.

Nakikita ng DIYOSang lahat ng gma-
gawa mo. Nannrng ng DiVoS ang
lahat ng smasabi mo. - Alam ng DiVOS
ang lahat ng innsip mo at nadarama .. Alam ng
DIYOSang pinakamabuti para sa IYO. Alam
ng DIYOS ang katotohanan ng lahat ng
bagay. Sinasabi sa IYO ng DIYOSang
katotohanan sa Biblia.

~

/

;;/,,-
r- ~

\1. •!~.
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Minamahal ka ng
Diyos kung paanong ikaw

ay nilikha NIya.
May mga taong may pekas sa

mukha. May mga taong kulot ang
buhok. May mga tao namang unat

ang buhok.

Isulat sa puwang ang lyong pangalan.

May mga taong pandak at
mataba. May mga taong ma-
tangkad at payat.
Walang anuman ItO.

-Mahal ka ng DIYOSanuman ang anyo mo.

Mahal ng DIYOSSI
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Sm asabi ng Bibha na ang
DIYos ay mabuti.

Nais ng DIYoS na matu-
lungan ka Nais ng DIYos na

masaya at malusog ka NaJ<; ng
Diyos na maging matahno at

malakas ka • Nais ng DIYos na gawin kang
mabait at matulungm ê

• Maaan kang makipag-usap sa DIYos .•
Nanyan sa tabi mo ang DIYos at makikirug sa IYO.

Ang pakikipag-usap sa DIYos ay pananalangin.
Pag-aralan ang panalanging ItO at sabihin sa DIYos.

Kapag kilala mo ang Diyos, Siya'y lyong mamahalin.
Nais ng DIYOS na mahahn mo Siya kung pa-
anong lkaw ay mahal Niya • Ang mga
arahng ItO ay tutulungan kang makilala at mahalm
ang DIYOS.•

Ibig mo bang makilala ang DIYo!>! .

Ibig mo bang magIng masaya at malusog?

Ibig mo bang maging matalino at malakas? .

Ibig mo bang magIng mabait at matulungm?

Panalangin :
Ibig kitang makilala, DIYOS.
At mahahn dm , gaya ng pag-
mamahal Mo sa akm. Kaya tulu-
ngan Mo akong matutuhan ang
mga araling ItO, At gawin
Mo ako ayon sa nais
Mo.

Ngayon, kunin mo ang iyong Ulat ng Estudyante para
sa MAHAL KA NG DIYOS at gawin ang ipinagagawa sa
iyo.

Ir ternational Correspondence Institute
Phil. National Office. P.O. Box 1084. Manila
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" INTE:RNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFICE - P. O. BOX 1084 - MANILA

Kunin ang iyong aklat

Kunin ang iyong aklat
na MAHAL KA NG DIYOS.
Basahin ang sulat sa pahina 5.
Pag-aralan ang Aralin 1.
Gawin ang anumang
ipinagagawa sa iyo.

Gawin ang anumang ibig
m:> sa bahaging Kawili-wiling
Gawin. Isulat nang malinaw ang
iyong pangalan at tirahan.
Sagutin ang mga tanong
tungkol sa aralin.

Kung di mo masagot ang
isang tanong, basahin uli ang aralin

sa MAHAL KA NG DIYOS
hanggang makita mo ang sagot.

Saka ito isulat sa
Ulat ng Estudyante.

Pagkatapos mo ng aralin 1
at nasagot ang iyong unang
Ulat ng Estudyante at Eksamin,
ipagpatuloy mo ang Aralin 2
ng MAHAL KA NG DIYOS. Gawin
iyon sa lahat ng mga aralin
gaya ng ginawa mo sa
aralin 1.



PAANO MATATANGGAP ANG IYONG SERTIPIKO

Pagkatapos mo ng tatlong
aralin, ilagay Ito sa isang
sobre at ipadala sa
In temational Correspondence
Institute. Isulat sa gawing
kahwa ng sobre ang lyong
pangalan at tirahan.

Lagyan ng tamang selyo
ang sobre at ipadala sa amin.
Lalagyan ng marka
ang mga aralin at
ibabalik sa iyo.

Muling basahin ang mga
pahina ng unang tatlong

aralin sa iyong Ulat
ng Estudyante para matiyak

na nasagot mo nang tama.
Ito ay ilagay sa sobre.

Gayon din ~nggawin sa
susunod na mga aralin hanggang

matapos ang kurso.
Pagkatapos niyon, ikaw ay

tatanggap ng sertipiko
Kung ikaw ay nasa. isang klase

sasabihin ng guro ang
nararapat mong gawin

at SIya ang magpapadala
ng mga aralin.

Itago ang pahinang ito at
ang iyong araling minarkahan ,
llakip sa takip ng Ulat ng Estudyante.
Talian ng pisi estambre, o laso kaya.
Masiyahan habang pinag-aaralan ang
MAHAL KA NG DIYOS.



International Correspondence Institute

IKAW AY KILALA

AT MAHAL NG DIYOS

Gulang .. . Babae o Lalaki .

Petsa ng ipadala ..................................•.......

~

KAWILI-WILING GAWIN

Kulayan ang mga larawan.

Kulayan ang mga batang mula sa Iba't Ibang bansa.

Malinaw na Isulat:

Ang, pangalan mo .

Tirahan. .. . ' .
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Bibigyan ng kaukulang antas ang lyong Papel ng Pagsusulit na Ito at
Ibabalik sa IYO kalakip ang susunod na aralin Ikagagalak naming
tumanggap ng lyong mga liham Isulat mo sa amin ang mga
katanungang maaaring maisip mo habang pmaq-aaral an mo ang
kursong ItO IPADALA ITO SA'

ICI PHILIPPINE NATIONAL OFFICE P O. Box 1084 MANILA

Hanapin ang tamang sagot.
Basahm muna ang pangungusap. Pagkatapos, tignan ang talaan ng
mga sahta sa gawmg kanan hanggang makita mo ang salitang dapat
isulat sa puwang. Pagkasulat sa puwang, guhitan ang salita:

1. Ang aklat na nagsasabi sa lYO
ng katotohanan tungkol sa D1YOSay ang Bi~lIa.

2. . ka ng D1YOSkahit smo ka pa.
3 Ang ito 'y makatutulong para

makilala mo at ibigin ang D1YOS
4 ang gumawa ng sanlibutan.
5 ng D1YOSna magmg malusog

ka at masaya
6 Ibig ng Diyos na siya'y mo.
7. Ang D1YOSay mabuti at ibig myang
8. Nasa lahat ng lugar ang Diyos at

, magagawa ang ..

mga aralin
mahalin

mahal
Nais

anuman
bumuti

Diyos

IKAW AY MAKATUrULONG SA mA.

Ibig kaya ng mga kaibigan mo na mag-aral mtong MAHAL KA NG
DIYOS? Isulat dito ang kanilang pangalan at tirahan. Padadalhan
namm sila ng mga aralm . Gumamit ng ibang papel kung kailangan.

Pangalan ..

Ttrahan ...

Ginawa mo ba ang lahat sa araling ito? .

Marka
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ARALIN 2

International Correspor dence InstituteL'\".:
-r-~ ~
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GINAWA NG DIYOS
ANG TINITIRHAN
IVIONG DAIGDIG
Tungkol sa Diyos - Ang Ating Pag-aralan

Magagawa ng DIYOS ang di magagawa ng kahit sino

Ang Diyos ay nakalihkha - ng bagay buhat sa wala.
Ginawa ng DIYOS ang daigdig sa loob ng amm na araw.
Ginawa ng DiyOS ang Isang mabuting daigdig
upang tirahan mo.

Ginawa ng DIYOS ang anim na araw para sa paggawa at Isang
araw naman para sa pahmga.

Sinasabi sa iyo ng DiyOS sa Genesis kung paano
NIya gmawa ang daigdig

Ang Genesis ay nasa unang bahagi ng aklat ng Diyos-r-ang Bibliya

13

Basahin ito sa Biblia
Malakas mong basahin nang 5 ulit

Nang pasimula'y nilikha ng Diyos ang
langit at ang lupa. Genesis 1: 1

Magagawa mo ba ItO?
Isulat ang mga titik na kabuoan ng tamang sagot.

1. Ano ang nagagawa ng DiyOS na hmdi kaya ng kahrt SIno?

Ang DiyOS ay nakal ...•.... ng bagay buhat sa wala

2. Saan sinasabi ng DIYOS kung paano niya ginawa ang daigdig?

G .. ,•... , nasa unang bahagi ng B .



Mga Sagot
1. nakahhkha 2. Genesis, BiblIa

Ginawa ng Diyos ang daigdig sa loob ng anim na araw.

Gmawa ng DIYOSang Isang
daigdig na kahanga-hanga upang
tirahan ng mga tao.
Nang una'y walang anumang kaayusan
ang lupa. Napakadihrn sa lupa gaya ng
gabmg madilim na madihm.
At kumilos ang DIYOSkaya nagkaroon ng kaayusan ang lupa. Nagsahta
ang DIYOSat nagkaroon ng hwanag. Tuwmg mag-
sasahta ang DIYOS, may nahhkhang bagay.

Kunwari, nagmamasid ka habang mhhkha ng
DIYOSang daigdig. Guhitan ang lahat ng
mga salita mula sa e at hanggang e Km u-
ha Ito sa Genesis na nasa unang bahagi ng Biblia.

, Unang araw
e Sinabi ng DIYOS, "Magkaroon
ng hwanag," e

Ginawa ng Diyos ang araw at ang gabi.

Ikalawang araw
"Smabl ng DIYOS, ' Mahi-

walay ang mga ulap para
magmg langit "a itaas at

magkaroon ng lupa sa Iba-
ba e

Inihiwalay ng Diyos ang langit
mula sa tubig.
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- -'~ v. Ginawa ng Diyos ang lupa, dagat, mga puno at
mga bulaklak.

• Sinabi ng DIYOS, "Ang
mga tubig sa

silong ng langit av
matipon sa karagatan.'.

lkatlong araw

Ikaapat na araw .Swabl ng DIYOS,
"Magkaroon ng mahhwanag

na Ilaw sa langit. ".

.SmabI ng DIYOS, 'Ang
lupa'y htawan ng lahat ng
un ng hayop.

Ginawa ng Diyos ang araw, buwan, at mga
bituin.

l alimang araw
• Sinabi ng DIYOS, "Sumagana

sa mga tubig ang mga
isda.i.at magkaroon ng mga

Ibon ang himpapàwid .•

Ginawa ng Diyos ang lahat ng isda at mga ibon

Ikaanim na araw

Ginawa ng Diyos ang lahat
ng hayop .

• Smabi ng DIYOS, "Atmg la-
langm ang tao na kawa-

ngis natm.' •

Ginawa ng Diyos ang unang lalaki at babae.
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Ginawa ng Diyos ang isang mabuting daigdig para tirahan mo.
Tiningnan ng Diyos ang lahat ng bagay na

ginawa Niya. Ang lahat ay napakabuti, Napa-
kaganda ng daigdig. Masayang-masaya ang Diyos.

Ginawa ng Diyos ang anim na araw para sa pag-
gawa at isang araw naman para sa pahinga.

Sa ikapitong araw ay nag-
pahmga ang Diyos.

Ginawa myang maging araw ng
pahinga ang ikapitong araw.

Ang araw ng pahinga ay
ginawa ng Diyos para

sa atin.
Anim na araw tayong ga-

gawa. Sa ikapitong
araw ay magpa-

pahmga tayo. ·Pumupunta
tayo sa bahay ng Diyos kapag
araw ng pahmga. Ikaw ba'y

nagpupunta sa bahay ng Diyos?

• Sa bahay ng Diyos ay nakikipag-usap tayo sa Diyos at
nag-aaral ng tungkol sa Kanya.· Nakikipag-

usap din tayo sa Diyos sa tahanan
kapag tayo'y nananalangin.

Nagagalak ka ba na ang daigdig ay gma-
wang maganda ng Diyos?Nagpasala-

mat ka na ba sa Diyos dahil sa
paglalang sa iyo?

Pag·aralan ang panalanging ito at sabihin
sa Di os:

Panalangm:
Diyos, salamat po sa daigdig, Sa
paggawa mo ng lahat ng bagay
na nakikita ko, Sa mga araw ng
paggawa at sa araw ng pahmga; At
salamat po, O Diyos, na ako'y
nilalang Mo.

Ngayon, sagutin mo na ang ulat ng estudyante
para sa aralin 2.

International Correspondence Institute
Phil. National Office, P.O. Box 1084, Manila
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GINAWA NG DIYOS
ANG TINITIRHAN
MONG DAIGDIG

••••• KAWILI·WILING GAWIN •••••

Magdrowing ka ng isang bagay na ginawa ng Diyos.

Sa bawat puwang ay magdrowing ng Isang bagay na
gmawa ng DIYOSsa araw na Iyon. O kaya, idrowmg sa
Ibang papel saka idikit sa tamang puwang.

Unang Araw Ikalawang Araw

Ikatlong Araw

Ikalimang Araw

Ikaapat na Araw

Ikaanim na Araw
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Bibigyan ng kaukulang antas ang lyong Papel ng Pagsusulit na Ito at
Ibabalik sa IYO kalakip ang susunod na aralin Ikagagalak naming
tumanggap ng lyong mga liham Isulat mo sa amin ang mga
katanu ngang maaaring maisip mo habang pinag-aaralan mo ang
kursong ItO IPADALA ITO SA:

ICI PHILIPPINE NATIONAL OFFICE P O Box 1084, MANILA

Bilugan ang bilang ng araw
nang lalangin ng Diyos ang daigdig

1. 1 6
Sagutin ang mga ito.

2. Ano ang ginawa ng Diyos sa ikapitong araw?

10 8 365

3. May kapilya ba o bahay ng Diyos na malapit sa tirahan
mo? ............•.......• " .

4. Nagpupunta ka ba sa bahay ng DIYOS? .... o ••••••••••••••••

5. Pinasalamatan mo na ba ang DIYOSpagkat ikaw
ay kanyang mlikha? ... . .. . .............•.

Lumabas ka at tumingin sa palibot. Isulat ang mga
bagay na nakita mong nilikha ng Diyos.

l 6 ..

2 7.

3 8 ..

4 9.

5. 10 ..

Pinasalamatan mo na ba ang Diyos sa
paglikha ng mga Ito? . ..

Kung hindi, gawin mo na ngayon.

Ginawa mo bang lahat ang nasa araling ito? ..
Malinaw na isulat ang iyong pangalan ...............•.........

Marka .
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International Corresnondence Institute
ARALIN 3

IIKAW AY NILALANG ~
NG DIYOS

~"'=""- ..,if"" -----Tungkol sa Diyos - ang atmg Pag-aralan
Ang unang lalaki at babae ay nilalang ng DIY0'"'
na kawangis Niya. Ibig ng Diyos na sila'y
maging mga anak Niya Mahal ng
DIYOS ang kanyang mga anak at
mnngatan sila. Ikaw ay nilalang din ng
Diyos at Ibig Niyang maging anak NIya
Magiging maligaya ka kung gagawin mo ang nai-,
ng DIYOSna lyong gawin

Basahin Ito sa BIblia
Malakas mong basahin nang 5 ulit

Hinugisan ng Diyos ang katawan ng
tao buhat sa alabok ng lupa at hini-

• ngahan ito ng hininga ng buhay. At
ang tao'y naging katauhang nabu-
buhay. Genesis 2: 7

Magagawa mo ba Ito?
[sulat ang mga titik na kapupunan Kabuoan ng tamang sagot

L. Ano ~g!namit ng DIYOSsa paglalang sa unang tao?

Ang a- ng L _

~~. Ano ang nais ng DIYOSpara sa IYO?

Maging a
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Mga Sagot
1. alabok. lupa 2. anak

Ginawa ng Diyos ang unang tao na kawangis Niya
Guhitan ang mga salita mula sa- hanggang 8

Gmawa ng DIYos ang unang tao mula sa alabok ng lupa.
Hmmgahan ng DIYOSng Kanyang hmmga ang tao.

Adan ang ipinangalan ng DIYOSsa unang tao.
- SI Adan ay kawangis ng DIYOSsa maraming bagav s

SI Adan ay

~ nakakaluta at 'Ònakannrug.

LA
C:?nakalalakad at~ nagsasalita.

SI Adan ay

~ nakagagawa at nakapaglalaro.

SI Adan ay nakansip at nakadarama.
SI Adan ay nagmamahal sa DIYOS,gaya

ng pag-ibig ng DIYOSsa kanya.
- SI Adan ay naging anak ng DIYOS.-

Minahal ng Diyos si Adan at iningatan.
Ang DIYOS ay gumawa ng magandang taha-
nang hardm para kay Adan.
Tinawag mya ang Hardin na Eden.
Mayroon doong mahhm na mga puno
manrikit na bulaklak.
May mga bukmng luntian at mga
Ilog na malamig ang tubig.
Marammg magagandang ibon at
maaamong hayop.
Marami nng bungang-kahoy na
makakain doon.
e Lahat ng bagay na ginawa ng
Diyos ay mabuti.e
SI Adam ay tumira sa ISang daigdig na
walang kapintasan.

SI Adan ay

20



81Adan ay pinatulog ng DIYo~.
Mula sa tagiliran ni Adan, ang DIYos ay
kumuha ng Isang tadyang.
Mula sa tadyang ay ginawa ng
DIYos ang Isang babae.
Angbabae ay tutulong kay Adan
upang maging masaya.

•Bmigyan ng DIYos SIAdan
ng gawain-
Binigyan siyang DIYos ng gawain
ng mga kamay.
SI Adan ang nag-aalaga ng magandang hardin
BInigyan siya ng DIYOSng gawam
upang gamitin ang ISip.
SI Adan ang nagpangalan sa lahat
ng mga hayop at Ibon.
Tmulungan ng DIYOSSI Adan na
maging maayos ang paggawa.
- Masayang-masaya SI
Adan sa paggawa
ng anuman ipinagagawa ng
Dlyosr

Z~_~~, Kmagihwan ni Adan ang mga
~~ maaamong hayop. Kmagl-~ ~ &iS 11wan ni Adan ang mga
'2-__it! / magagandang Ibon.~? fi{:A~ Kmagiliwan ni Adan ang makipag-

I ~/.~~ t-"(..<, usap sa DIYOS.
/~ ~.-:;/ -" ~gUnIt may Ibang kailangan SIAdan.

/'- - "/ ~ Alam ng DIYOSkung ano ang ka-
ilanzan ni Adan

- Laging nalalaman ng DlYj>sang
kailangan ng kanyang mga anak

Ibig ni Adan na malugod ang DIYOSsa
kanya. Bawat araw ay dumadalaw

sa hardin ang DIYOS.Nag-uusap
ang DIYOSat SI Adan. Ang Diyos at

SIAdan ay nagmamahalan.

Gimsmg ng DIYOSSIAdan at Ipinakita ang babae.
Minahal ni Adan ang babaing bigay sa
kanya ng DIYOS.
Stya' j tinawag ni Adan
na Eba.
SL Eba ang naging - ---
asawa ni Adan.
Sina Adan at Eba ang mga unang tao sa daigdig
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Panalangin
Salamat po, O Diyos, sa paggawa't paglalaro.
Ako po'y tulungan sa mga gawam ko.
Ngayon po, O DIYOS, ang akmg hiling
Ay tulungan ako sa lahat ng akmg gagawm I
at sasabihin. ::"/yO>~"""- .

Sagutin ngayon ang Ulat ng Estudyante para sa Aralin 3(1 " .
International Correspondenoe Institute
Phil. National Office, P.O Box 1084, Manila

• Sina Adan at Eba ay maligaya sa Eden.
Mahal nila ang kanilang magandang tahanan.

Nagmamahalan sila sa Isat Isa.
Mahal nila ang DIYOS.

·Sma Adan at Eba ay magkasamang nakipag-usap sa DIYOS at lumakad
na kasama NIya .•

Ikaw ay nilalang din ng Diyos at Ibig niyang maging Anak ka Niya

Hindi ka ginawa ng DIYos na malaki kaagad na gaya ni Adan.
Ikaw ay ginawa munang Isang sanggol.
BInigyan ka ng DIYos ng ama at ma upang mag-alaga sa IYO.
• Mahal ka ng DIYOS na gaya ng pagmamahal niya kay Adan.
Ibig na DIYos naSiya'y maging lyong Ama nn .•

Ibig ng Diyos na maging maligaya ka.
Mayroon kang mga gawa-

m para sa lyong mga kamay at
ISip. Sikapin mong mapagbuti

ang lyong gawain.

Sikapin mong magbigay lugod sa
DIYOS gaya ng gmawa ni Adan.

M aglglng maligaya ka
habang gmawa mo

ang ipmagagawa sa IYO ng
DIYOS.•

Ibig mo bang tulungan ka ng DIYOS sa lyong
gawain? Isaulo mo ang panalangmg ItO at sabihin sa

DIYOS tuwmg umaga. ,,,o' ",.
" ",, .

: •••HI''\.
'-. l \

\ j:
'o'
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IKAW AY NILALANG
NG DIYOS

I•••••• KAWILI-WILING GAWIN

Hanapin ang isang bagay na pinangalapan ni Adan.

SImulan sa bilang 1 at pagdugtung-dugtungm ang mga
tuldok ayon sa pagkakasunud-sunod ng bilang.

070e,
05 o

I~ •
1',1

is- •/, ;7
o

"o ~
·f 8 17

;11·

Bilugan ang tamang sagot.

1 Sino ang unang tao? Abel Adan Eba Noe

Eden Adan Eba Abel2. Smo ang unang babae:

Adan Eba Eden3 Ano ang pangalan ng hardm?

4. Ibig mo bang gumawa?

5. Nagpapatulong ka ba sa DIYOS?

6. Sisikapin mo bang malugod

~ ang DIYOSsa iyong paggawa ')

CIO 23

oo hindi kung mmsan

oo hindi kung mmsan

oo hindi.



Sagutin ang mga ito.

7. Mahgaya ba SI Adan o malungkot
nang gawm mya ang ipinagagawa ng DIYOS? .

8. Magigmg maligaya ka ba o malungkot pag
gmawa mo ang ipinagagawa sa IYOng DIYOS?

9. Anong un ng gawam ang lyong ginagawa? ...

Bibigyan ng kaukulang antas ang lyong Papel ng Pagsusulit na Ito at
Ibabalik sa IYO kalakip ang susunod na aralin Ikagagalak naming
tumanggap ng lyong mga liham. Isulat mo sa amin ang mga
katanungang rnaaarmq maisip mo habang, pmaq-aaralan mo ang
kursong ItO IPADALA ITO SA

ICI PHILIPPINE NATIONAL Op:ICE P O. 80.( 1084, MANILA

Ang Biblia ay Aklat ng Diyos, mayroon ka bang Biblia?

O bahagi lamang ng BIblia?

Kung mayroon kang Biblia nagbabasa

ka ba nito araw-araw? .. . .

Mga tanong, puna, kahilingan sa panalangin:
Isulat dito ang anumang tanong o puna sa mga aralm, o anumang
bagay na ibig mong idalangin ng iyong guro.

Ginawa mo bang lahat ang nasa araling ItO?

Basahm muli ang iyong Ulat ng Estudyante para sa aralin 1, 2, at 3
para matiyak na may sagot ang lahat ng tanong. Ipadala ito agad sa
amin. Ilagay ang tamang halaga ng selyo sa sobre. HUWAG Ipadadala
ang iyong aklat. Susuriin namm ang lyong Ulat ng Estudyante at
ibabahk sa IYO.

Mahnaw na isulat ang lyong pangalan
Marka . . . .. . .
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ARALIN 4

TUTULUNGAN KA
NG DIYOS NA
N1AGING MABUTI

l:
Tungkol sa DIYOS- Ang Ating Pag-aralan

Itinuturo ng DIYos sa kanyang mga
anak ang paggawa ng mabuti Sim
sikap ng kumakalaban sa DIYos na
magkasala ang tao. Nahiwalay sa DIYOSsma
Adan at Eba dahil sa kasalanan. Mahal Ka pa
nn ng DIYOS kahit nakagawa tayo ng
masama. Sinasabi sa IYO ng DIYos
mula sa Bibliya, ang dapat mong
gawin.

Bas~in ito sa BiblIa
Malakas mong basahin ng 5 ulit

Magagawa mo ba ito?
Bilugan ang tamang sagot, gaya nito
1. [blg ng DIYOSna maging ano ang kanyang mga anak?

mabutI, masama
2. Ano ang naglayo kay Adan mula sa DIYOS?

pag-ibig kasalanan
3. Mahal pa nn bang DIYOSang gumawa ng masama?

Oo Hindi
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Mga Sagot
1. mabuti 2 kasalanan 3. 00

Mga Salitang Dapat Mong Matutuhan

Ang Kasalanan ay pagsuway sa DIYos o paggawa ng masama.
Ang Mga Kasalanan ay masasamang bagay
na ginagawa o sinasabi ng Isang tao.
Ang Kasamaan ay yaong bagay na hindi matuwid
Ang Diyablo ay kumakalaban sa DIYos at siyang
tumutukso sa mga tao para magkasala
Satanas ang Isa pang tawag sa Diyablo

Itinuturo ng Diyos sa kanyang mga
anak ang paggawa ng mabuti. Guhitan

ang lahat ng salita mula sa - hanggang-

~ Sma Adan at Eba ay nakatira sa daigdig na)'é3~~ walang kapintasan. Mabuting lahat ang
mga bagay na mhkha ng DIYOS. Sina

Adan at Eba ay mabubuti. Gmawa silang
nabuti ng DIYOS,kagaya Niya.

- Sinabi ng DIYOSkma Adan at Eba
ang dapat gawm at ang di dapat
gawm- Sinabi sa kanila ng DIYOS
huwag kakamm ang bunga
ng isang puno e Bma- \E,>t:!.!dC''' ~
laan Niya Sila na kung
kakain nito, sila'y mamama-
tay.e

Mahal ng DIYOS sma
Adan at Eba. Ibig niyang ga-
wm nila ang matuwid. Hindi
ibig ng DIYOSna Sila'y mama-
tay.
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• Alam ni Eba na dapat niyang
sundin ang DIyos!Ngumt nakI--
mg siya sa DIyablo.
Kumain SI Eba ng bungang Iyon
na bmawal sa kanya ng DIYos na
kanin. SI Adan ay binigyan ni Eba at
kumain din. Nagkasala sina ~
Adan at Eba. At naganap ang naka- II ,,~nA Ul rAl!'"
Iulungkot na bagay! ~~J\I~

Sinisikap ng kumakalaban sa
Diyos na magkasala ang tao.

May kumakalaban sa DIYOS na tmatawag
na DIyablo o Satanas. Mabuti
ang DIYOS ngunit masama ang Diyablo. Tmu-
tulungan ng DIYOS na magmg mabuti at gumawa
ng matuwid ang mga tao. Sinisikap naman ng
Diyablo na gumawa ng masama ang tao.

Isang araw, pumasok sa hardin ng Eden ang
Diyablo. Ginamit ng Diyablo ang ahas para

kausapm SI Eba. Ang bungang bmawal ng
DIYOS ay ipmakrta ng ahas kay Eba

N agsmungalmg kay Eba ang Diyab-
lo. ' ,Kanm mo ang bungang

iyan,' sabi ng Diyablo, 'at HINDI
ka mamamatay. Dudunong

~ ka katulad ng Diyos.'

----

Nahiwalay sa Diyos sina Adan at Eba
dahil sa kasalanan
Mahal na mahal noonruna Adan at Eba

ang DIYOS. Ngunit ngayon ay
takot na sila sa Kanya .• Alam nilang
sila'y gumawang masama.ê

-Sinikap nilang magtago sa sa
DIY.os. Sila'y hubad at nahi
hiya, Gumawa sila ng damit mula sa mga
dahon. Ngurut hindi sapat
ang mga damit na Iyon.
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Panalangin
Nalulungkot po ako, O DIYOS,Sa
mga pagkakataong ako'y maka-
gawa ng mall. Tulungan Mo pong
magawa ko ang muutos Mo. At bantayan
Mo po ako sa magdamag na ItO.

Mahal pa rin ng DIYOSang
mga taong nagkasala.

Sinasabi sa iyo ng Diyos sa Bibliya ang
dapat mong gawin.

Sinasabi sa IYOng DIYOSkung ano ang tama at ang mah. Nakagawa ka
na ba ng mga bagay na alam mong mah?Mahal ka pa nn ng DIYOSat
nais kang tulungan .• Sabihin mo sa DIYOSna lkaw ay nalulungkot.
Patulong ka sa kanya na magmg mabuti, Gawm mo ang sinasabi ng
DIYOSat lkaw ay hhgaya, Sabihin mo ang panalangmg ItO sa DIYOS
bago ka matulog.

Sagutin mo na ang Ulat ng Estudyante para sa Aralin 4.

International Correspondence Institute
Phil. National Office, P.O Box 1084, Manila
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TUTULUNGAN KA
NG DIYOS
PARA BUMUTI

Basahin ang mga salitang salig sa palatandaan.
Nasa kaliwa ang isang palatandaan. Bawat larawan ay
may kinakatawang titik. Isulat sa mga puwang sa
kanan ang titik na kinakatawan ng bawat larawan.
Lalabas ang pangalan ng dalawang tao at ang kanilang
timrhan Ang una'y baybay sa Inggles.

A N

~ #l
O B

~ fJ?
E

L1

~~~ ~

1. ----a rJ?~
2. ----

d ~ a 4tl
3. -- ----

Tirahan. . .. . .

I••••• KAWILI-WILING GAWIN •••••

Malinaw na isulat:

Ang pangalan mo .

Petsa nang ipadala ..•............. . .
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Gumuhit mula sa salita sa kaliwa patungo

sa pangungusap na ukol dito, tulad nito:

1 SI Adan

2. SI Satanas

3. Si Eba

4 Ang DIYOS •
5 Mga kasalanan •
Guhitan ang lyong sagot.

ay masamang ginagawa O SInasabi
ng tao.

ay nakimg sa ahas at nagkasala.

ang unang tao.

• ay nagsisikap na magkasala ka.

• ay nagsasabi sa Biblia ng dapat
mong gawin.

6. PInarurusahan ka ba ng lyong magulang sa paggawa ng mall?
oo hindi

,
7. Bakit ka kaya mla pinarusahan?

para turuang gumawa ng tama para saktan
8. Ipaliwanag kung bakit. sa palagay mo, pinarusahan

ng DIYOSang mga taong nagkakasala.

lO oo ..

.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.... .. .. .... .. .. .... .. .. .... .. .. .... .. .. .... .... ...... .......... ...... .... ........ ...... ... ..

.... .. .. .. 'O ..

.... ..

Marka .

Bibigyan ng kaukulang antas ang lyong Papel ng Pagsusulit na Ito at
Ibabalik sa Iyo kalakip ang susunod na aralin Ikagagalak naming
tumanggap ng lyong mga liham Isulat mo sa amin ang mga
katanu ngang maaaring maisip mo habang pmaq-s aralan mo ang
kursong Ito IPADALA ITO SA:

ICI-PHILlPPINE NATIONAL OFFICE P.O. Box 1084 MANILA
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I'J~AY MALASAKIT
A,NG DIYOS
SA PAKIKITUNGO
MO SA IBA

Tungkol sa Diyos - Ang Ating Pag-aralan
Tinutulungan ng Diyos ang mga
magulang sa pag-aaíaga sa kamiang mga
anak. Alam ng DIYOSang lyong damdamm para
SBlIba. Pmarurusahan ng DIYOSyaong
h mdi mabuti ang pakikitungo
sa Iba. Ibig ng Diyos na lkaw ay magmg
mabuti sa Iba.

1 Ano ang gagawm ng
DIYOS sa taong hmdi
mabuti ang pakikitungo
sa Iba?

2 Alam ba ng DIYOS kung
lkaw ay galit sa Iba?

3 Smo ang pumatay sa kan-
yang kapatid?

ARALIN 5

Magagawa mo ba ito?
BIlugan ang tamang sagot.

Basahin mo ito sa Biblia
Malakas na basahin nang 5 ulit

Ngunit si Cain ay nakipagtalo sa kapa-
tid niyang si AbeL.at pinatay niya
ito. At tinanong ng Panginoon si Cain:
Nasa~ ang kapatid mong si Abel?
GeneSJS 4:8,9 ..

hhmutm pagpapalain parurusahan

oo hindi kung mmsan

Adan Abel Cain
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Tinutulungan ng Diyos ang mga magu-
lang sa pag-aalaga sa kanilang mga
anak. Guhitan ang lahat
ng salita mula sa. hanggang •
Marami ang nagmg anak nina
Adan at Eba. Ang
panganay nilang anak ay 4d
SI Cain. Pangalawang anak ay SI
Abel. Sina Cam at Abel ang LJ
mga unang anak, at ang unang ~ / .h
ma gkapatid sa daigdig. ~ %..' l'
Sina Adan at Eba ay c:::~~;~~~~§~~?~~kailangang magtrabaho para ma- C~
alagaan ang kanilang mga -
anak. • Tinulungan sila ng
DIYOSsa kanilang gawain •

o

Mga Sagot
1. parurusahan 2. oo 3. Cain

Mga Salitang Danat Mons Matutuhan
Ang handog ay bagay na Ibinibigay ng tao sa DIYOS.
Ang hain ay bagay na buhay na Inihahandog sa DIYOS
Ang pagpalain ay ang gumawa ng bagay na mabuti
para ba Isang tao

~f~c~ I
:. ~ Q;:L ~qh. _.. - ...ti>-.~-----......--- ~_-......---.--.. :---v---..--. ----.---.. ___

~ ~---r--~
'J ---..--....-~ -

./..,;;' -~--~
o: - --------------- Kinailangan nilang mag-

----- -~ ""'--- h l I l_ ___-<'_____ a aman. na agaan
--------..--.. --r nila ItO at umani ng karu-

mga tupa at mga kambing upang
~ magkaroon ng gatas at keso

...;:~ l, ~ at damit .• Tinuruan nilang guma-
- ~ '. ~- wa ang kanilang mga anak. At Itinuro

nila ang tungkol sa DIYOS.•
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SI Cain ay naghandog sa
DIYos mula sa kanyang ItI-
narnm Naghandog din sa
DIYos SI Abel, Isang korderong
mamamatay para sa mga kasalanan 01

Abel. e Sma Cam at Abel ay kapwa
mahal ng DIYOS.el pmakita sa kan ila
ng DIYOSang paraan ng
paglapit sa Kanya. Sila'y magdadala
ng ham para sa kasalanan
tu lad ng ginawa 01 Abel. Pinag-
pala ng DIYOSSI Abel at pmatawad
ang mga kasalanan nito.

Pinarurusahan ng DIYOSyaong hmdi mabuti
ang pakikitungo sa Iba.
Sa gitna ng bukid

Isang araw, pinatay 01
Cain ang kapatid 01-
yang SIAbel. Napakasamang
kasalanan Iyon. Nakita ng
DIYOS ang ginawa 01
Cam. e Dapat paru-
sahan ng DIYOSSICaIn~
Hindi Ibig ng DIYOSna manatili SICam sa piling ng
kanyang pamilya, SI Cain at ang kanyang asawa ay
lumayo upang mamuhay na nagsasanh

Alam ng Diyos ang iyong dam-
damin para sa iba.

DIYOS SI Cam ay hindi nais na
makmig sa DIYOS.Ibig niyang gawm
ang anuman sa kanyang paraan

Nagalit SI Cam sa DIYOSnang
pagpalam nito SI Abe l

SI Cain ay galit dm kay
Abel. Alam ng DIYOSang

damdamm 01 Cain - Alam ng DIYOS
na kung mananatihng galit

SI Cam, Ito'y gagawa ng masama e KI-
nausap ng DIYOS SI Cain at tma-

nong, "Bakit ka nagagalit?"
Subalit ayaw makirug 01 Cain sa

DIYOS.Namuhi SI Cam sa kapa-
tid niyang SIAbel
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Ibig ng Diyos na ikaw ay maging
mabuti sa Iba.

Kasalanan ang
mamuhi sa Ibang tao.
Dahil ba kasalanang Ito,
ang tao' y nagnanais na
manakit ng kapwa Dahil sa
kasalanang Ito, sila'y nag-aaway
at nagpapatayan. Nagkakalayo ang
mga tao dahil sa kasalanan. Nawa- «">
wasak ang mga tahanan dahil sa kasala-
nan. /' '?

-~~

ana angm

Ibig tayong patawarm ng DIYos sa ating mga
kasalanan at gawm tayong mabuti e [blg
ng DIYos na ahsm ang masamang
da m dam m natin at palitan
Iyon ng pag-ibig sa kapwa e Sa
gayon ay magiging maligaya tayong
palagi.

Ikaw ba ay nagalit na sa lyong kapwa? Pina-
aalis mo ba sa DIYOSang lyong galit? Ibig
mo bang makasundo ang Ibang tao? Isaulo
mo ang panalanging ItO.

Panginoon, huwag mo akong
hayaang maging katulad ni Cain.
Tulungan mo akong makitungo
ng mabuti sa Iba. At gawin mo
akong rnaibigm, mabuti, at
magandangloob.

Sagutin na ngayon ang Ulat ng Estudyante para sa Aralin 5.
International Correspondence Institute
Phil. National Office,P.O. Box 1084, Manila
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International Correspondence Institute

MAY MALASAKIT ANG
DIYOS SA PAKIKITUNGO

MO SA IBA

Kulayan ang larawan.

Nag-aaway at nagpapatayan ang mababangis na hayop.

Dapat ba tayong tumulad sa kamla?
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Bibigyan ng kaukulang antas ang lyong Papel ng Pagsusulit na Ito at
Ibabalik sa IYO kalakip ang susunod na ar ahn lk aqaqalak naming
tumanggap ng lyong mga liham Isulat mo sa amin ang mga
katanungang m aa arrn q maiSip mo habang p in aq aaralan mo ang
kursong ItO IPADALA ITO SA.

ICI PHILIPPINE NATIONAL OFFICE P O Box 1084. MANILA

Gumuhit mula sa tanong papunta sa tamang sagot, gaya nito:

1 May halaga ba sa Diyos kung paano
natin pinakikitunguhan ang Iba?

~

si Cain

2. Smo ang nagdala sa Diyos ng ISang hayop
bilang ham para sa kanyang kasalanan? oo

3. Sino ang nagalit sa kanyang kapatid? • • ang Diyos

4. Sino ang nagbabala sa ISang kapatid na
mapangamb na magkasala ang isang galit? • • si Abel

Guhitan ang mga tamang sagot:

5. Paano kaya ibig ng DIYOSna pakitunguhan m? ang iba? .
awayin Ibigin labanan patayin patawarm kamuhian

Sagutin ito

6. Madah bang lagi ang magpigil ng galit? . '.

7. Kung nagagalit ka, nagagawa mo ba ang bagay
o nasasabi yaong pagsisisihan mo pagkatapos? .

8. Ibig mo bang tulungan ka ng DIYOSpara
hindi magalit sa ibang tao? ., .. " '" ..•

9. Ano kaya ang dapat mong gawin tuwing madarama
mo na ikaw ay magagalit?

Ginawa mo bang lahat ang nasa araling ito?

Isulat na malinaw ang iyong pangalan

Marka
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ARALIN 6

IKAW AY
DADALHIN NG DIYOS
SIA LANGIT -
Tungkol Sa Diyos .- Ang Ating Pag-aralan

Dinala ng DIYos SIEnoc sa langit
kahit di ItO namatay. A.ngDIYos ay
may magandang tahanan para sa IYOsa langit.
Mamuhay na kasama ang DIYos. Dadalhm ka mya
sa langit.

Basahm mo ito sa Biblia
Malakas na basahm nang 5 uht

Si Enoc ay lumakad na kasama ng
Diyos at hindi siya natagpuan, pag-
kat kinuha ng Diyos. Genesis 5:24
Nakita ko ...sa langit ang bukas na
pinto. At sinabi ng tinig, ' Umakyat

ka rito." Apoc. 4:1

Magagawa mo ba ito?

Gumuhit patungo sa angkop na bahagi.
ng salitang nasa gawmg kaliwa, gaya
ruto

DIYos" •
Enoc _ ""-

ang magandang tahanan ng Diyos

ang may Ibig na Ikaw'y makasama.

ay maaaring mamuhay na kasama
ng DIYos at makararatmg ka sa langit.

ang taong umakyat sa langit at di na
namatay.

Langit - •
lkaw • •
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Diyos
Enoc
Langit
Ikaw

Mga Sagot

~

ang magandang tahanan ng Diyos.
ang may ibig na Ikaw'y makasama.
ay maaaring mamuhay na kasama
ang Divos at makarating ka sa langit
Ang taong umakyat sa langit.
at-di na namatay.

DINALA NG DIYOS SI ENOC SA LANGIT KAHIT DI ITO NAMA·
TAY.

Guhitan ang lahat ng sahta mula sa
-hanggang sa - .:«>
Marammg nagll1g anak SI Adan. At
Sila nama'y nagkaanak din ng marami.
Nagkaroon ng marammg-rnarammg tao.

Ngunit marami ang di umiíbig sa
Diyos. Sila'y di nananalangin sa Diyos.

Ayaw nilang gawin ang iniuutos ng
Diyos Ayaw nilang mamuhay na
kasama ang Diyos. Sila'y nahi-

'-JJ.4I<~~- walay sa Diyos dahil sa kanilang
kasalanan.

• Mahal ng DIYOS ang
lahat ng tao - NaIS ng DIYOSna maki-
sama at makipag-usap sa kamla.
NaIS Silang dalhin ng DIYOS sa
langit.

38

Kagaya sila ni Cain.
Ibig nilang sundm ang

sariling paraan.



DIYOS! (

mga

• SI Enoc ay nakipag-usap sa
DIYos araw-araw sa panala-

ngm .•• Namuhay SI Enoc
na kasama ang DIYos nang

gaw in niya ang miuutos ng
DIYos • SI Enoc ay patungo sa

langit nang mamuhay siyang kasa-
ma ang DIYos.

Nagmamahalan ang DIYos at
SI Enoc. SI Enoc ay pmatulong ng
DIYos sa Kanyang gawam. Ibmahta

m Enoc sa kanyang kapwa
ang tungkol sa DIYos. Sinabi

ng DIYos kay Enoc ang dapat
sabihm. Smikap m Enoc na maakay

ang Iba na mamu-
hay ri ng kasama ang DIYOS.

Ayaw makinig ang karamihan.
Sila'y napaka makasalanan, gaya m

Cain .

•Ang mga taong namumu-
hay na kasama ang DIYOSay
nagtutungo sa langit pagka-
matay .• Ngumt dinala ng
DIYOSSI Enoc sa langit
kahit di ItO namatay. SI Enoc
ay miuwi ng DIYOSsa maganda at
kahanga-hangang tahanan. Maayos
na maayos ang lahat doon. At masaya
ang lahat ng naroon.
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Ang Diyos ay may magandang
tahanan para sa iyo sa langit.
Wala nang anumang makasasakit sa IYO
roon. Ikaw ay mananatihng malusog at
lagmg masaya. Hindi ka na magkakasakit o
magugutom o magigmaw. Ang lahat ay
magkakaroon ng lahat ng bagay sa langit.
Magkakaroon ka ng marammg mabubuting
kaibigan sa langit .• HIgIt sa lahat makaka-.
sama mo ang DIYOSna nagmamahal sa IYO
at nagnanais na lkaw ay makaratmg doon.a

q

Mamuhay na kasama ang Diyos,
dadalhin ka Niya sa langit.
Sinugo ng DIYOS ang Tagapagligtas para

~ mag-abs ng lyong mga kasalanan. eAng
'Tagapagligtas ay SI Jesus, ang Anak ng

Diyos. eHindi mo siya nakikita n~u-
mt SI Jesus ay naroon. Naparito

SI Jesus upang tulungan kang ma-
muhay na kasama ang Diyos .• Humi-

ngi ka ng tawad sa kanya. Tang-
gap.m mong Tagapagligtas si Jesus.

Manalangin ka sa DIYOS araw-araw.
Óawm mo ang mga imuutos ng DIYOSsa

Bibha. Ganito ang pamumuhay na Kasama ang
DIYOS. Dadalhin ka mya sa langit.

Pag-aralan ang panalanging ito:
Jesus, tinatanggap kitang Tagapaglrgtas
Ahsm mo ang aking mga kasalanan,
upang ako'y makapunta sa
langit, Tulungan mo akong
mamuhay bawat araw na
kasama ang Diyos.

Sagutin na ngayon ang Ulat ng Estudyante para sa Arann 6
~ibIgyan ng kaukulan~ marka ang lyong Papel ng Pagsusulit na ItO at
ibabalik sa IYO kalakip ang susunod na aralin. Ikagagalak naming
tumanggap ng iyong mga liham. Isulat mo sa amin ang mga
katanungang maaaring maisip mo habang pmag-aaralan mo ang
kursong ItO. Ipadala Ito sa:
ICI·PHILIPPINE NATIONAL OFFICE-P.O. Box 1084, MANILA
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~KAW AY DADALHIN
NG DIYOS
SA LANGIT

I••••• KAWILI-WILING GAWIN

Hanapin ang tumpak na daan:
Ano ang gagawm mo kung
lkaw ay lalakad na kasama ang
Diyos? Magsimula sa Ibaba
at HUMINGI NG TAWAD SA DIYOS.
Gumawa ng daan patungo :::
sa bawat palatandaang dapat ~~
mong gawm, na siyang nais ng DIYOS. \.

/

Paniwalaan ang sinasabi ng Diyos'
, Magsabi ng totoo

Magsinungaling,
Magalit' , Manalangin araw-araw

Magnakaw, , Tumulong sa iba

Gawin ang sinasabi
ng Diyos sa Biblia ,

, Gawin ang sariling gusto

, Ibigin ang Diyos
Limutin ang Diyos ,

, Mamuhi sa iba
Ibigin ang iba T

Mandaya, , Basahin ang Biblia

Magpakasama,

• Tanggapin si Jesus na
Tagapagligtas

, Makipag-away
, Humingi ng tawad sa Diyos



Bibigyan ng kaukulang antas óng 'yong Papel ng Pagsusulit na rto at
Ibabalik sa IYO kalakip ang susunod na aralin Ikagagalak naming
tumanggap ng 'yong mga liham Isulat mo sa amin ang mga
katanungang maaaring maisrp mo habang pm aq aaralan mo ang
kursong ItO. IPADALA ITO SA

ICI·PHILlPPINE NATIONAL OFFICE P.O. Box 1084, MANILA

Alisin ang lahat ng titik C, X, at Z.

Pagkatapos isulat sa mga puwang ang mga salita.

CTAYOX AZY CNAXKIXKZIPCAG·ZUCSXAP SA XDCIYZOS

•••• " ••••••••••••••••• "0 O" •••••

CAS PAZNCAXLCANGZIN ZAT KZUNG ZBUCMAXBXACSAZ

•••••••••••••••••••••••• o ••••••• o •••••••

XNZG ZBCIBZLCIXA. KAZXSCAZMA ZTACYO NZG DZIYOCS

" . .. . .....
KZUXNG XSCINXUSZUXNCOD CNZAXTIN AZNG CUZTOXS CNIZYA .

. .. . .. ..... '"

Gmawa mo bang lahat ang nasa araling ito?

Mga tanong, puna kahilingan sa panalangin
Isulat ang anumang tanong o puna sa aralm , o anumang ibig mong
idalangin ng iyong guro. Gumamit ng ibang papel kung kailangan .

•• • • •• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•• •• • • •• • • o' •• o ••••• o .

. . . . . . . . . . . . . . . . " .

• • • , •••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••

• • • •• • • •• • • • • • • •• •• •• • •• o •••••••••••••• " oo •••••••

Muling basahin ang iyong ulat ng Estudyante para sa aralin 4, 5, at 6.
Ipadala ito sa aming tanggapan.

Isulat nang malinaw ang lyong pangalan

Marka
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ARALiN 7

ILILIGTAS
KJ~
NG DIYOS

Tungkol sa Diyos - Ang Ating Pag-aralan

Inaalis ng DIYOSang lahat ng bagay na masama.
IbIg ng DIYOSna maligtas ang mga tao.
Imhhgtas ng DIYOSyaong sumusunod sa kanya.
Ihligtas ka ng DIYOS.

Basahm mo ItO sa Biblia.
Malakas na basahm ng 5 ulit.

Sinabi ng Diyos kay Noe ... na guma-
wa ng isang daong ..... tatakpan ko ng
tubig ang lupa ... Ngunit ikaw ay ma-
liligtas sa loob ng daong. Genesis
6:12.14,17,18.

Magagawa mo ba ito?

Isulat ang mga titik na kabuoan ng tamang sagot.

1. Irnlihgtas ng DIYOSyaong su sa kanya.

2. Sinabi ng DIYOSkay Noe na gumawa ng Isang d .

3. Aahsm ng DIYOSang lahat ng bagay na ma. '" ....
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1. sumusunod
Mga Sagot

2. daong 3. masama

Mga Salitang Dapat Mong Matutunan
Daong ang tawag sa barko na gmawa ni Noe.

Ang Sumunod ay paggawa ng iniuutos sa IYOng iba.
Baha ang tawag pag tmakpan ng tubig ang lupa.

Inaalis ng Diyos ang lahat ng bagay na masama.
Guhitan ang mga salita mula- hanggang sa-

Ano ang gagawin mo kung makakita ka
~ng mga bulok na patatas sa tumpok

,"/' ng mga mabubuti?

~

.. Itatapon mo ang mga bulok na patatas
upang maingatan ang mabubuti.,0

"" ~ t!!J Pag hmdi, mabubulok din ang
~~ mga patatas na mabubuti.

Parang ganito ang kinailangang gawm ng DIYOS.
Nihlmis ng Diyos ang mundo bago maging masama ang lahat.e

Inahs niya ang awayan at patayan.
Ang pagsismungalíng, pandaraya, pagmumura at Ibang

kasalanan.
Ibig ng Diyos ang malinis at bagong daidig.-
Ang lahat ng naroon ay magiging mabuti,
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Ibig ng Diyos na maligtas
ang mga tao.
Pag kaakyat m Enoc sa
lan grt ang mga tao ay suma-
ma nang sumama. Lagr silang I
gumagawa ng masama. SI Noe ".
lamang at ang kanyang pamilya
ang natitirang mabuti sa daig-
dIg- GInawang katulong ng
DI YOS SI Noe - Sabi ng
DIYOS kay Noe: "Guma-
wa ka ng daong. Paba-
bahain ko ang lupa. Ang
mga nasa daong ay malíhg-
tas "

I-----_ Mahal ng Diyos ang mga tao at ibig niyang iligtas -
Ipinasabi NIya kay Noe ang tungkol sa pag-
baha. Ang pamilya lamang ni Noe ang naru-
wala sa kanya. Ang asawa m Noe at ang
tatlo nilang anak at ang mga asawa
mt o ay nanalig sa DIYOSat tumu-
long kay Noe sa paghahanda ng daong.

Nagtawa ang mga tao habang ginagawa
m Noe ang daong.

Sabi nila, "Hangal ka sa pagsunod
sa Divos." Sinabi ni Noe na dapat

dm SIlang sumunod sa DIYOS.PInagtawanan
lamang SIya ng mga tao.



Sagutin ang Ulat ng Estudyante para sa Aralin
International Correspondence Institute
Phil. National Office, P.O. Box 1084, Manila
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Inililigtas ng Diyos yaong sumu-
sunod sa kanya.
Dumating ang
pares-pares na hayop. May malalaking elepante.
Manngay na mga u nRgoy. Humu-
huni ang malalakmg ibon, Ang
mumunting ibon ay lumi-
pad na papasok sa daong.
Magkasabay na
tumakbo ang mga pusa at aso J§1~:>:~!~~
Pumasok dm ang mga~..".......,..--
manok.

-~J
.....c--'-3l\.. ...t~~ Ililigtas ka ng Diyos.

'1. C((~~~~ Ngayon, tigib na naman ng kasalanan

~

Jf'" ang daigdig. Subalit aalisin ng Diyos
~ ang kasamaan. Ngunit ililigtas ka kung

(11,( A ~ ikaw ay susunod sa kanya. Hingin sa
l~ :{/ (~ Diyos na iligtas ka at ang lyong pamilya,

Pumasok na Sl Noe at ang
kanyang pamilya. At
isinara ng D1YOS ang

p into. Nagpasimulang umulan.
At bumaha. Ang lahat ng nasa

labas ng daong ay nalu-
nod .• Yaong sumunod

sa Diyos ay ligtas sa
loob ng daong-

Panalangin:
Tulungan mo po ang aking pamilya

at mga kaibigan.
Na manalig sa iyo at maligtas sa kasalanan.
Tulungan mo kaming sumunod gaya nila.
Na nakakita sa daong at pumasok doon.



Maligayang bati! Nangangalahati ka na sa kursong ito. Naiibigan
mo ba? Pagkatapos mo mto , may Iba pang kurso na maaari mong
pag -aralan .

InternatIOnal Correspondence Institute

ILILIGTAS KA
NG DIYOS

KAWILI-WILING GAWIN

Ilagay sa daong ni Noe ang mga ibon at hayop

Magagamit mo ang Isang kahon o hapag bilang daong.
Papel kahoy, o dayang gamitin para sa mga hayop at
Ibon. Ganito ang paggawa ng modelong day:
paghalum ang ISang tasang anna, at kaunting asm ,
Lagyan ng sapat na tubig para kumunat. Lamasin
hanggang kumims saka gawing mga hayop o ibon. Pag
di ginagamit, takpan ng basahang basa ang day para
magamit uli.

Malinaw na isulat:

Ang pangalan mo

Tirahan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ..

..............................................................

Petsa nang ipadala ............................................................
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Bibigyan ng kaukulang antas ang .yong Papel ng Pagsusulit na Ito at
Ibabalik sa IYO kalakip ang susunod na aralin. lk aqaqalak naming
tumanggap ng lyong mga liham Isulat mo sa amin ang mga
katanu ngang maaanng matstp mo habang pmaq-aaralan mo ang
kursong ItO IPADALA ITO SA:

ICI·PHllIPPINE NATIONAL OFFICE P.O. Box 1084, MANILA

Gumuhit patungo sa tamang sagot.

1 Iniligtas ng Diyos si Noe at
ang kanyang • • baha

2. SI Noe ay gumawa ng isang • • Diyos
3. Pinagtawanan ng mga tao si • • pamilya
4. SI Noe at ang kanyang mga

anak ay sumunod sa • • daong
5. Gmagawang lagi ng DIYOSang Noe
6. Iniligtas ng DIYOSsi Noe sa • • nahgtas
7. Mahal ni Noe ang Diyos

at siya'y • • matuwid
8. Dapat sundin ng mga tao

ang DIYOS • • ngayon

Gumawa ng talaan ng iyong kasambahay at mga kaibigan na ibig
mong pumunta sa langit. Isulat sa unahan nito ang iyong pangalan.

Kinausap mo na ba sila tungkol sa Diyos?
Sila'y idalangin mo upang maniwala sa sinasabi ng DIYOSsa BIblia.
Idalangin mo na maligtas sila para makapunta sa langit. Gamitin ang
sanling pangungusap sa pakikipag-usap sa Diyos tungkol sa kanila.
Sila'y idadalangin din ng guro mo.

Ginawa mo bang lahat ang nasa araling ito?

Marka. . .. . " " , .
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ARALIN 8

IINGATAN
KANG
DIYOS

Tungkol sa Diyos - Ang Ating Pag-aralan
lnungatan ng DIYOSyaong sumusunod sa kanya.
Masaya ang DIYOSkung sinasabi natm: "Salamat po."
Nagkakaloob tayo sa Diyos upang sabihin: "Salamat po."

Basahm mo ito sa Biblia
Malakas na basahin nang 5 ulit

Bumuhos ang ulan... apatnapung
araw at apatnapung gabi. At tinakpan
ng tubig ang matataas na bundok ... si
Noe .Iamang ang naiwang buhay, at

ang mga kasama niyasa daong Genesis; 7 :12, 19,23. Inilagay
ko sa mga ulap ang aking bahag-hari bilang tanda n~ aking
pangako ... Na hindi ko na muling pababahain at lilipulin
ang lahat ng buhay. Gen. 9:13, 15.

Magagawa mo ba ito?

BIlugan ang tamang sagot.

1. nang araw umulan? apat sampu apatnapu

2. !lang tao ang naíwanz
buhay sa labas ng daong? lahat sampu wala

3. Anong tanda ang ibmigay
ng DIYOSkay Noe? bahag-hari bituin

49



1. apatnapu
Mga Sagot
2. wala 3. bahag-hari

Habang tumataas ang baha,
tumataas dm ang daong

Lumutang Ito ::.atubig na
tumakip sa lupa.

SI Noe at ang kanyang asawa kasama
ang kanilang mga anak at ang mga

asawa nito ay ligtas sa loob ng daong.e

Ligtas din ang mga hayo p.
Mayroon silang pagkain.
Damo at dayami. _ :.4; ~~~NE~
Mga buto at mani. --
Mga butil at prutas .
• Iningatan ng DIYOSat ni
Noe ang mga hayop.e

Á-.I--.....
~t-

~

Apatnapung araw na umulan.
At nagpadala ng malakas na hangin

\ ang Diyos para tuyuin ang lupa.
~ ng tubig ay nagsimulang bumaba.

Ang daong ay lumapag
sa Ibabaw ng Isang bundok

at nanatili roon.
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sa wakas, natuyo na ang
lupa. Binuksan ang pinto ng
daong Ang lahat ay lumabas
sa daong upang masdan ang

sikat ng araw Lumabas
SINoe ang kanyang pamilya.

at lahat ng hayop at Ibon.

SI Noe at ang kanyang pamilya ay
~,-,\,_.~ nanatili sa daong hanggang matuyo ang lupa.

~ Isang taon SIlang nanatili sa daong .
• Irungatan sila ng DIYOShabang

nasa daong .•

Nag-Ingay sa tuwa ang mga elepante.

HIndI mapakali ang mga unggoy.

Umaatungal ang mga leon.

Pag-isipan mo ito
Ikaw ba'y natakot na sa Isang bagyo?

Sino ang nag-Ingat sa iyo?
S1I10 ang tumulong kay Noe sa pagliligtas
sa kanyang pamilya at sa mga hayop?
S1I10 ang tutulong sa magulang mo
sa pag-aalaga sa IYO?
SUlO ang nagpapatubo sa halamang kakainin mo?
Nagpapasalamat ka ba sa DIYOSsa lyong pagkain?
O sa pag-nngat sa IYOkung may bagyo?
O sa pag-iingat sa IYOsa araw-araw?
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Masaya ang Diyos kung sinasabi natin~
, Salamat po.' ""

Ang unang ginawa ni Noe
ay sabihing "Salamat po" sa
Diyos .Pinasalamatan ni Noe ang
Diyos sa pag-iingat sa kanya
at sa kanyang pamilya at
sa lahat na hayop at
ibo n.. Pinasalamatan. .
ni Noe ang Diyos dahil sa malínis ")
a.t bagong daigdig na titirhan nila. Nagdala ns han-
do~ sa Diyos SI Noe para sabihm, "Salamat
po. •

.Masaya ang Diyos pagkat SInabi m Noe, "Salamat PO."I.
~~~~~~_ Nangako ang Diyos kay Noe .• "HIndi ko na muling

~ ~--.,~ wawasakin ng baha ang lupa.' •
Ang bahag-hari ay tanda ng pangako ng Diyos.

Pag nakikrta mo ang bahag-hari, tandaan:
eIIngatan ka ng DIYos.•

Nagkakaloob tayo sa Diyos upang sabihin, "Salamat po.'
DInadala natin sa bahay ng DIYOSang ating kaloob.

Pag-aralang sabihin sa DIYOSang panalanging ito
tuwing dadalhan mo siya ng handog na "3alamat po."

Panalangin :
Salamat po sa IYO,O DIYOS,sa lyong

pag-iingat,
Sa tahanan at pagkain at mga damit.
Tanggapin mo po ang munti kong

kaloob
Upang pasalamatan ka sa lahat ng bagay ..._------------------
Sagutin na ang Ulat ng Estudyante para sa Aralin 8.

International Correspondence Institute
Phil. National Office, P.O. Box 1084, Manila
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IINGATAN KA
NG DIYOS

••••• KAWILI·WILING GAWIN

Gumawa ng isang bahag-hari ng mga pangako.

Pagdugtungin ang mga tuldok para makagawa ng apat
na guhit na paarko. Kulayan ang mga puwang na
kinasusulatan ng mga pangako:

l Itaasna bahagl- pula
2. sa ilalim nI{ pula- dilaw
3. sa ilalim ng dilaw - berde
4. sa ibaba - asul

baha
• •
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Basahing mabuti ang bawat tanong. Kulayan ang puwang sa ilalim ng
tamang sagot, o sulatan ng lapis.

1. Tatlo ba ang anak m Noe?

2. Binaha ba ang buong daigdig?

3. Si Noe ba'y masamang tao?

4. Inmgatan ba ng DIYOSsina Noe?

5. Namatay ba ng gutom sa daong ang mga hayop?

6. Imgatan ka nn ba ng DIYOS?

'7. Pinasasalamatan mo ba ang DIYOSsa
pag-ííngat NIya sa IYO?

Sabihin ang ilang paraan kung paano ka iningatan ng Diyos.

Gmawa mo bang lahat ang nasa ara hn g ItO? "

Isulat nang malinaw ang lyong pangalan .

Marka ...

Oo Hindi

Bibigyan ng kaukulang antas ang lyong Papel ng Pagsusulit na Ito at
Ibabalik sa IYO kalakip ang susunod na aralin Ikagagalak naming
tumanggap ng lyong mga liham Isulat mo sa amin ang mga
katanungang maaaring maisip mo habang pm aq-aar alan mo ang
kursong ItO IPADALA ITO SA

JCI PHILIPPINE NATIONAL OFFICE P O Box 1084, MI\NILA
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ARALIN 9

~r-or-
r---" - ~l ~

~ . .--L-- r-..,....------- if
_ ~ ~'___.>-~_.-r

~~ ~ ~--
~~III

~ -:s
ANG MGA DALANGIN MO I ~II I

AY MARIRINIG NG ~IXQS I D I I

/\

Tu ngkol sa Diyos - Ang Ating Pag -aralan ~--
Pangmoon, ang Isa pang tawag ,Y~ ~

sa DIYOS. May mga taong guma- ~ r h
gawa ng sanh nilang dIYOS. Ang ~:'rL\O ff
Pangmoon lamang ang tunay ./' VJ
na DIYOS. Nais ng DIYOS W;
na dumalangm ka sa /
Kanya.

Basahin mo itQ sa B~bli1!
Malakas na basahin nang lj ulit

Ang Panginoong ating Diyos ay isang
Panginoon at iibigin mo ang Pangi-
noong iyong Diyos nang buong puso
mo, nang buong kaluluwa mo at nang
buong lakas mo. Deuteronomio 6:4, 5

Magagawa mo ba ItO?
Guhitan ang tamang sagot

l Kanmo ka nais ng DIYOSna manalangin?
Sa mga dIYOSna gmawa ng tao
Sa panzi noong DIYOS

2. Ano ang dapat mong maging damdamin
takot sa kanya limutm SIya
ibigin siya matakot sa kanya

3. Ano pa ang Isang tawag sa DIYOS?
Babae Pangmoon Isang di kilala
Prinsipe
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Mga Sagot
1. sa Panginoong Diyos 2. Ibigin siya 3. Panginoon

May mga taong gumagawa ng sarili nilang diyos.
Guhitan ang mga salita mula sa etlanggang •

Nang matapos ang baha, ang mga anak m Noe
ay nagkaroon ng marammg anak at mga
apo at mga apo-sa-tuhod. Mulmg du-
mami ang mga tao sa Ibabaw ng lupa.
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Si Noe at ang kanyang mga anak av nag-
salaysay ng mga bagay tungkol sa DIYOS. ~gunit
hindi mmahal ng mga tao ang DIYOS tulad ng
ginawa m Noe.· Ibig nilang gawm ang san-
lmg nais • Ayaw nilang makirng sa
Kanilang magulang o mga
ninuno, o sa DIYOS.

May Isang lalakmg Nimrod ang pangalan.
Gmawa niyang han ang kanyang sanh.
Ibig niyang sundm SIya ng mga tao -

hindi ang DIYOS. • Inakay m
Nimrod ang mga tao pala-

yo sa DIYOS.•• Nanalangm
SIla sa araw at sa buwan at guma-

wa ng sanhng mga dIYOS.•

Ang mga tao'y guma-
wa ng mga pira-pira-

song bato
upang gamitm sa

pagta tayo ng
~ng lunsod na

may toreng mataas.



'1 ?

...-... '~~.,
h, r I

"-t '- ~<~ J
,/ .. ~,.----..-..~- '-~'\----~

/1' "" L• • I ~ Hindi na makapag-usap ang mga
------- ~tao. Hindi sila magkam tindihan. Hindi

s i la makagawang magkaka-
sama. Kaya, itimgil nila ang pagta-

tayo ng tore. Tmawag nilang
Ba b e l ang lugar na

Iyon. Kaguluhan
ang ib 19 sabihin ng

Babe!.

Nakita ng DIYOS ang gmagawa ng
mga tao. Alam ng DIYOSna Iyon ay

masama. ermabayaan muna
s il a ng D~os nang

Ilang panahon tl>agka-
tapos, sila'y pinatrgil ng

DIYOS,. Hmdi mulmg nagpa-
baha ang DIYos. Ginulo lang

niya ang wika ng mga
tao.

"

Iniwan ng mga tao SI Nirnrod at
ang Babel. Nagpuntahan sila sa
Iba't-Ibang lugar . Nagsama-
sama ang magpapamilya,
al ang Ilang pangkat ng
mga pamilya. Na*yo sila
ng sanlmg lunsod. Naka-
limutan nila an\ usa at
tunay na DIYOS.

·Saan man manirahan
ang mga tao, gumagawa sila

ng sarih nilang dIYOS •
malalakmg dIYOSat mali-
lnt na dIYOS, dIYOS na

kahoy at bato. diYOS
na pilak at gmto.· Nana-

langm sila sa dIYOSna kanilang gmawa.·
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Pag-aralan ang panalanging ito

",---~ ~ Ang Panginoon lamang ang tunay na Diyos.
Ang mga diyos na gawa ng tao ay hindi nakannrug.

Ang mga diyos na gawa mla ay hindi nakapagsasahta
Hindi sila nakakakita.

Hindi nila nanbig ang mga tao, tulad ng
ginagawa ng tunay na DIYos.

Sila'y hindi totoong diyos.

~ • Ang Panginoon lamang ang
" tunay na DIYos.• Siya'y

nakarmmg at nagsasahta
at nakakakita. Nakalimutan ng mga

tao ang tunay na DIYos. Subaht
hindi naman sila nak ah-

mutan ng DIYos. Mahal pa nn sila ng DIYos at
Ibig silang tulungan.

Naririnig ng Diyos ang iyong panalangin.
Hindi mo nakikita ang tunay na DIYOS,

ngunit nariyan siya sa tabi mo.
Kung kinakausap mo ang tunay na DIYOS,

nannmg ka Niya
Ibig ng DIYos na lkaw ay makikipag-usap sa Kanya

Mahal ka ng DIYOSat nais na tulungan ka
Sabihin sa DIYOSang lyong kailangan.

• Pakikinggan at sasagutm ng DIYOSang lyong panalangin.

Nakikita mo ako at nannrng at in iibig,
mahal na Diyos. Pagkat lkaw ang tunay
na DIYOS.Lagi kang malapit. Sa IYO
ako dadaíangin, Panginoon, at di
sa mga diyos na hmdi maka-
nbig sa akin o nakakakita
nakarinmg.

Sagutin na ang Ulat ng Estudyante para sa Aralin 9.

International Correspondence Institute
Phil National Office. P O Box 1084. Manila
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InternatIOnal Correspondence Institute

ANG MGA DALANGIN MO
AY NARIRINIG NG DIYOS

Gumawa ng isang tore.
Humanap ng malalapad na
bato. Iayos nang pabilog sa
lupa. Patungan pa ng Ibang
bato Tmgnan kung gaano
kataas mo Ito magagawa
ang toreng bato bago
Ito gumuho.

kahoy nakakakita

Salungguhitan ang tamang mga salita.

1. Salungguhitan ang mga salita tungkol sa tunay na Diyos.

mahirap dakila

mabuti

nagmamalasaki t

sinungalmg umiibig

gintotumutulong

nagsasahta

mabubuti

umiibig sa Diyos

3. Salungguhitan ang mga salita tungkol sa ginawa nilang diyos.

nangalat sila

bmg! nakannmg nakaalam bulag

2. Salungguhitan ang mga salita tungkol sa mga tao sa aralmg ItO.

nakakakita bato kahoy

~

nakanrimg nagsasalita umiibig
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lurmkha

nakalimot sa Diyos

mabuting 100b

gumawa ng mga diyos



4. Salungguhitan ang mga salitang ipinagagawa ng Diyos.

magpakabuti gawin ang sarilmg gusto Ibigin ang Diyos

magalit

lumigaya

dumalangin sa tunay na Diyos matakot

sundin ang utos ng Diyos malungkot

Matutulungan mo ang iba.
May mga kaibigan ka bang Ibig mag-aral ng MAHAL KA NG DIYOS?
Isulat dito ang mga pangalan mla at tirahan. Padadalhan namm sila ng
mga arahn. Gumamit ng Ibang papel kung kailangan.

Bibigyan ng kaukulang antas ang 'yong Papel ng Pagsusulit na Ito at
Ibabalik sa IYO kalakip ang susunod na aralin Ikagagalak naming
tumanggap ng 'yong mga liham Isulat mo sa armn ang mga
katanungang maaaring rnaisrp mo habang pmaq-aarat rn mo ang
kursong Ito IPADALA ITO SA

ICI-PHILlPPINE NATIONAL OFFICE P O. Box 1084 MANILA

Pangalan ..

Tirahan.

Pangalan
Tirahan ...
Pangalan

Tirahan.

Pangalan.

Tirahan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Pangalan .

Tirahan. .

Ginawa mo bang lahat ang nasa arahng ito?

Isulat nang malinaw ang iyong pangalan

Marka ••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••
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P,APATNUBAYAN KA
NG DIYOS

~--""\!IYJ/l ....
Tungkol sa Diyos - Ang Atmg Pag-aralan

-----:~~ ....Tinawag ng DIYOSSIAbram
upang sumunod sa kanya. Ang
DIYOSay pumapatnubay at nagpapala
sa sumusunod sa kanya. Pmapat-
nubayan ka ng DIYOS sa
pamamagitan ng BIblia.

Magagawa mo ba ito?
BIlugan ang tamang sagot.
1. Sino ang pinangakuan ng DIYOSna pagpapalain?

~1 Abram SINimrod SI Cain

2. SI Abram ay magiging ama ng ano?
ng malnt na hpi ng dakilang bansa

3. Ano ang gmagamit ng Diyos upang patnubayan ka?
.nga bituwin ang Biblia

ARALIN 10

Basahin mo ito sa Biblia
Malakas na basahin nang 5 ulit

Pagkamatay ng ama ni Abraham. "ina-
bi sa kanya ng Diyos ... "magpunta ka
sa lupaing ituturo ko sa iyo. Kung
ito' y susundin mo, gagawin kitang \
ama ng isang dakilang bansa; pagpapa-
lain kita. . . at ikaw ay magsgmg pag-
papala." Genesis 12:1,2.
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1. si Abram
Mga Sagot

2. dakilang bansa 3. ang Biblia

Mga Salitang Dapat Mong Matutuhan
Ur - lunsod na tmirhan m Abram.
Canaan - Bayang pmagdalhan n$ DIYOSkay Abram.

\,l,

Ang tunay na Diyos ay di
kilala ni Abram. Ngunit kilala
ng Diyos si Abram. Mahal niya
siya. Tinawag ng DIYOS SI
Abram at sinabi nto:
"Iwan mo lyong
tahanan at bansa. Iwan mo
ang mga dIYOS ng lyong ama .

• Sumunod ka sa akm sa lupaing
Ituturo ko sa IYO.'~

Tinawag ng Diyos si Abram
upang sumunod sa kanya. GUhI-
tan ang mga salita mula sa. hang-

gang sa.

Ilan sa pamilyang umalis sa Babel
ang nagtatag ng lunsod ng Ur. Si

Abram ay ipmanganak sa Ur,
Dumalangin sa maraming

diyos ang ama m Abram. Ang
mga kababayan ni

Abram ay dumalangin
sa mga diyos na di nakaka-

kita o nakaririnig. Hindi nila kilala
ang tunay na Diyos .• Wala silang

Biblia na magsasabi sa kanila
tungkol sa lisa at tunay na

Diyos.·
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Nakilala m Abram na ang tunay na Diyos ang
tumawag sa kanya~ Naniwala SIAbram sa sinabi
ng DIYOS!' SI Sarat na asawa m Abram ay
naniwala nn. Nilisan runa Abram at Sarai
ang lunsod ng Ur. Imwan nila ang mga diyos
na ginawa ng mga ta~ e Sumunod
sila sa tunay na DIYOS~

DIYOS

Ang Diyos ay pumapatnubay at nagpapala sa sumusunod sa kanya.
Nangako ang DIYOSkay Abram. "Kung susundin mo ako.

lkaw ay akmg pagpapalam at gagawmg dakila,
Gagawm kitang ama ng Isang dakilang bansa.

Pagpapalain kita at lkaw magiging pagpapala."

e Naging magkaibigan ang DIYOSat
SIAbram~ SI Abram
ay nakipag-usap sa

DIYOS.Ang DIYOSay
nakipagusap kay Abram.

Sumama ang DIYOSkay Abram at Iti-
nuro ang daan na dapat

tahakinê Pinatnubayan ng DIYOSSI
Abram sa lupain ng Canaan.

(~
KahIt saan tumira sina Abram at Sarai (cr (
SI Abram ay gumagawa ng \......~"-
dambana para sa DIYOS. Nag- ~ :. ......
alay srya ng mga handog sa DIYOS
gaya nina Abel, Enoc, at
Noe. SI Abram ay naging
pagpapala, O tulong, sa
marammg tao. Sina-
bi mya sa kanila ang tung-
kol sa tunay at
buhay na Diyos.
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- Ang pangalan m Abram ay ginawa 01-
yang Abraham. "Ama ng marami' ang

d,kahulugan ng Abraham. Binago nn
ang pangalan m Sarai, nagmg Sara.

Ang kahulugan mto ay , Ina ng
mga prinsipe." Sina Abraham

at Sara ay buugyan ng DIYOSng Isang

~

-:. anak. Isaac an~ pangalan nito. At
Isang dakilang bansa ay nag-

~I mula sa kanya.
~ --"06_.

Pinapatnubayan ka ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia.
Sa Bibha, tinatawagan ka ng DIYOSna sumunod sa kanya.

Nangangako siyang papatnubayan ka at pagpapalain.
Sinasabi I\l1yaang dapat mong gawm.

Sundin mo ang DIYOSat dadalhm ka Niya sa langJ.t~
Kahit na ano ang kinakailangan mong Iwan,

lkaw ay sumunod sa DIYOS,gaya m Abraham.
Tutulungan ka ng DIYOSat Ituturo ang dapat mong gawin.

Panalangin:
Imwan ni Abraham ang sanlmg bayan
at mga kaibigan.
At siya'y sumunod sa iyo habang buhay.
Tulungan mo rin na ikaw ay masunod ko.
Tulungan mo akong lumakad ma
malapit sa IYO
At nang ako'y makalugod sa IYOsa tuwina.

Sagutin na ang iyong lJlat ng Estudyante, Aralin 10.
mternatronal Correspondencs Institute
Phil NatlOnalOfflcf' P O 80" lOR4 Maruls
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PAPATNUBAYAN KA
NG DIYOS

~ .

CIO 65

••••• KAWILI-WILING GAWIN •••••

Maglakbay na kasama ni Abram.

Mahaba ang gagawmg lakbaym m Abram. Isulat ang
pangalan ng mga lugar na dmaanan mya bilang tugon
sa mga tanong Kung di mo matandaan ang sagot,
hanapin sa arahn 10.

1. Saan nakatira SI Abram?
2. Smo ang tumawag kay Abram?
3. Ano ang gmawa ni Abram?
4. Ano ang Ipinangalan mna Abram at Sarai sa anak nila?
5. Saang lupam dadalhm ng Diyos si Abram?

. ~ --
:.<t:'J'I.~; ':"" ~A2U~:.~/§fê~

A " 4 I .
U U,/// 3 A... 5 C .

Pinag-aralan mo ang tungkol sa mga taong umibig at
nakalugod sa Diyos. Isulat ang tatlo na ibig mong
tularan.

....................... . .

Sa paanong paraan mo ibig matulad sa kanila?



Gumuhit buhat sa pangalan papunta sa tamang salita.

1. Ur • • "ama ng marami '
ang kahulugan.

2. Abraham • • Asawa ni Abraham

3. Sara • • anak m Abraham.

4. Isaac • • Lunsod na
tinirhan ni
Abram.

5. Ang BIblia • • Salita ng Diyos.

Oo Hindi

6. Mahal ba ng lahat ang tunay na DIYOS?

7. Binago ba ni Abram ang kanyang pangalan?

8. Naniwala ba SI Abram sa pangako ng Diyos?

9. Pagpapalain ba ng DIYOSang namniwala sa Kanya?

10. Naniniwala ka ba sa sinasabi ng Diyos sa Biblia?

KuJayan ang puwang ayon sa tamang sagot.

Mga tanong, puna, kahilingan sa panalangin

.. ~......... \. . ...........,... . .
Muling basahin ang aralin 7 , 8, 9, at 10.
Ipadala ito sa aming tanggapan.

Ginawa mo bang lahat ang nasa araling ItO? ...

Isulat na malinaw ang iyong pangalan . .. . .

Marka .

Bibigyan ng kaukulang antas ang lyong Papel ng Pagsusulit ng Ito at
Ibabalik sa IYO kalakip ang susunod na aralin. Ikagagalak naming
tumanggap ng lyong mga liham Isulat mo sa amin ang mga
katanungang maaaring maisip mo habang pm aq-aaralan mo ang
kursong ItO. IPADALA ITO SA:

ICI·PHILlPPINE NATIONAL OFFICE P.O. Box 1084, MANILA

66



International Correspondence Institute

ARALIN 11

SINUGO NG DIYOS
ANG KANYANG KORDERO
UPANG ILIGTAS KA ~

~:.. "
Nagpadala ng isang kordero
ang DIYOS para ihgtas SI Isaac.
Smugo ng DIYOS ang kanyang
Kordero para iligtas ka Tangga-
pm mo ang Kordero ng DIYOS para
maligtas ka.

Basahm mo ito sa Bibha
Basahmg malakas nang 5 ulit

Sinabi ni Isaac ... "Narito na ang apoy
at ang kahoy; ngunit nasaan ang kor-
dero para sa handog na susunugin?"
Tumugon si Abraham "Anak ko,
Diyos ang magkakaloob ng kor-

dero." Gen. 22:7.8. Kinabukasan, nakita ni Juan si
Jesus na papalapit sa kanyang at sinabi: "Narito
ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng
sanlibutan." Juan 1:29.

Magagawa mo ba ito?
Isulat ang sagot sa bawat tanong'

1. S100 ang nagsabi: ' Nasaan ang kordero?' .

2. S100 ang nagsabi "DIYOS ang magkakaloob ng kordero.' .

3. Sino ang nagsabi: Nanto ang kordero ng DIYOS? •.•• . .••••.
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Mga Sagot
1. Sinabi ni Isaac:" asaan ang kordero?"
2. Sinabi m Abraham: "DIYos ang magkakaloob ng kordero."
3. Sinabi ni Juan' "Narito ang kordero ng Diyos."

MGA SALITANG DAPAT MONG PAG-ARALAN

Hain para sa kasalanan ay hayop o taong nag-
aalis ng parusa sa taong nagkasala.

Handog na susunugin ay haing pmatay saka
smunog sa Ibabaw ng dambana.

Dambana ay dakong pmaghahandugan ng hamo
Maraming dambana ang yari sa bunton ng mga
bato.

Nagpadala ng isang
Kordero ang Diyos
Para iligtas si Isaac.
Guhitan ani mga sahta mula sa-
hanggang sa

Isang araw, sinabi ng DIYOS
kay Abraham:
Isama mo SI Isaac na lyong ,
anak.
Umakyat kayo sa bun-

dok. l~~a~u~ ~

~ Hmd. alam m Abraham
~ kung baki sinabi sa kan-

/ ya ng DIYOSItO.
/ Hindi alam ru Abraham na

smusubok ng DIYOS ang
kanyang pag-Ibig.

At may ituturo ang DIYOS
kma Abraham at Isaac.

,,\ \ i . Ituturo nn sa atm ng DIYOSang
tungkol sa kanyang hpm para sa kasalanan _
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Gumawa ng isang damhana
sma Abraham at Isaac.

Inilagay ul Abraham Si Isaac sa Ibabaw
ng dambana. SI Isaac ang dapat

mamatay.

SI Abraham ay malungkot na umak-
yat sa bundok.

Mahal ul Abraham SI Isaac.
Ngunit Si Abraham ay susunod sa

DiyOS.
Tumulong SI Isaac sa pagdadala ng

kahoy
"Nasaan po ang kor-

derong susunugm 7" tanong m Isaac.
Sumagot SI Abraham.

'DIYOSang magkakaloob ng kordero."

Ngumt mahal din ng DiYOSSi
Isaac. HIndI ibig ng DIYOSna mamatay SI Isaac.
May Ibang hain ang DIYOSpara siyang mamatay sa lugar ru Isaac.

Itinaas m Abraham ang kanyang patalim upang pataym na SI Isaac.
Subalit tumawag ang DIYOSbuhat sa langrt.

"Abraham! Huwag! Huwag mong saktan ang lyong anak!
PInatunayan mong ako ay lyong mahal."

Saka itinuro ng DIYOSkay
Â braham ang Isang korde-
rong naipit sa dawagan.
Ipinadala ng DIYOS ang kor-
dero upang pumalit kay Isaac.
Â ng kordero ay na-
matay sa dambana.
Malaya na Si Isaac at mabubuhay.
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Sinugo ng Diyos ang Kanyang
Kordero para iligtas ka.

-::~",
.',

""-'..-:~.~.~.

Ang mga taong nagkakasala ay di
makapapasok sa langit

Pag namatay sila, pupunta sila sa impiyernong
nakatatakot

Tayong lahat ay nagkasala at papunta
sa Impiyerno

Ngunit mahal tayo ng Diyos at nais
myang dalhin sa langit

eSmugo ng DIYOSang Anak niyang
31 Jesus para mamatay na kapalit natin e

Gaya nang magpadala ang DIYOS ng Kor-
dero upang mamatay para kay Isaac

SI Jesus ang Kordero ng DIYOS ua
namatay upang mapawi ang mga kasalanan ng sanlibutan e

Pagkatapos, siya' y mulmg nabuhay.
Hindi mo nakikita SI Jesus ngunit nan-

""", yan siya sa lyong piling. Mahal
( ~I I ka ni Jesus at nais Kang tulungan.J\,\I, \1 \ '

Kailangan mong tanggapin ang Kordero ng DIYOS
para maligtas ka.
HIndi ka na dapat maghain sa dambana ngayon.
Tanggapin mo lamang ang Anak ng DIYOSbilang Iyon hamo
SI Jesus ay magiging Tagapagligtas mo.
Aalism m Jesus ang lyong mga kasalanan.
eTanggapm mo SI Jesus na lyong
I'aaapaghgtss at makapupunta ka
sa langit e
Garm.m m" ang panalanging ItO. Saka mo
kausapin ang DIYOS sa sanh mong pana-
nahta.

PANALANGIN:
TInatanggap ko ngayon na ang Iyong Anak ay
namatay para sa akin ...
Naging hain na mag-aalis ng akmg kasalanan.
Malaya na ako pagkat SI Jesus ang akmg
TagapaglIgtas.
Salamat po, DIYOS, na ako'y iruligtas
Mo ngayon.

Sagutin na ang Ulat ng Estudyante para sa Aralin 11
International Correspondence Institute
Phil. National Office, P.O. Box 1084, Manila
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SINUGO NG DIYOS
ANG KANYANG KORDERO
UPANG ILIGTAS KA

KAWILI-WILING GAWIN •••••

Gumawa ng isang kordero

Kumuha ng kapirasong bulak.
Hugisan ang ulo at katawan.
Lagyan ng apat ng palito para maging paa.

Isulat nang malinaw

Ang pangalan mo

Tu ahan .. . ...

.....................................

KaHan ipinadala . .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D •••••••••••
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Punan ng mga tamang salita:

1. Ang korderong ipmadala ng D upang iligtas

ka ay si J .

2. Ang K... . . ng D ang mag aalis ng iyong

mga k .

3. Sumagot si Abraham: "D ang magkakaloob

ng k "

4. Ang mga taong nagkakasala ay H .... P.. . sa langit.

5. Tayong lahat ay n .

6 Si J ay namatay sa krus para sa ating k .

7. Si Jesus ang K ng D . " na namatay upang

a .... ang mga k. . . . . ng s. . . . . .

Tinanggap mo na si Jesus bilang iyong Tagapagligtas

bago mo sinimulan ang mga araling ito? .

Kung hindi mo pa siya tinatanggap, gagawin mo ba ngayon? Kung
gayon, isulat sa ibaba ang iyong pangalan at petsa.

Ako, si . " .. . ay tumanggap

kay Jesus bilang aking Tagapagligtas noong
huwan araw taon

Ginawa mo bang lahat ang nasa araling ito?

Marka . .

Bibigyan ng k aukular.q antas ang iyong Papel ng Pagsusulit na Ito at
ibab atrk sa IYO kalakip a'ng susunod na aralin. Ikagagalak naming
tumanggap ng lyong mga liham Isulat mo sa amin ang mga
k at anu ngang maaaring matsip mo h abang p inaq-aaratan mo ang
kursong ItO IPADALA ITO SA.

ICI·PHILlPPINE NATIONAL OFFICE P.O Box 1084, MANILA
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IKAW AY PATATAWARIN »:

AT TUTULUNGAN ~~
NG DIYOS

tntcmationat . 'orrespondenee f:l::tih!tp
ARALIN 12

~,
t~t

Tungkol sa Diyos - Ang Ating Pag-aralan ~ _________

Ang pagpapala ng DIYos ay higit kaysa pagkain.
Pm atawad ng DIYos at pinagpala SI Jacob.
Ang DIYos ay gumawa ng paraan para ka makapunta sa langit.
Tutulungan ka ng DIYos na magsabing, ' Ikinalulungkot ko.'

Basahin mo ito sa Biblia
Malakas na basahm nang 5 ulit

~ "Ako ang Panginoon. ako'y sasaiyo
( ~ at magbabantay sa iyo saan ka man

magtungo." Genesis 28:13,15.
Sumagot si Jesus sa kanya: "Ako ang daan." Juan 14:6.

Magagawa mo ba ito?
Ilan sa mga tanong na Ito'y tungkol sa nakaraang aralin
Sagutin ang kaya mong mga bilang.

1. Sino ang umakyat sa langit kahit di namatay?

Sino ang gumawa ng daonz?

3. Smo ang pumatay sa kanyang kapatid?

4. Ano ang higit kaysa pagkain?
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Mga Sagot

1. si Enoc 2. SINoe 3. si Cain 4. pagpapala ng Diyos

Si Esau ay mangangaso.
Naunang ipinanganak SI Esau kaysa kay <Jacob.
• May karapatan siyang tumanggap
ng tanging pagpapala mula sa Diyos.·
Ito ang karapatan sa pagkapan ganay . -------
·Ngumt higit na mteresado sa pagkain SI Esau
kaysa mga tanging pagpapala ng DIYOS.•
Ang DIYOSay hindi mahal m Esau. Mahal lang
mya ang kanyang sanh. Ipmagbih m Esau
ang karapatan sa pagkapangay kay Jacob sa halaga
ng isang tasang pagkain.
Pinagsisihan ni Esau ang kanyang nagawang Iyon.
Ang pagpapala ng DIYOSay higit kaysa lahat ng pagkam.

/'\. Ang Pagpapala ng Diyos ay higit kaysa pagkain.

~uhltan ang mga sabta mula sa. hanggang sa "

~A"""~ Ang asawa m Isaac ay SIRebeca.
Mahal nina Isaac at Rebeca ang Diyos.

Sila'y pinagkalooban ng DIYOS
____ ng anak na kambal: si

Esau at SI Jacob.

Pinatawad ng Diyos at pinagpala si Jacob
·SI Jacob ay gumawa ng di mabutmg bagay sa kanyang pamilya .•

Nagsinungaling SIya sa ama at nandaya sa kapatid.
Ang karapatan m Esau sa pagkapanganay ay biruh

m Jacob at mnakaw ang pagpapala m Esau .
• Subalit mahal pa nn ng DIYOSSIJacob.



Nakakita ng Isang hagdan SIJacob.
Ito'y mula sa langit papunta sa lupa.
Ipinangako ng Diyos na pagpapalain si Jacob.

~~
Ibig pataym ni Esau SI Jacob. ~
Tumakas SIJacob sa malayong lugar
para makaiwas kay Esau. ~-
Habang daan, ang DIYOSay nangusap \ \"
kay Jacob sa Isang panagimp. \

Masaya SIJacob nang siya'y magising.
Mahal pa rin siya ng Diyos.

Patatawann ng DIYOSang nagawa niyang masama
Sasamahan siya ng DIYOSat tutulungang

gumawa ng matuwid.
Alam m Jacob na kung susundm niya ang DIYOS,
SIya'y dadalhm ng Diyos sa langit balang araw·

Ang DIYOSay gumawa ng paraan ---.~
pala ka makaratmg sa langit. ~~~~~§~;:::...Si Jesus ang daan patungo sa langit.
Namatay SIJesus para iligtas ka. ----.....:..:..._r-~~-.,/~- ........
"'Sundm mo SIJesus habang nabubuhay ka
at dadalhin ka niya sa langit..

\o~~"-"'<:: -o:'{ ,-' -:-u: -oo' •

--";:?~l\v] l ""

~[~;J\t1~L,-
eInmgatan ng DIYOSSIJacob. - '- ~' I/II' f I/~_
SI Jacob ay naging pastol. I I t- l'

Marami SIyang alagang tupa at kambing. ~ I///~

SIya'y binigyan din ng DIYOSng isang pamilya.
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Tmulungan ng Diyos si Jacob na magsabing,
"Ikinalulungkot ko."

Sa wakas, sinabi ng DIYOS na umUWI
na SI Jacob

Ngumt ibig pa nng patayin m
Esau SI Jacob.

Nagsama ~l Esau ng 400 katao sa pagsalubong kay Jacob.
Ikinalungkot m Jacob ang ginawa niya kay Esau.

Ibig m Jacob na SIya'y patawarin
ng kanyang kapatid .

• Hurrnngi ng tulong sa DIYOS SI Jacob .•
Pinatawad ng DIYOS SI Jacob at

tinawag na Israel.
• Tinulungan ng DIYOS SI Jacob para ipakita

kay Esau ang kanyang pagkalungkot •
Tmulungan ng DIYOS SI Esau para

patawann SI Jacob.
Ang magkapatid ay naging mabuting

magkaibigan uh.

Tutulungan ka ng Diyos na magsabing,
, Ikinalulungkot ko."

Nalungkot ka na ba dahil sa nagawa mongdi matuwid P?
Maaaring mali ang ginawa mo sa isang kapwa.

Ibig mong lkaw ay patawarm at pagpalam ng DIYOS.
Sabihin mo sa DiyOS na ikaw ay nalulungkot.

Subalit dapat mong sabihin sa taong nasaktan mo,
, Ikmalulungkot ko.'

.Ikaw ay patatawarm at tutulungan ng DiyOS .•
Tutulungan ka niyang makipagkarbigang

muli sa iba.

Sagutin na ang Ulat ng Estudyante-para sa Aralm 12-

mternational Correspondence Institute
Phil. Nationar Office. P.O. Box 1084. Manila

Isaulo ang panalanging ito
Sa mga maling bagay na nagawa ko sa iba
Patawarin mo po ako, Panginoon.
Tulungan mo pong masabi ko,
"Ikinalulungkot ko."
Gawm mong kami ay magmg magkaibrgan
un ngayon.
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1 KAWILI-WILING GAWIN _

Sabihin sa sariling pangungusap kung paano mo nalalamang ikaw ay
mahal ng Diyos.

I ..............•..•......•..............•................

I
II .
I
I
I .

~ .
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Alamin ang Sinabi m Jacob.
May sinabi SI Jacob pagkagising mya matapos
managinip. Isulat !18. ilalim ng bawat larawan ang
katapat na titik.
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Bibigyan ng kaukulang antas ang lyong Papel ng Pagsusulit na Ito at
Ibabalik sa IYO kalakip ang susunod na aralin Ikagagalak naming
tumanggap ng lyong mga liham. Isulat mo sa amin ang mga
katanungang maaaring maisip mo habang prnaq-aaratan mo ang
kursong ItO IPADALA ITO SA

ICI-PHILlPPINE NATIONAL OFFICE P O. Box 1084, MANI LA

Guhitan buhat sa pangalan papunta sa tamang mga salita.

1. Si Adan • • ang ama nma Jacob at Esau

4. Si Jacob

5. Si Esau

6. Si Isaac

• •

ang nagbili ng pagpapala ng

Diyos.

ang nanaginip ng hagdang abot

sa langit.

ang namatay para ka maligtas.

ang unang tao.

ang lumisan sa sariling bayan

bilang pagsunod sa Diyos.

ang pumatay sa kanyang

kapatid.

2. Si Abram • •

3. Si Jesus •

• •
• •

7. Si Cain • •

8. Ang DIYOS • • ay handang magpatawad at

tumulong.

Matutulungan mo ang iba.
May mga kaibigan ka bang nais mag-aral nitong MAHAL KA NG
DIYOS? Isulat dito ang kanilang pangalan at tirahan. Padadalhan
namin sila ng mga aralin. Gumamit ng ibang papel kung kailangan.

Pangalan ....

Tirahan .

Ginawa mo bang lahat ang nasa araling ito? .

Isulat na malinaw ang pangalan mo .

Marka i. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Tungkol sa DIYoS- Ang Atmg Pag-aralan
May mga taong nanakrt sa mga umnb ig sa DIYos
Sasaiyo ang DIYos kahit ka nasaan
Aayusin ng DIYos ang lahat sa Ikabubuti mo.
Tutulungan ka ng DIYos na magpatawad sa nakasakit sa IYO.

<, Basahin mo ItO sa BIblia.
Malakas na basahin nang 5 ulit

Ang panginoon ni Jose ... ipinatapon
siya sa bilangguan... Ngunit ang
Panginoon ay sumasa kay Jose.
Genesis 39:20,21. Sinabi ni Jose ...
"Nagbalak kayo ng masama laban sa

akin ngunit binalak ito ng Diyos sa ikabubuti." Genesis
50:19,20.

ARALIN 13

SASAIYO
ANG DIYOS

Magagawa mo ba ito?
Bilugan ang tamang sagot.

International Correspondence Institute

/

1. Smo ang nabrlan ggo? SI Isaac SI Jose SI Jacob

2. Sino ang kasama niya roon? SI Jacob SI Isaac ang Diyos

na magpatawad

3. Saan ka tutulungan ng DIYos kung may taong nakasakit sa IYO?

na gumanti

4. Sino ang kumikilos upang ang mga bagay ay makabuti sa IYO?
lkaw ang Diyos
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1. si Jose
Mga Sagot

2. ang Diyos 3. Na magpatawad 4. ang DIYos

Mahal ng Diyos SIJose at kmausap ItO.
-I Ipmakita ng DIYos kay Jose sa mga
panagirup na Ito'y gagawmg dakilang pmuno

~ Naniwala SIJose sa sinabi ng DIYos.
Isinalaysay mya sa kanyang mga kapatid
ang mga panaginip mya. Lalo silang nagalit.

Binalak ng mga kapatid m Jose na
pataym siya.

Siya'y inihulog mla sa isang balon.
Pagkatapos, imahen Siya at ipmagbih

bilang alipin. Smabt nila
( kay Jacob na pmatay ng mabangis na
~) hayop SIJose.,( U

Ang Diyos ay kasama ni Jose.
Ang nakabih kay Jose ay dmala siya sa

malayong lugar.
Doon, ipinagbili mla SIJose kay Potifar .

• Subaht kasama fil Jose ang DIYOSsa bahay ni
Potifare

Tinulungan siya ng DIYOSna gumawa ng maayos.
Nalugod ang DIYOSkay Jose. Gayon din SIPotifar.

Si Jose ay sinikap na saktan ng kanyang
mga kapatid

Guhitan ang mga sahta mula sa" hanggang sb "

SI Jose ay ISasa labindalawang
anak m Jacob.

Mahal fil Jacob SIJose
Bimgyan mya SIJose ng

magandang balabal.
Dahil dito, nainggit ang mga kapatid

fil Jose.
Sila'y nagalit kay Jose.
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Inakit ng asawa ru Potifar para
magkasala SIJose.
Tumanggi SIJose.

Mahal niya ang DIYOS.
Nagsmungalmg ang babae

tungkol kay Jose.
Ipinabilanggo m Potif'ar SIJose .

• Ngumt kasama pa nn ni Jose ang DIYOS.•

DIYOS

Aayusin ng Diyos ang lahat
sa ikabubuti.
hang araw, ipinatawag ng han SIJose.
N angusap ang DIYOSsa han sa Isang
panagimp.
Ngumt hindi mamtmdihan ng
hart ang kahulugan myon.
Sinabi ng DIYOSkay Jose ang kahulugan ng panagmiPm
Magkakaroon ng pitong taong ,.;.
pag-aani na sagana. :~;::::
Susunod dito ang pitong taong kagutom. ,~:~::'
A ng kahulugan ng panaginip ay ......~
sinabi m Jose sa han. I
SI Jose ay gmawang gobernardor. I
Dumatmg ang pitong taon ng kasaganaan.
Ipmatago m Jose ang labis na pagkain.
Dumatmg ang pitong taon ng pagkagutom.
Ang mga tao ay huminliIli pagkain kay <Jose.
Nakapaghgtas ng marammg buhay SIJose
sa tulong ng DIYOS.

,
Tinulungan ngDiyos si Jose na

magpatawad.n Dumatmg ang mga kapatid m Jose
para burmh ng pagkam .

• Tinulungan ng DIYOSSI Jose na mag-
~~~~~~ patawad sa kasamaang ginawa mla
J sa kanya.

~~~,_ SIla'y bimgyan m Jose ng pagkam at
mahusay na lugar para tirhan , Mahal niya

~~t--~ r>.>.J...iJ' Jj~~----,,< SIla.
• Kumilos ang DIYOSpara sa kanyang

ikakabuti _
Anuman ang mangyari sa IYO,patulo v

mong mahalin ang DIYOSat dalangman •
• Patawann mo ang mga taon",

nakasakit sa Iyr)
Gagawa ang DIYOSpara sa lyong

ikabubuti
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Panalangin:
Diyos, alam ko pong ikaw ay nangungusap sa akin
sa pamamagitan ng Biblia.
Iningatan mo si Jose, Pinagpala mo si Abraham.
Lumakad ka at nakipag-usap kina Adan at Noe.
Mahal mo ako. Ikaw ay kasama ko sa lahat ng dako
Pinatawad mo ang aking kasalanan gaya ng ginawa
mo kay Jacob.
Pinatawad mo ang aking kasalanan gaya ng ginawa
mo kay Jacob. Tulad m Isaac, naligtas ako sa kama.
tayan dahil sa iyong Kordero. Tulad ni Enoc
dadalhin mo ako sa langit.
Ako ay iyong anak. Iibigin kita kahit nasaan ako.

Sagutin ngayon ang Ulat ng Estudyante para sa Aralin 13.
International Correspondence Institute
Phil. National Office. P.O. Box 1084, Manila
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Marami kang natutuhan
sa mga araling ito.
Natutuhan mong lkaw ay
mahal ng DIYOS.
Natutuhan mo na ang DIYOS
ay dakila at mabuti.
Nilalang ka ng DIYOSat _ _ .lL-=.JlL..
ibig myang lkaw ay __ ,II -"::J-:::.:-=-
maging anak Niya. ,,~O·

Mabuti ang DIYOSat ibig '(I/. ..~t..h, •• ,

niyang maging mabuti nn ang Kanyang mga anak ~'Cb •
Ibig ng DIYOSna magmagandang-loob ka sa iba. ~ -:=- ~ ....- -s
SI Jesus, ang Kordero ng DIYOS,ay Sinugo NIya upang ~
mamatay para sa kasalanan mo. ~
NaIS kang patawarin at pagpalain ng DIYOS.

Ibig ng Diyos na tumira ka sa
langit kasama Niya.

Ikaw ay iingatan ng Diyos saan ka
man naroon.

NaIS ng DIYOSna sa kanya
1{adadalangin at hindi sa mga Ibang dIYOS.

Nais ng DIYOS na siya'y
sundin mo.

Totoong 1a21 ang Sinasabi ng
DIYOS.Kung iibigin mo . at

susundin ang DIYOSgagawa SIya
para ikabuti mo ang lahat

ng bagay.
Pagpalain ka ng Diyos habang lkaw
ay namumuhay na kasama siya at

habang nakikipag-usap ka sa kanya tuwina.



International Correspondence Instituts

SASAIYO

ANG DIYOS

••••• KAWILI -WILING GAWIN _

Hanapin ang iyong landas sa kagubatan.

Simulan sa ibaba Basahin ang unang
pangungusap. Kung ito Y tama kumanan
sa bilang 2. Kung mali Ito, kumahwa.
Ganito ang gawin sa Iba pa,

1. Mahal ni Jacob si Jose.
2. si Jose ay mahal ng kanyang

mga kapatid
3. Siya'y ipmagbili ng mga kapatid
4. SI Jose ay nabIlanggo.
IS. Nakalimutan ng Diyos si Jose.
6. Si Jose ay namatay sa bilangguan.
7. Ang DIYOS ay sasaiyo ,

Malinaw na isulat ang pangalan . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marka . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Kulayan ang larawan sa susunod na pahina.
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Tungkol sa Diyos - Ang Ating Pag-aralan

Tutulungan ka ng Biblia na lalong makilala ang DIYOS.
Tutulungan ka ul Jesus na lalong makilala ang DIYOS.
Tutulungan ka ng Espiritu ng DIYOS para lalong
higit mo SIyang makilala,
Tutulungan ka ng mga anak ng DIYOSpara
lalong higit mo siyang makilala.
Lalong higit mong makikilala sa langit ang DIYOS.

Basahin mo ito sa Biblia.
Malakas na basahin nang 5 ulit

Ang Anak ng Diyos ay dumating at
binigyan tayo ng unawa, upang($ makilala natin ang tunay na Diyos. 1
Juan 5:20. Sapagkat mahal na mahal
ng Diyos ang sanlibutan kava íbiníaav

niya ang kaisa-isa niyang Anak upang ang sinumang manalig
sa kanya ay huwag mamatay kundi magkaroon ng buhay
na walang hanggan .•Juan 3:16.

Magagawa mo ba ito?
G umuhit mula sa kahwa patungo sa tamang sagot.

International Correspondence Institute

ARALIN 14

J~NGDIYOS
A~YLALONG HIGIT
N'ONG MAKIKILALA

2.
3.

•• ang tutulong sa iyo para
makilala SIya

•• ay magkakaroon ng buhay
na walang hanggan

• • SIJesu-Cnsto

1. Ang Anak ng DIYOSay

Mahal na mahal ng DIYOS

Smumang mananahg
kay Jesus

4. Ang Espiritu ng
DIYOS • • ang sanhbutan
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1. Ang Anak ng Diyos ay ang tutulong sa IYOpara
makilala Siya.

2. Mahal na mahal ng Diyos ay magkakaroon ng buhay
na walang hanggan

3. Sinumang mananalig kay
Jesus si Jesu-Cristo

4. Ang Espiritu ng Diyos ang sanlibutan

Tutulungan ka ng Biblia: na lalong makilala ang Diyos.
Ang Bibha ay marammg itinuturo tungkol sa DIYos.
Basahin araw-araw ang Biblia para lalong makilala ang DIYos.
.Ang Diyos ay mangungusap sa IYOsa pamamagitan
ng kanyang aklat. •

JC
.Nahg 'ipanganak SI Jesus, umawit
ng papuri sa DIYos ang mga
anghel. • Sinabi nila sa mga pastol na

ipinanganak na ang Tagapagligtas.
Masayang-masaya ang mga pastol nang
makita nila SI Jesus.
Sinugo ng DIYos ang kanyang Anak
.QPang magmg kanilang Tagapagligtas .
• Ang DIYOS ay nakisama sa mga tao sa
pamamagitan ng Kanyang Anak. e

Tutulungan ka ni Jesus na
lalong makilala ang Diyos .

• Ang DIYOSay tatlong katauhang iisa:
DIYOSAma, SIJesus na Anak, at ang

Espmtu Santo •
eKung kasama mo ang Isa, ang

tatlo'y nasa IYO.•
• Naging tao SI Jesus upang

tulungan tayo na makilala ang DIYOS.•
Ang ma m Jesus ay SIMana.

na Isang mabutmg babae.
At SI Jose ang asawa m Mana.

Ngunit SI Jose ay hindi ama m
Jesus. Ang DIYOSang Ama

ni Jesus
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• Nang lumaki SI Jesus, sinabi niya sa mga tao
ang tungkol sa DIYOS. Itmuro mya sa kanila

ana bagay na nais gawm ng DIYOS para
sa mga tao .•

Hinipo NIya ang mga bulag at
sila'y nakakita.
Pm ag al i ng NIya ang

maysakit, ang pilay, ang bingi.
Ang nalulungkot ay pmasaya at

ang masama ay pinabuti.
Pati ang patay ay kanyang binuhay.

Gmawa Niya ang lahat ng ipinagagawa
ng DIYOS.

I~Sl Jesus ay namatay sa krus
upang iligtas tayo sa kasalanan .•
Iruhbmg siya ngunit muling nabuhay. ~
Nakita siya ng mga kaibigan
ng umakyat sa langit. ~
.Slya'y babalik para roon sa umubig
sa Kanya - ang lahat ng tumanggap sa (
kanya bilang tagapaghgtas •
Ang mga namatay na ay muhng mabubuhay I' >;:'.A '"

• Dadalhin tayo m Jesus sa langit. • t'\ A'Z.l ' I

Tutulungan ka ng Espiritu ng DIYOS para
lalong higit mo siyang makilala.

Sinugo ng DIYOS ang kanyang Espmtu
upang makapihng ng kanyang mga anak.

Ang DIYOS ay kasama mo sa
pamamagitan ng Espiritu Santo.

Kasama mo SI Jesus sa pamamagitan
ng Espiritu Santo .

• Tinutulungan ka ng Espmtu ng
DIYOS sa pakikipag-usap sa DIYOS sa panalangm .•

Lalo mo SIyang makikilala a
kung siya'y kakausapm mo.

Anyayahan mo ang
Espmtu Santo na mamuhay sa IYO.

rutulungan ka niyang mamuhay para sa DIYOS
at para lalo mo siyang makilala.
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Tutulungan ka ng mga anak ng Diyos para
lalong higit mo Siyang makilala.

Ibig ng DIYOS na ang Kanyang mga anak ay
tumulong sa Iba na rnakakilala sa Kanya
Dapat sabihm ng mga nakakilala kay Jesus ang l

tun~kol sa Kanya, para malaman ng iba.
SIla y nagtitipon upang mag-aral ng Salita ng
DIYOSat upang manalangin.
SInasabi mla sa mga tao ang ginawa ng
DIYOSsa kamla.
-MakIpagtipon sa kanila nang matuto
~a tungkol sa DlYOS.-

Sabihin mo sa iyong mga
k ai b igan ang nalalaman mo
tungkol sa Diyos para maligtas din
sila at mapunta sa langit.

Lalong higit mong makikilala sa
langit ang Diyos.

Pagdating mo sa langit, ang DIYOSay
lyong makikita, Marmmg mo

siyang magsalita sa IVO._ Mauntin-
dihan mo ang maraming bagay na ngayon

ay hindi mo pa alam.e Makikita mo
na kahanga-hanga ang Diyos. Lalo mong

makikilala ang Diyos at lalong ubigm
At makakasama mo siya habang panahon

Panalangin:
Salamat po, Diyos pagkat ako'y mahal Mo
At balang araw, Ikaw ay makikita ko.
Ama, Anak, at Espiritung Banal.
Mamuhay Ka sa aking katauhan.
Tulungan Mo akong masabi sa Iba
Ang tungkol sa Iyo, nang maligtas din sila.
Upang SIla'y makapunta nn sa langit,
Kapag binalikan Mo kaming Iyong mubig.

Sagutin na ngayon ang Ulat ng Estudyante sa Aralin 14.

International Correspondence Institute
Phil. National Office. P.O. Box 1084, Manila
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ARALIN

14
International Correspondence Institute

ANG DIYOS AY
LALONG HIGIT
MONG MAKIKILALA

Isaayos ang mga titik

sa Juan 17: 3 ay sinabi m Jesus kung paano tayo
magkakamit ng buhay na walang hanggan. Sa ilang
sahta nto, nagulo ang mga titik gaya ng TOl sa hahp
Ito at gna sa hahp na ang. Iayos ang mga titik at Isulat
nang maayos ang mga pangungusap.

Toi gna bahuy na walang-hnaggna: an mahkala ak ng mag toa,

ang tan yu na Diyos at is Jesu-Cnsto na iyngo niguso.

Isalaysay kung paano mo nakilala ang Diyos.

••••• KAWILI-WILING GAWIN •••••
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Mga tanong, puna, kahilingan sa panalangin

.Isulat dit.o ang. anumang tanong o puna sa mga aralin, o anumang ibig mong
ipanalangin ng lyong guro. Gumamit ng ibang papel kung kailangan .

MALIGAYANG BATI!

Natapos mo na ang kursong Mahal Ka Ng Diyos!

Mahal mo ang Diyos nang higit kaysa noong simulan mo ang mga

araling ito? .•....

Matututuhan mo pa an~ maraming bagay tungkol sa Diyos at sa
kanyang pag-ibig sa IYO sa ibang kurso ng International
Correspondence Institute. Ibig mo bang tumanggap ng isa pang kurso
ngayon? .

Isulat na malinaw ang iyong pangalan, na nais mong
mapalagay sa katibayan mo .

... ~ ~ ~ .

.. .... .... ..... .. .... .... ...... .. .. .. .... .... .... .... .... ...... • .... .... .... .... .... .... .. .. .. .. .... .... .... "'O ......

.. .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.... .. .... .. .. .... .... .... .... .... .. .. .. .. .. .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... ........ .... .. .. .... .... .... ...... .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .... .. .. .... .... .... .... .... .. .. .... .. .. .... .... .... .. .. .. .. .... .... .... ......

.. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. e ..

.. .. . .. .. .. " .. .. .. .. .. .. .. ..

Muling basahin ang aralin 11, 12,13, at 14.
Ipadala ito sa aming tanggapan.

Ginawa mo bang lahat ang nasa araling ito? .

Marka .. ...... ...... ..... oo .... .. .
Bibigyan ng kaukulang antas ang .yong Papel ng Pagsusulit na Ito at
Ibabalik sa 'yo kalakip ang susunod na aralin Ikagagalak naming
turn anqqap ng 'yong mga liham Isulat mo sa amin ang mga
katanungang maaaring marsrp mo habang pmaq-aaralan mo ang
kursong ItO. IPADALA ITO SA:

ICI·PHILlPPINE NATIONAL OFFICE P O. Box 1084, MANILA
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