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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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