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ARALIN 6

IKAW AY
DADALHIN NG DIYOS
SIA LANGIT

-

Tungkol Sa Diyos .- Ang Ating Pag-aralan
Dinala ng DIYos SI Enoc sa langit
kahit di ItO namatay. A.ng DIYos 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, pagkat 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.

Langit -

•

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

lkaw

•

ang taong umakyat sa langit at di na
namatay.

•
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Mga Sagot
Diyos
Enoc
Langit
Ikaw
~

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.

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

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

Kagaya sila ni Cain.
Ibig nilang sundm ang
sariling paraan.
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.
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mga

DIYOS!

(

• SI Enoc ay nakipag-usap
sa
DIYos araw-araw sa panalangm .•• Namuhay SI Enoc
na kasama ang DIYos nang
gaw i n niya ang miuutos ng
DIYos • SI Enoc ay patungo sa
langit nang mamuhay siyang kasama 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 mamuhay ri ng kasama ang DIYOS.
Ayaw makinig ang karamihan.
Sila'y napaka makasalanan, gaya m
Cain .

•

Ang mga taong namumuhay na kasama ang DIYOSay
nagtutungo sa langit pagkamatay .• 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~umt SI Jesus ay naroon. Naparito
SI Jesus upang tulungan kang mamuhay na kasama ang Diyos .• Humingi ka ng tawad sa kanya. Tanggap.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
, Tumulong

Magnakaw,
Gawin ang sinasabi

sa iba

, Gawin ang sariling gusto

ng Diyos sa Biblia ,
, Ibigin ang Diyos
Limutin ang Diyos ,
, Mamuhi sa iba
Ibigin ang iba
Mandaya,

Magpakasama,

T
, Basahin ang Biblia
• Tanggapin si Jesus na
Tagapagligtas
, Makipag-away
, Humingi ng tawad sa Diyos

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

isulat sa mga puwang ang mga salita.

CTAYOX AZY CNAXKIXKZIPCAG·ZUCSXAP
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XNZG ZBCIBZLCIXA.
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CNZAXTIN
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AZNG CUZTOXS
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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 .
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Muling basahin ang iyong ulat ng Estudyante
Ipadala ito sa aming tanggapan.

"
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•••••••

para sa aralin 4, 5, at 6.

Isulat nang malinaw ang lyong pangalan
Marka
Bibigyan
ng
Ibabalik
sa
tumanggap
katanungang
kursong
ItO.

kaukulang
antas óng 'yong
Papel ng
IYO kalakip
ang susunod
na aralin
ng 'yong
mga
liham
Isulat
mo
maaaring
maisrp mo habang
pm
IPADALA
ITO SA

ICI·PHILlPPINE

NATIONAL

Pagsusulit
Ikagagalak
sa amin
aq aaralan

na rto at
naming
ang mga
mo ang

OFFICE P.O. Box 1084, MANILA
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