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Ang Ating Pag-aralan

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

Malakas

Basahin ito sa Biblia
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
1.

Ano ang nagagawa

Saan sinasabi

sagot.

ng DiyOS na hmdi kaya ng kahrt SIno?

Ang DiyOS ay nakal ...•....
2.

ng tamang

ng bagay buhat

ng DIYOS kung

paano

G .. ,•... , nasa unang bahagi ng B
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sa wala

niya ginawa ang daigdig?
.

Mga Sagot
2. Genesis, BiblIa

1. nakahhkha

Ginawa ng Diyos ang daigdig sa loob ng anim na araw.
Gmawa ng DIYOS ang 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 magsasahta ang DIYOS, may nahhkhang bagay.
Kunwari, nagmamasid ka habang mhhkha ng
DIYOS ang daigdig. Guhitan ang lahat ng
mga salita m ula sa e at hanggang e Km uha Ito sa Genesis na nasa unang bahagi ng Biblia.

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

e Sinabi

Ginawa ng Diyos ang araw at ang gabi.

Ikalawang araw
"Smabl ng DIYOS, ' Mahiwalay ang mga ulap para
magmg langit "a itaas at
magkaroon ng lupa sa Ibaba e
Inihiwalay ng Diyos ang langit
mula sa tubig.
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lkatlong araw
• Sinabi
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ng DIYOS, "Ang
mga tubig sa
silong ng langit av
matipon sa karagatan.'.
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Ikaapat na araw

Ginawa ng Diyos ang lupa, dagat, mga puno at
mga bulaklak.

.Swabl
ng DIYOS,
"Magkaroon ng mahhwanag
na Ilaw sa langit. ".
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
.SmabI ng DIYOS, 'Ang
lupa'y htawan ng lahat ng
un ng hayop.

Ginawa ng Diyos ang lahat
ng hayop .
• Smabi ng DIYOS, "Atmg lalangm ang tao na kawangis 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, Napakaganda ng daigdig. Masayang-masaya ang Diyos.

Ginawa ng Diyos ang anim na araw para sa paggawa at isang araw naman para sa pahinga.
Sa ikapitong araw ay nagpahmga 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 gagawa. Sa ikapitong
araw ay magpapahmga 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.· Nakikipagusap din tayo sa Diyos sa tahanan
kapag tayo'y nananalangin.
Nagagalak ka ba na ang daigdig ay gmawang maganda ng Diyos?Nagpasalamat 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

16

International

Correspondence

Institute

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.

Ikalawang Araw

Unang Araw

Ikatlong Araw

Ikaapat na Araw

Ikalimang Araw

Ikaanim na Araw
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Bilugan ang bilang ng araw
nang lalangin ng Diyos ang daigdig
1.
1
6
Sagutin ang mga ito.

10

8

365

2. Ano ang ginawa ng Diyos sa ikapitong araw?
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

.
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
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