
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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••••• 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
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