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sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo

Ang lyong Pagpili

Isang Tahanan Kahanga-hanga
sa Tahanang Kasama si Jesus
Isang Walang Hanggang Tahanan
Mga Bagong Katawan
Isang Kahanga·hangang sambahayan

Sa lyong Pag-uwi

ANG IYONG PAGPILI

Ang isang tahanang maligaya sa mundong
ito ay mabuti, subali't huwag mong kaliligtaan
na hindi ito ang lyong kahuh-hulihang tahanan.
Ang bawa't tao sa buhay na ito ay dapat mamili
ng kanyang pangwalang hanggang tahanan.

Si Satanas na nagsisikap sumira ng iyong ta-
hanan dito sa lupa, ay nais kang isama sa im-
piyerno upang ikaw ay doon magdusa ng walang
hanggan

IMateo 25: 40. Magsilayo kayo sa akm, at pasa-
apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo
at sa kanyang mga anghel!

SI Jesus na nagpala sa iyong tahanan dito sa
lupa ay nagmamahal sa IYO at nais na ISama ka
sa langit, upang doon ay masiyahan ka sa ka-
hanga-hangang tahanan sa langit



Ang Iyong WalangHanggang Tahanan

Juan 14: 1-3. Smabi m Jesus Sa bahay ng
aking Ama ay maraming tahanan, ako'y paro-
roon upang Ipaghanda ko kayo ng dakong ka-
lalagyan, muling pannto ako, at kayo'y ta-
tanggapin ko sa aking sarili

Tulad ng pagpapasiya mo kung smo ang ma-
kakasama mo habang buhay dito sa mundo lkaw
nn ay dapat mamili sa dalawa - SI Satanas o si
Jesu-Cnsto Sino ang nais mong makasama sa
walang hanggan?

Ang Gagawin Mo

1. Basahin mo ang Mateo 25:41 at
Juan 14 1-3.

2. Saan ka nais ni Satanas magtungo
pagkamatay mo?

3. Saan ka nais ni Jesus na dalhin
pagkamatay mo?

4. Saan mo nais magtungo?

5. Sino ang nais mong makasama sa
walang hanggan - SI Jesus o si Sa-
tanas?
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ISANG TAHANANG KAHANGA-HANGA

sa tahanang kasama si Jesus

Ang Isang maligayang sambahayang Cristiano
na puno ng pag-ibig ay larawan ng inyong tahanan
sa langit Subali't ang pinakahanga-hangang pag-
iibigan ng mag-asawa ay isa lamang malaking
anino ng pag-iíbigan m Jesu-Cnsto at ng mga
nagsitanggap sa Kanya.

Tatanggapin ka Niya doon sa tahanang ini-
handa Niya para sa iyo. Ang mga pintuan ay
yari sa perlas, ang mga lansangan ay gmto, at
walang gabi roon sapagka't ang lunsod ay puno
ng ilaw at kaluwalhatian ng presensiya ng Diyos.

I
Apocalipsis 21: 3, 4. Narito ang tabernakulo
ng Diyos ay nasa mga tao . . At papahirin
Niya ang bawa't luha sa kanilang mga mata;
at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi
na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pana-
nambitan man, o ng hirap pa man.

Ang G.gewin Mo

6. Basahin mo ang Apocalipsis 21 at
22.

7. Pasalamatan mo si Jesus sa tahan-
ang inihanda Niya para sa iyo.
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Isang tahanan na walang hanggan

Dito sa lupa, ay maraming tao ang bigla na
lamang nawalan ng tahanan dahil sa sunog, lindol,
baha o digmaan Tayo'y hindi nag-aalala na ma-
walan ng tahanan sa langit Ito ay nabayaran na ng
lubos. Ibinigay ni Jesus ang Kanyang buhay upang
palayain tayo sa kapangyanhan ni Satanas at
upang tayo'y maisama NIya sa Kanyang tahanan
sa langit magpakailanman Bilang kasintahang
babae ni Cristo, hindi na tayo kailanman mapa-
paalis sa ating walang hanggang-tahanan. Walang
sunog na sisira doon Walang makapipinsala doon.
Hindi na Ito mangangailangan ng pagkukumpurn.
Walang mga magnanakaw na makakakuha ng
ating kayamanan.

I Pedro 1:4, 5. Sa isang manang di nasisira,
at walang dungis, at hmdi kumukupas na
inilaan sa langit para sa inyo, na sa kapang-
yarihan ng DIYOS ay inungatan sa pamama-
gitan sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag
sa huling panahon

Mateo 6:20. Kung mangagtípon kayo ng

Ikayamanan sa langit, na doon'y hindi sumi-
ma kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at
doon'y hindi naghuhukay at hmdi nagsisipag-
nakaw ang mga magnanakaw

Ang Gagawin Mo

8. Ano ang ibinayad ni Jesus upang
tayo'y mabigyan ng tahanan sa la-
ngit? .
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Mga bagong katawan

Kahit sa pinakamaligayang tahanan dito sa
lupa ay may panahon din ng pagtitiis at kalum-
bayan, mga panahon na ang mga bata ay umiiyak
sa sakit at kirot; mga panahon na ang kamatayan
ay nagdadala ng kalungkutan at paghihiwalay.
Wala na ang mga bagay na ito sa ating walang
hanggang tahanan. Ang ating mga katawan ay
babaguhin upang maging tulad ng kahanga-hangang
katawan ni Jesus pagkatapos niyang mabuhay na
mag-uli.

Filipos 3:21. Na siyang magbabago ng katawan
ng ating pagkamababa upang magmg katulad
ng katawan ng Kanyang kaluwalhatian.

l Corinto 15: 42, 43. Gayon din naman ang
pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Itina-
tangi na may kasiraan, binubuhay na mag-uli
na walang kasiraan, binubuhay na mag-uli na
walang kasiraan; rtinatarum na may pagka.
siphayo; binubuhay na mag-uli na may kalu-
walhatian itmatarum na may kahinaan; binu-
buhay na mag-uli na may kapangyarihan.

l Juan 3:2. Ngayon ay mga anak tayo ng
DIYOS, at hindi pa nahahayag kung magiging
ano tayo Nalalaman natin na kung Siya'y
mahayag, tayo'y magiging katulad Niya, sa-
pagka't Siya'y ating makikitang gaya ng kan-
yang sanh

Ang Gagawin Mo

9. Isaulo ang Filipos 3:21 at l Juan
3'2.
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Isang kahanga-hangang sambahayan

NaIS mo bang maka bahagi ang iyong mga
mmamahal sa mga kaligayahan ng langit? Sulit
ang lahat ng iyong pagpapagal kung iyong ma-
luhikayat ang lyong mga kaibigan at mga kamag-
anak kay Cristo.

Magiging Iba ang buhay doon kaysa rito.
Ang buhay sambahayan ay magiging Iba, subali't
lahat ng mapupunta sa langrt ay makakaranas ng
higit na malalun na pag-ubigan at pagsasamahan
na kakaiba sa nararanasan drto sa lupa. Ang
bawa't tsa ay magkakaroon ng bahagi sa sakdal
na sambahayan ng DIYOS.

Bagama't magkakaroon tayo ng mga bagong
katawan, makikilala pa nn natin ang isa't isa.
Maalaala pa nn natin ang buhay sa lupa. Sa oras
ng kamatayan maraming mga Cnstiano ay naka-
kita ng langit, katulad ni Esteban na unang Cris-
tianong martir Ang iba naman ay nakarinig ng
awrtan ng mga anghel. Ang Iba naman ay nakita
ang kanilang mahal sa buhay, na nauna sa kanila,
na sumasalubong sa kanila sa tahanan sa langit.
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Lucas 16: 23, 25. Itimngín niya ang kanyang
mga mata, at natanaw sa malayo si Abraham,
at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan.
Datapuwa't sinabi ni Abraham, Anak, alala-
hanin mo ..

Mga Gawa 7:55. Datapuwa't nagsilapit kayo
sa bundok ng Sion, at sa bayan ng Diyos na
buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at sa mga
di mabilang na hukbo ng mga anghel. Sa pang-
kalahatang pulong at iglesya ng mga panganay
na nangatala sa langit, at sa Diyos na hukom
ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap
ng pinasakdal. At kay Jesus na tagapamagitan
ng bagong tipan.

Ang Gagawin Mo

10. Basahin mong muli ang Hebreo
12:22-24.

11. Magkakakilala pa ba tayo sa la-
ngit? .

12. Idalangin mo ang iyong sambaha-
yan na kayo'y magkatagpo-tagpo
sa langit.
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SA IYONG PAG-UWI

Ang kasaysayan ni Rebecca at ni Isaac sa
BIblia ay isang magandang larawan ng isang Cris-
tianong pauwi na sa langit. Nagsugo si Abraham
ng isang ahpin upang ihanap ng mapapangasawa
si Isaac na kanyang anak. Nang mapili si Rebecca
ay tinanggap agad niya ang paanyaya. Iniwan
niya ang kanyang tahanan at bansa at naglakbay
ng maraming mga araw upang marating ang kan-
yang bagong tahanan. Sa buong paglalakbay ay
ibinigay ng alipin ang lahat ng kanyang kaila-
ngan, iningatan siya sa panganib, at inihatid siyang
maluwalhati sa tahanan ni Isaac.

Sa ganito ring paraan, sinugo ng Diyos ang
kanyang Espirítu Santo sa sanlibutan upang
itanong sa atin kung nais nating iwan ang ating
makasalanang buhay at manirahang kasama ni
Jesus sa langit Sa sandaling hingin mo sa DIYOS,
na patawarin ka sa iyong mga kasalanan at tang-
gapin mo si Cnsto bilang Tagapagligtas ikaw ay
nasa daan nang patungo sa langit. Nararapat mong
iwan ang lahat ng gawaing masama. Dapat mong
gawin ang ipinagagawa ng Diyos sa Biblia, tulad
ng pagsunod ni Rebecca sa alila ni Abraham
saan man siya magpunta.

Anong kahangahangang buhay ang pa sisimulan
kung tatanggapin mo si Jesus na iyong Tagapag-
ligtas! Habang pinangungunahan ka ng Espiritu
Santo, ang buhay ay lalong bubuti Ang iyong
pag-aasawa ay bubuti. Higit sa lahat, ikaw ay
magkakaroon ng kahangahanga at walang hang-
gang tahanan sa langit kung magwakas na ang
buhay na ItO.
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Panalangin

Diyos, nagpapasalamat ako sa iyong
pag-ibig sa akin. Salamat sa pagpili
mo sa akin upang manirahang kasama
mo at ng Iyong Anak na SI Jesus sa
langit. Salamat sa iyo sa pagpadala mo
sa Iyong Anak upang akum ang aking
kamatayan. Salamat sa IYO Jesus, sa
pag-ako ng aking kaparusahan sa aking
mga kasalanan. Patawarin mo po ako
sa lahat ng malmg bagay na aking
nagawa at gawin mo akong maging
isang taong nais mo Ibmibigay ko sa
Iy v .mg aking buhay Salamat sa pagsu-

go Mo sa Espiritu Santo upang ako'y
patnubayan at tulungan sa araw-araw
at ako'y dalhin sa langit.
Ngayon, Panginoon, pagpalain Mo po
ang aking tahanan at tulungan Mo
ang lahat ng kaanib ng aking samba-
hayan para sa Iyo. Ingatan mo kami
hanggang sa araw na kami'y dalhin
mo sa aming tahanan sa langit Sa
pangalan ni Jesus. Amen.
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Ang Gagawin Mo

13. Kung ito ang lyong dalangin, ba-
sahin mo ng malakas sa Diyos.
Pagkatapos ay makipag-usap ka sa
Kanya sa lyong sariling salita Pa-
salamatan mo Siya sa lahat ng na-
tutuhan mo sa kursong Ito at m-
ngm mo sa kanya na tulungan ka
na ito ay maisakatuparan mo.

14. Suriin mo ang iyong sagot sa du-
lo ng araling Ito

15. Punan ang iyong tala ng mag-aaral
para sa ika-l 2 aralin.

MALIGAYANG BATI!

Natapos mo na ang aralin sa kursong ito.
Ngayon ay sundin mo ang mga tagubilin sa hulihan
ng mga tanong para sa ika-l 2 aralin sa tala ng mga
mag-aaral,
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Panalangin para sa babai't lalaking ikakasal

o DIyos ng pag-ibig, Iyong itinatag ang pag-
aasawa para sa kabutihan at kaligayahan ng sang-
katauhan. Ito y iyong plano at tanging sa pama-
magitan mo lamang magagawa namin ito ng may
kagalakan. Iyong sinabi, "Hindi mabuti na ang
lalaki ay mag-isa; siyay nilalang ko ng isang
katulong niya." Ngayon ang aming kaligayahan
ay nagibayo sa dahilang ang kaligayahan ng isa
ay kaligayahan ng kasama. Ang aming mga pa-
sanin ngayon ay nahati nang ito y aming pag-
tulungan, hinati namin ang pasan.

Pagpalain itong lalaki. Pagpalain stya bilang
tagapaglaan ng pagkain at kasuotan at alalayan
siya sa lahat ng mga paghaharap at mga pag-
hihirap sa paghahanap ng tinapay. Mangyari
nawang ang kanyang lakas ay maging kalasag
ng kanyang asawang babae, ang kanyang pag-
katao ay maipagmamalaki at ikapupuri ng kano
yang asawang babae, at mangyayari nawang
siya y mabuhay na masumpungan ng asawang
babae sa kanya ang langit na siyang tunay na
hinahangad ng puso ng babae.

Pagpalain itong mapagmahal na asawang babae.
Pagkalooban siya ng pagkamaunawain upang
siya'y maging dakila, isang malalim na pagka-
unawa at Isang dakilang pananampalataya sa
Iyo. Pagkalooban siya ng panloob na kagandahan
ng kaluluwa na hindi kumukupas, nang isang
kabataang magpawalang hanggan na masusum-
pungan sa paghawak na mainam sa mga bagay
na hindi tumatanda.
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Turuan silang ang pag-aasawa ay hindi lamang
pamumuhay para sa isa 't isa; ito yang dalawang
pinag-isa at magkahawak kamay na naglilingkod
sa Iyo. Pagkalooban sila ng isang dakilang espirit-
wal na layunin sa buhay. Mangyari nawang kani-
lang hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kan-
yang katwiran, at ang iba pang mga bagay ay
pawang idadagdag sa kanila.

Mangyari nawang huwag nilang hanapin ang
kasakdalan ng isa 't isa na yaon ay tanging sa iyong
kalikasan lamang masusumpungan. Mangyari na-
wang bawahan nila ang kahinaan ng isa 't isa,
mabilis pumuri at palakihin ang kariktan at kala-
kasan ng isa 't isa, at masdan ang isa 't isa sa mga
mata ng kabaitan at katiyagaan ng mangingibig.

Ngayon gawin ang mga takdang gawaing ito
sa kanila sa kasulatan ng Iyong kalooban at ganoon
din pagpalain sila at palaguin ang kanilang pag-
katao sa kanilang paglakad na magkasama. Pagka-
looban sila ng sapat na luha upang mapanatili
silang malambot, sapat na hapdi upang mapana-
tiling mababa, at sapat na pagkabigo ng mana-
tiling nakahawak ng maigting ang kanilang mga
kamay sa Iyo, at sapat na tagumpay upang ma-
ging tiyak na sila y lalakad na kasama ang Diyos

Huwag nawang mangyaring pawalang kabu-
luhan nila ang pag-ibig ng Isa't isa, subali't laging
maranasan ang isang kahaga-hangang pangungu-
sap na, "Sa buong sanlibutan tanging ako lamang
ang iyong napili "
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Kapag tapos na ang buhay at palubog na ang
araw, mangyari nawang silay masumpungan na
kagaya ngayong magkahawak kamay, nagpapa-
salamat pa nn sa Diyos sa Isa't isa. Mangyari
nawang silay maglingkod sa iyo ng maligaya,
may katapatan, magkasama, hanggang sa ang
isa y itagubilin sa kamay ng Diyos.

Ito y aming hiling sa pangalan ng Panginoong
Jesu-Cristo, ang dakilang mangingibig ng aming
mga kaluluwa. Amen.

- Louis H. Evans, D.D., L.L.D.

Ito'y hango sa W-31l7-LP "Pag-ibig, Pag-aasawa,
at Diyos," sa kapahintulutan ng Word Records,
Inc.

Mga Sagot Sa Ika-12 Aralin

Kung mayroon kang 4 na wastong sa-
got, isulat mo ang napakahusay; 3,
mahusay; 2, kainaman. Kung ku-
lang sa 2 ang iyong wastong sagot ay
basahin mong muli ang aralin.

2. Sa impiyerno
3. Sa langit
8. Ang kanyang sariling buhay

11. Oo

Bilang ng Wastong mga Sagot
Antas .


