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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.
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/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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KAWILI·WILING GAWIN

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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