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SASAIYO
ANG DIYOS

Tungkol sa DIYoS- Ang Atmg Pag-aralan
May mga taong nanakrt sa mga umnb ig sa DIYos
Sasaiyo ang DIYos kahit ka nasaan
Aayusin ng DIYos ang lahat sa Ikabubuti mo.
Tutulungan ka ng DIYos na magpatawad sa nakasakit sa IYO.

Basahin mo ItO sa BIblia.
Malakas na basahin nang 5 ulit

<,

akin ngunit
50:19,20.

Ang panginoon ni Jose ... ipinatapon
siya sa bilangguan...
Ngunit
ang
Panginoon
ay sumasa
kay Jose.
Genesis 39:20,21. Sinabi ni Jose ...
"Nagbalak kayo ng masama laban sa
binalak ito ng Diyos sa ikabubuti." Genesis

Magagawa mo ba ito?
Bilugan ang tamang sagot.
1.

Smo ang nabrlan ggo?

2.

Sino ang kasama niya roon?

3.

Saan ka tutulungan
na magpatawad

4.

SI Isaac
SI Jacob

SI Jose
SI Isaac

SI Jacob
ang Diyos

ng DIYos kung may taong nakasakit sa IYO?
na gumanti

Sino ang kumikilos upang ang mga bagay ay makabuti sa IYO?
lkaw
ang Diyos
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1. si Jose

2. ang Diyos

Mga Sagot
3. Na magpatawad

4. ang DIYos

Si Jose ay sinikap

na saktan ng kanyang
mga kapatid
Guhitan ang mga sahta mula sa" hanggang sb

"

SI Jose ay ISasa labindalawang
anak m Jacob.
Mahal fil Jacob SIJose
Bimgyan mya SI Jose ng
magandang balabal.
Dahil dito, nainggit ang mga kapatid
fil Jose.
Sila'y nagalit kay Jose.
Mahal ng Diyos SI Jose at kmausap ItO.
Ipmakita ng DIYos kay Jose sa mga
panagirup na Ito'y gagawmg dakilang pmuno
~ Naniwala SIJose sa sinabi ng DIYos.
Isinalaysay mya sa kanyang mga kapatid
ang mga panaginip mya. Lalo silang nagalit.
-I

Binalak ng mga kapatid m Jose na
pataym siya.
Siya'y inihulog mla sa isang balon.
Pagkatapos, imahen Siya at ipmagbih
bilang alipin. Smabt nila
( kay Jacob na pmatay ng mabangis na
~)
hayop SI Jose.

,( U

Ang Diyos ay kasama ni Jose.
Ang nakabih kay Jose ay dmala siya sa
malayong lugar.
Doon, ipinagbili mla SI Jose kay Potifar .
• Subaht kasama fil Jose ang DIYOSsa bahay ni
Potifare
Tinulungan siya ng DIYOSna gumawa ng maayos.
Nalugod ang DIYOSkay Jose. Gayon din SIPotifar.
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DIYOS

Inakit ng asawa ru Potifar para
magkasala SIJose.
Tumanggi SIJose.
Mahal niya ang DIYOS.
Nagsmungalmg ang babae
tungkol kay Jose.
Ipinabilanggo m Potif'ar SIJose .
• Ngumt kasama pa nn ni Jose ang DIYOS.•

Aayusin ng Diyos ang lahat
sa ikabubuti.
hang araw, ipinatawag ng han SI Jose.
N angusap ang DIYOSsa han sa Isang
panagimp.
Ngumt hindi mamtmdihan ng
hart ang kahulugan myon.
Sinabi ng DIYOSkay Jose ang kahulugan ng panagmiPm
Magkakaroon ng pitong taong
,.;.
pag-aani na sagana.
:~;::::
Susunod dito ang pitong taong kagutom.
,~:~::'
A ng kahulugan ng panaginip ay
......
~
sinabi m Jose sa han.

I

I

SI Jose ay gmawang gobernardor.
Dumatmg ang pitong taon ng kasaganaan.
Ipmatago m Jose ang labis na pagkain.
Dumatmg ang pitong taon ng pagkagutom.
Ang mga tao ay huminliIli pagkain kay <Jose.
Nakapaghgtas ng marammg buhay SI Jose
sa tulong ng DIYOS.

,

Tinulungan ngDiyos si Jose na
magpatawad.
Dumatmg ang mga kapatid m Jose
para burmh ng pagkam .
• Tinulungan ng DIYOSSI Jose na mag~~~~~~
patawad sa kasamaang ginawa mla
sa kanya.
~~~,_
SIla'y bimgyan m Jose ng pagkam at
mahusay na lugar para tirhan , Mahal niya
r>.>.J...iJ' Jj~~----,,<
SIla.
• Kumilos ang DIYOSpara sa kanyang

n

J

~~t--~

ikakabuti

_

Anuman ang mangyari sa IYO, patulo v
mong mahalin ang DIYOSat dalangman •
• Patawann mo ang mga taon",
nakasakit sa Iyr)
Gagawa ang DIYOSpara sa lyong
ikabubuti
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Marami kang natutuhan
sa mga araling ito.
Natutuhan
mong lkaw ay
mahal ng DIYOS.
Natutuhan mo na ang DIYOS
ay dakila at mabuti.
Nilalang ka ng DIYOSat
_ _ .lL-=.JlL..
ibig myang lkaw ay
__ ,II
maging anak Niya.
,,~O·
Mabuti ang DIYOSat ibig
'(I/.
.. ~t..
niyang maging mabuti nn ang Kanyang mga anak
~'Cb
•
Ibig ng DIYOSna magmagandang-loob ka sa iba. ~ -:=- ~ ....SI Jesus, ang Kordero ng DIYOS,ay Sinugo NIya upang
~
mamatay para sa kasalanan mo.
~
NaIS kang patawarin at pagpalain ng DIYOS.

-"::J-:::.:-=-

h, •• ,

-s

Ibig ng Diyos na tumira ka sa
langit kasama Niya.
Ikaw ay iingatan ng Diyos saan ka
man naroon.
NaIS ng DIYOSna sa kanya
1{adadalangin at hindi sa mga Ibang dIYOS.
Nais ng DIYOS na siya'y
sundin mo.
Totoong 1a21 ang Sinasabi ng
DIYOS.Kung iibigin mo . at
susundin ang DIYOSgagawa SIya
para
ikabuti mo ang lahat
ng bagay.
Pagpalain ka ng Diyos habang lkaw
ay namumuhay na kasama siya at
habang nakikipag-usap ka sa kanya tuwina.
Panalangin:
Diyos, alam ko pong ikaw ay nangungusap sa akin
sa pamamagitan ng Biblia.

"

'>

Iningatan mo si Jose, Pinagpala mo si Abraham.
Lumakad ka at nakipag-usap kina Adan at Noe.
Mahal mo ako. Ikaw ay kasama ko sa lahat ng dako
Pinatawad mo ang aking kasalanan gaya ng ginawa
mo kay Jacob.
Pinatawad mo ang aking kasalanan gaya ng ginawa
mo kay Jacob. Tulad m Isaac, naligtas ako sa kama.
tayan dahil sa iyong Kordero. Tulad ni Enoc
dadalhin mo ako sa langit.
Ako ay iyong anak. Iibigin kita kahit nasaan ako.
Sagutin ngayon ang Ulat ng Estudyante

para sa Aralin 13.
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Hanapin ang iyong landas sa kagubatan.
Simulan sa ibaba
pangungusap. Kung
sa bilang 2. Kung
Ganito ang gawin sa

Basahin ang unang
ito Y tama kumanan
mali Ito, kumahwa.
Iba pa,

1. Mahal ni Jacob si Jose.
2. si Jose ay mahal ng kanyang
mga kapatid

3. Siya'y ipmagbili ng mga kapatid
4. SI Jose ay nabIlanggo.
IS. Nakalimutan ng Diyos si Jose.
6. Si Jose ay namatay sa bilangguan.
7. Ang DIYOS ay sasaiyo ,

Malinaw na isulat ang pangalan . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marka . . . . . . . . . . . . . . . ..

.

.

Kulayan ang larawan sa susunod na pahina.
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