


Mahal kong Kaibigan,
Napag-usip-istp mo ba kung minsan kung ano ang saysay ng
buhay? Bakit ka ipinanganak? Paano ka makasusumpong ng
kalzgayahan? Kung gayon, ang anim na aralin sa kursong Ito ay
makatutulong na mama m sa zyo Ang anim na pag-aaralan ay

Ano ang Nangyayan sa Sunlibutun?
Ano ang Katotohanan Tungkol sa DIOs?
Ano ang Saysay ng Buhay?
Paano Mo Matu tugunan ang Pmakamahigpu
Mong Pangangatlangan?
Ano ang Nangyayan Pagkaraan ngKamatayan?
Ano ang Tunay na Iglesya?

Bagama't ang unang aralin ay ganap sa kanyang sanli, nagsisúin
nn Itong tagapagpaktlala ng sumusunod na mga aralin Tinutugon
ng mga araling Ito ang mga dakilang katanungan ng bawa't tao
tungkol sa buhay

Pagkatapos mo ng arahn, isulat ang lyong pangalan at tirahan sa
Papel ng Pagsusulit Sagutm ang mga tanong doon, at gamum
ang munting aklat na Ito ng aralin bzlang reperenslya

Tingnan ang ltkod ng akiat-aralm upang matzyak ang tumpak na
address kung saan mo Ipadadala ang lyong pugeusulit
Kapag walang zbang address na nakalagay doon, Ipadala Ito sa

lC! lvunietnee. Inc
P O Box 13461
1605 Ortigas Center, PasIg Czty
Phiuppmes

Kung lyong ustptn ang paghahanap ng katugunan sa mga mabibigat
na katanungan sa buhay ay mangangazlangan ng zyong pagslszkap
Gayunman, masusumpungan mo ang mga araung Ito'y kaunli-
wzlz at maâaung maunawaan

Maaan mong ztanong ang tungkol sa mga bagay na may kaugnayan
sa paksa ng kursong ito Ikagagalak nammg makanmg mula sa IYO
at makatulong sa zyo

Ikaw'y malugod nammg tmatanggap sa sambahayan ng
IC! Mzmstnes, Inc

MAHALAGA Kung nakapagtapos ka na sa Kursong Ito, IbIgay
ang aralmg ito sa Isang kazbzgan upang szya nn naman ay makapag-
aral

Ang Tagapamahala



Aralin 1

ANO ANG NANGYAYARI
SA SANLIBUTAN?

PAANO MO MALALAMAN ANG
KATOTOHANAN?

Siyensiya, Kasaysayan, At Pagmamasid

Marami kang matututuhan na kahanga-hangang
bagay tungkol sa sanlibutan - pati mga taong naroon-
- mula sa siyensiya, kasaysayan, at pagmamasid.
Nguni't hindi mo maaring malaman ang mga
katugunan sa maraming dakilang katanungan sa
buhay mula sa mga ito. Hindi nila sinasabi sa atin
kung paano nagsimula ang buhay, ano ang layon nito,
at ano ang ating hinaharap.

Ang Banal na Kasulatan

Tanging Siya na lumikha ng sanlibutan ang
makapagsasabi sa iyo kung paano at bakit Niya ito
ginawa. Sinasabi Niya sa atin ang katotohanan tungkol
sa mga bagay na ito sa Kanyang Aklat, ang Banal na
Kasulatan. Ito'y isang aklat ng mga tuntunin sa buhay
sa sanlibutang ito.

Ang Kursong Ito-Ang Mga Dakilang Katanungan sa
Buhay

Ang mga araling ito'y salig sa Banal na Kasulatan.
Sinipi rito ang ilan sa maraming talatang tumutugon
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sa mga katanungan mo. Bago simulan ang bawa't
talata ay ibinibigay muna ang pinagkunan: ang
pangalan ng aklat, kabanata, at talatang mababasa
mo sa Banal na Kasulatan.

Maraming iba' t ibang salin ng Banal
na Kasulatan sa mga wikang unang
ginamit sa pagsulat nito. Ang
karaniwang ginagamit ng marami ay
ang salin na tinatawag na King James.

Ikalawang Bahagi

PAANO NAGSIMULA ANG SANUBUfAN?

Nangyari Ba Ito Nang Pagayon Lang?

Naitatanong mo ba sa iyong sarili, "Saan nagmula ang
sanlibutan? Nangyari ba ito nang pagayon lang?
O may isang matalinong nagbalak nito at isang
dakilang kapangyarihan ang gumawa nito?"

Kung may makita kang bisikleta, o kotse, o eroplano,
alam mong hindi nagkagayon lamang iyon. May
nagbalak niyon at ginawang gayon upang kumilos
ayon sa nakatakdang mga tuntunin.

Ginawa ang Sanlibutan Salig sa Isang Balak

Ang sanlibutan at lahat ng narito ay kumikilos ayon sa
nakatakdang mga tuntuning tinatawag nating mga
batas ng kalikasan. Habang nakatutuklas ang siyensiya
tungkol sa mga batas na ito, lalo nating natitiyak na
may Isang nagbalak ng bawa't detalye ng
sandaigdigan, ginawa ito, at patuloy na pinakikilos
ayon sa Kanyang balak. Ang Isang ito ay ang Dios, ang
makapangyarihan sa lahat at marunong sa lahat,
Siyang Lumikha, ang Panginoon, o Namamahala sa
sandaigdigan.

Isaulo Mo Ito ~

Genesis 1:1 "Nang pasimula ay
nilikha ng Dios ang langit at ang
Lupa."
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~ Juan 1:3 ilAng lahat ng mga bagay ay ginawa sa
'!t pamamagitan Niya."

Ginawa ang Sanlibutan na Sakdal at Ganap

Nilikha ng Dios ang araw, buwan, mga bituin at ang
lupa. Itinakda Niya ang kanilang iikutan upang hindi
sila magbanggaan. Iniayos Niya ang tiyak na layo ng
lupa sa araw - hindi napaka lapit, nang hindi masunog
ang lahat ng bagay na naririto; hindi napalayo, nang
di tayo manigas sa ginaw. Maayos din ang
pagkakalagay ng mga dagat at lupa; tumpak ang klima
o hangin. At ginawa ng Dios ang mga bagay na may
buhay. Kahuli-hulihan Niyang nilikha ang tao at
inilagay sa Kanyang maganda at kahanga-hangang
sanlibutan.

Isaulo Mo Ito

• GeneSIS 1:31. "At nakita ng Dios
• ang lahat ng Kanyang nilikha ... at
J..~ napakabuti."

Bakit Ginawa ng Dios ang Sanlibutan

Ginawa ng Dios ang sanlibutan para sa sarili Niyang
kasiyahan. Nilikha Niya ang mga tao upang maging
mga anak na Kanyang mamahalin at kalulugdan.
Ginawa Niya ang lupa upang maging kanilang
tahanan. Ikasisiya ng Dios ang kariktan at kaayusan
ng Kanyang sandaigdigan, nguni't higit sa lahat,
kalulugdan Niya ang pagmamahal ng Kanyang mga
anak.

Apocalipsis 4:11 "NIllkha Mo
ang lahat ng mga bagay at dahil
sa Iyong kalooban ay
nangagstlitaui.at nangalikha."

AWIt 149:4 ilAng Panginoon
ay nalulugod sa Kanyang
bayan."

Nais ng Dios na makatulad Niya ang Kanyang mga
anak at makabahagi Niya sa Kanyang gawain. Kaya't
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binigyan Niya sina Adan at Eya, ang unang lalaki at
unang babae, ng likas na gaya ng sa Kanya, sa
maraming paraan. Dios ang magtuturo sa kanila.
sa tulong ng Dios, paghaharian ng mga tao ang lupa.

Genesis 1:26 "At stnabi ng Dios,
lalangin Natin ang tao sa Ating
larawan... at magkakaroon sila ng
kapangyarihan ... sa ibabaw ng
lupa."

Ikatlong Bahagi

ANO ANG MALUNGKOT NA
NANGYARI SA SANLIBUTAN

May Nangyaring Di-Mabuti

Tumingin ka sa paligid at makikita mo ang paghihirap,
kalungkutan, pag-aaway, karahasan, digmaan at
kagutom, at kamatayan. Hindi na ngayon ganap ang
sanlibutang ito. Ano ang nangyari? Sinira ng isang
kaaway ng Dios at ng tao mismo ang sanlibutang
dating ganap at napakaayos.
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Kaaway ng Dios

May isang malakas na kaaway ang Dios; siya'y
tinatawag na Satanas, o ang diyablo. Si Satanas ay
laban sa lahat ng bagay na sinasang-ayunan ng Dios.
Ang Dios ay mabuti; ginagamit ni Satanas ang
kasamaan upang labanan ang mabuti. Nais ng Dios
na madama ang pag-ibig at pakikipagkaisa ng tao;
sinisikap naman ng diyablong ihiwalay tayo sa Dios.
Sinisikap ni Satanas na siya ang sundin natin sa halip
na ang Dios.

Ang Kasalanan ng Tao

Sinabi ni Satanas kina Adan at Eva ang mga
kasinungalingan tungkol sa Dios. Napahinuhod niya
silang magkasala, o sumuway sa Dios. Binalaan ng
Dios si Adan na kamatayan ang ibubunga ng
kasalanan, pagka't kasalanan ang naghihiwalay sa
tao mula sa Dios. Galing sa Dios ang buhay, kaya't
ang pagkahiwalay sa Kanya ay nagwawakas sa
kamatayan. Pinili nina Adan at Eva na maniwala kay
Satanas sa halip na sa Dios. Nilabag nila ang utos ng
Dios at ginawa ang sariling nasa na malagim ang
ibinunga sa buong sanlibutan.

Ang Mga Bunga ng Kasalanan

Naghatid ng sakit at kamatayan sa sanlibutan ang
kasalanan.

Roma5:12 "Sapamamagitan ng
isang tao ay pumasok ang
kasalanan sa sanlibutan, at ang
kamataya'y sa pamamagitan
ng kasalanan; at sa gamto'y
ang kamatayan ay naranasan
ng lahat ng mga tao, sapagka't
ang lahat ay nagkasala."

Sinira ng kasalanan ang kaugnayan ng tao at ng Dios.
Habang mapaghimagsik, masuwayin at makasalanan
ang tao, hindi siya magkakaroon ng pakikipagkaisa
sa Dios. sa halip na maging isang anak ng Dios, siya'y
alipin ng kasalanan.
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Roma 6:16 "Kung kanino ninyo OJ.
inihandog ang myong mga sarili na
pinakaaliptn upang tumalima ay
kayo'y mga alipin niyaong inyong
tinatalima; maging ng kasalanan sa'
ikamamatay, magtng ng pagtalima sa ikapagiging
matuwid."

Kapag pinili nating suwayin ang Dios, umaanib tayo
sa paghihimagsik ni Satanas at tinatanggap natin ang
kanyang paghahari. Ang lupa ay naging larangan ng
paghahamok ng Dios at ni Satanas. Dapat mong piliin
kung saan ka papanig

Ang Pagpili Mo-Paraan ng Dios o ni Satanas

Josue 24:15 "Pilun mnyo sa araui
na ito kung sino ang myong
paglilingkuran ... sa ganang akin at
ng aking sambahayan ay
maglllmgkod kami sa Pangtnoon."

Kamalian, Alm1angan
Kamangmangan
Marurummg ISip
Walang Layon, Pagsira
Pagkamakasarili, Poot
Takot, Paghihinala
Kataasan, Pagsuway
Paghihimagsik
Pagkaaliprn sa Kasalanan
Kalungkutan
Kawalang Katarungan
Pagkahiwalay sa DIOS
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Gawin Mo Ito

Sulatan ng X ang bawa't bagay sa talaang nasa itaas
na ibig mo, at ng O ang bawa't bagay na ayaw mo,
Sang-ayon sa iyong minarkahan kaninong panig ka,
~a Dios o kay Satanas.

Ikaapat na Bahagi

MAY PAG-ASA PA BA
ANG SANLIBUTAN?

Hindi pa itinatakwil ng Dios ang Sanlibutan

Mahal pa rin tayo ng Dios sa kabila ng ating kasalanan.
Gumawa na Siya ng paraan upang maligtas tayo mula
kay Satanas, sa kasalanan, at sa kamatayan. Ang Dios
pa rin ang naghahari sa sandaigdigan at muli Niyang
ibabalik sa sangkalupaan ang pagsunod sa Kanya.

Nagkasala ang bawa't tao sa lupa at hinatulang
mamatay. Wala tayong paraan upang mailigtas ang
ating sarili. Subali' t gayon na lamang ang pag-ibig ng
Dios sa atin kaya' t sinugo Niya ang sarili Niyang Anak,
ang Panginoong Jesu-Cristo, upang tumanggap ng
ating parusa.

Ang Anak ng Dios ang Tumanggap ng Ating Parusa

Magdadalawang libong taon na ang nakalilipas mula
nang manaog dito sa lupa si Jesus at mahimalang
ipanganak ng isang birhen sa lupain ng Palestina.
Itinuro Niya sa mga tao ang katotohanan tungkol sa
Dios at ang Kanyang pag-ibig. Wala Siyang ginawang
anumang kasamaan sa buong buhay Niya subali't
Siya'y namatay na tulad-sa isang kriminal, ipinako sa
isang krus. Siya ay namatay para sa ating mga
kasalanan.

Ipinakita ng Dios sa sanlibutan na si Jesus ay Kanyang
Anak nang Siya ay buhayin Niyang muli pagkalipas
ng tatlong araw. Apatnapung araw na nanatili si Jesus
sa lupa matapos mabuhay na mag-uli, saka nagbalik
sa Langit.
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Ang mga kaibigan ni Jesus na nakakita sa Kanya
matapos na Siya'y magbangong muli at nang Siya'y
umakyat sa Langit, ang nagsasabi ng mga bagay na ito
sa atin sa mga Ebanghelyo.

Sa Pagtanggap kay Jesus, Tayo'y Nagiging mga Anak
ng Dios

Yamang inako ni Jesus ang parusang nararapat sa
atin, yaong tatanggap sa Kanya bilang kanilang
Tagapagligtas ay lalaya mula sa kapangyarihan ni
Satanas. Kapag tinalikdan natin ang ating mga
kasalanan, nagiging mga anak tayo ng Dios.
Inuudyukan tayo ng Dios na manampalataya sa
Kanyang Anak upang maligtas tayo mula sa kasalanan.
Nguni't hindi Niya tayo pipilitin.

. Roma 5:17 "Sa pagsuway ng
~ isa, ay naghari ang kamatayanV sa pamamagitan ng isa ...
J..~ magsisipaghari sa buhay ang

nagsisttanggap ng kasaganaan
ng biyaya at kaloob ng
katuunran ng tsa, samakatuwid baga'y si Jesu-
Cristo."

Juan 3:16 "Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta
ng Dios sa sanlibutan, na
ibinigay Niya ang [vmyang
bugtong na Anak, upang ang
sinumang sa Kanya'y
sumampalataya ay huwag
mapahamak, kundi
magkaroon ng buhay na
walang hanggan.

Roma 6:23 "Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan
ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad
ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus
na Panginoon natin,

MUapamuhay Ka sa Isang Ganap na Sanlibutan

Balang araw ay magbabalik si Jesus upang palayain
mula sa kasalanan ang sanlibutan at ito'y muling

8



gawaing sakdal at maayos Kung tatanggapin mo Siya
ngayon bilang iyong Tagapagligtas, makakasama ka
Niya sa ganap na kaligayahan doon. Kahit ngayon,
magIgmg higit na mabuti ang iyong sanlibutan kung
tatanggap m mong TagapaglIgtas SI Jesus, pagka't
magIgmg lalong mabuti ka Mapastsimulan mong
lasapm ngayon ang mga pagpapalang nauukol sa mga
anak ng DIOS

Gawin Mo Ito

Isu lat mo ang iyong pangalan sa mga puwang:
JC Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta

ng Dios kay na ibinigay
Niya ang Kanyang bugtong na Anak,
upang si na sa Kanya'y
sumampalataya ay huwag mapahamak
kundi magkaroon ng buhay na walang
hanggan.

JC Kung ibig mong tanggapin si Jesus bilang
iyong Tagapagligtas ngayon, ganito ang
sabihin mong dalangin.

Dalangin

Salamat sa Iyo, O Dios IIa ako'y inibig Mo at
sill,;go 1\10';IIg Iy/mg Anak IIpallg nuunutns] pam
sa I,killg mga kasalanun. Tinutnnggap ko po
I1gayoII si [esu» Ililllllg aking Tagapagligtas.
Sa ualalabi kOll8 1m/lilY ibig kong sa Iyo plllllllllig
at hindi IUlYSatanas: Gairin Mo po akong maging
yaong uri IIg katuuhang nais Mo. Alllm.

Pagkatanggap namin ng iyong pagsusulit para
sa araling 1-6, ito'y lalagyan ng antas at ibabalik
kasama ang marikit na sertipiko. Binabati ka
namin sa iyong pagtatapos.

STUDENT NUMBER



Ano Ang Nangyayari
Sa Sanlibutan?

Ano Ang Katotohanan
Tungkol Sa D10$'1



ANGMGAD~ANGKATANUNGANSABUHAY !illSULATANNG la I
SIUDENfNUMBER

PAGSUSULIT
Aralin 1

ANO ANG NANGYAYARI SA SANLIBUTAN?
(ILIMBAG)
PANGALAN _
TIrahan _

Nakapagpatala ka na ba sa ICI? __ Kung oo, Isulat ang lyong Student Number.
Gulang Rehhiyon Lalaki o Babae

Punan ang mga puwang.
1 Anong Aklat ang nagsasabi sa atin kung

paano at bakit ginawa ang sanlibutan?

2 SInO ang nagtakda ng mga tuntunin sa
buhay na hnatawag nating mga batas ng
kalikasan?

3 Para kaninong kasiyahan ruhkha ng DIOS
ang sanlibutan? _

4 Nang unang hkhain ang sanlibutan ito ba
ay mabuti o masama? _

5 Ibigay ang pangalan ng unang lalaki at
babae at _

6 Ibig ng DIOSna ang mga tao ay masryahan
sa Kanyang pag-ibrg at magIng mga
_____ Niya

7. Sa tulong ng , ang mga tao ang
itinakdang maghahan sa _

8. Ang DIOS at SI Satanas ay kapuwa may
mga alok sa atin. gaya ng nakatala sa
pahma 8 ng aralin Kanmong pa mg ka,
sa Dios o kay Satanas? Isulat ang
dalawang alok na rbig mo

9. Ano ang malungkot na nangyarI sa
sanlibutang ganap at napakaayos?
(Hanap m sa pahina 7)

10 Ib ig a y ang dalawang pagpilI na bukas
para sa lahat ng mga tao ngayon.
(Hanapm sa pahma 7) _
0 _

Isulat mo ang lyong pangalan sa mga puwang
Sapagka't gayon na lamang ang pagsmta ng Dios
kay na ibuugay NIya ang Kanyang
bugtong na Anak, upang SI na sa
Kanya'y sumampalataya, ay huwag mapahamak,
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Gawin Mo Ito:
Kung ibrg mong tanggapin si Jesus bilang iyong
Tagapagltgtas ngayon, ganito ang sabihin mong
dalangm

DALANGIN
., Salamat O DIOS, na ako'y inIbIg Mo at smugo Mo ang lyong

Anak upang mamatay para sa aking mga kasalanan
Tinatanggap ko po ngayon SI Jôus bIlang alang TagapaglIgtas
Ibig kong sa Iyo pumalllg Gmum Mo po akong magIng yaong
un na katauhang nais Mo Sa Pangalan ni Cnsto, Amen

Ang iyong pagsusulit ay lalagyan ng kaukulang antas at ibabalik sa iyo.
Ipadala ang papel ng pagsusulit sa: ICI MINI5TRIE5, INC.

P. O. Box 13461 Ortigas Center 1650 Pasig City





Mahal na Kaibigan,
Mamam ang pasimula mo! Malakmg bagay ang
mapaparagdag sa buhay mo sa pag-aaral mo ng
mga kurso ng tct.
Kung matapos mo ang arum na aralin sa
kursong ito, tatanggap ka ng isang marikit na
katibayan.

HIgIt na mahalaga kaysa pagtanggap ng kattbavan
ay ang pagkadama ng kasutah an na lkaw ay
nakaganap ng malaking bagay, kung matapos mo
ang lahat ng aralin.

Ang mga katanungang nasa kursong ito'y ulit-
ulit na pmag-uusapan ng mga tao sa buong
mundo. Ang layunin nami'y ilahad sa IYOang
mga tugon ng Banal na Kasulatan sa mga
dakilang katanungang ito. Pagsanayan mong
mabuti ang mga tugon na sahg sa Banal na
Kasulatan upang makatulong ka sa mga
pag-uusap rula tungkol sa mga katanungang ItO

Matapos mong pag-aralan ang mga araluig Ito,
walang almlangang Lalong sunudlu ang kaulunnan
mo sa kaalanum tungkol sa DIOs Ikagagalak mong
malaman na ang kursong Ito'y Isa lamang sa mga
pag-aaral na amzng truhanda para sa IYO Ito'y tulad
sa pundasyon ng Isang bahay Ang Ibatlg kurso'i}
tutulong sa pagtatayo mo ng lyong gusaí: ng
kaalaman salig sa pundasyong ItO

Sana'y Ipagpatuloy mo ang pag-aaral Maaan kang
magpatala sa susunod na kurso ng JCI ang
1/ Mga Tampok na Pangyayan sa Buhay nt Cristo."

Mangyari lamang na isulat mo sa arrun kung
ano ang nagawa para sa IYOng mga araling ItO.
Ikagagalak narmng malaman na na tulungan ka
ng kursong ItO.

Pagpalain ka ng Dios.
--Ang Tagap amuhúla-:



Aralin 2

ANO ANG KATOTOHANAN
TUNGKOL SA DIOS?

Sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo

~~ Bakit Dapat Mong Malaman Ang
Katotohanan Tungkol Sa Dios?

~~ Paano Mo Malalaman Ang Katotohanan
Tungkol Sa Dios?

~~ Ano Ang Katulad Ng Dios? .

~~ Sa Paanong Paraan Nais ng Dios Na Siya'y

Sambahin Mo?

Unang Bahagi

BAKIT DAPAT MONG MALAMAN ANG
KATOTOHANAN TUNGKOL SA DIOS?

Kailangang malaman mo ang katotohanan tungkol sa
DIOS

Dahil sa Kanyang Pagka-Dios

Ang DIOS ay ang DakIlang Manlilikha, ang
Tagapamahala, at ang Hukom ng sandaigdigan
Bilang Manlilikha, sa Kanya ang lahat ng bagay na
ginawa Niya Bilang Tagapamahala, may mga batas
SIya para sa kabutihan ng lahat ng Kanyang nilikha at
sa Kanyang daigdig Bilang Hukom, gaganhmpalaan
NIya o parurusahan ang bawa't tao ayon sa pagsunod
o pagsuway ng taong Iyon Yamang ang Dios ay lyong
Manlilikha, Tagapamahala, at Hukom, kailangan mong
malaman ang katotohanan tungkol sa Kanya at kung
ano naman ang inaasahan Niya sa iyo.

Ang Dios ay isa ring mapagmahal
na Ama; tunay na kagalakan ang
iniaalok Niya sa iyo. Kailangang
makilala mo Siya upang
tamasahin mo ang Kanyang
pag-ibig at mga pagpapala.
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Sapagka't Ito'y Buhay o Kamatayan Mo

Dios ang Tagapagbigay ng buhay. Inaalok ka Niya ng
higit na mabuti, higit na masaganang buhay ngayon at
walang katapusan at ganap na buhay pagkatapos ng
kamatayan.

Isaulo Mo Ito

Juan 17:3 "At ito ang buhay na
walang hanggan, na lkaw ay
makilala nila na usang DlOS na
tunay, at Slyang Iyong Sinugo,
samakatuund baga'y st Jesu-
Cristo."

Upang Mabigyang-lugod ang Dios Dapat Kong
Makilala Siya

Ang mga anak ng Dios ay nagmamahal sa Dios at
nagnanais na magbigay-lugod sa Kanya Kung
tinanggap mo na si Jesus bilang iyong Tagapagligtas,
ikaw ngayon ay anak ng Dios. Nanaisin mong
makilalang lalong higit sa bawa't araw ang iyong
Amang Sumasalangit. Hahanapin mo ang mga bagay
na ibig Niya upang madulutan mo Siya ng lugod sa
lahat ng iyong gagawm Ito ang tanging paraan upang
makasumpong ng tunay na kasiyahan sa buhay
pagka't ikaw ay nilikha upang gawin ang mga bagay
na nakalulugod sa Dios.
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Ikawalang Bahagi

PAANO MO MALALAMAN ANG
KATOTOHANAN TUNGKOL SA DIOS

Tingnan Mo ang Kanyang mga Gawa

Malalaman mo ang ilang bagay tungkol sa isang tao
kung titingnan mo ang kanyang gawa. Kung titingnan
mo ang sanlibutang nilikha ng Dios, malalaman mong
Siya ay lubhang matalino at makapangyarihan.

Roma 1:20 "Angmgabagaynzyang
hindi nakikita buhat pa nang
lalangin ang sanlibutan ay
nakikitang malaoanag, sa pagkatanto
sa pamamagitan ng mga bagay na
ginawa NIya, magzng ang walang
hanggan NIyang kapangyanhan at
pagka-DIOS. "

Mula sa Iba

Matutuklasan mo ang katotohanan tungkol sa isang
tao mula sa mga tuwirang nakakakilala sa kanya. Sa
Biblia'y mababasa natin ang mga ulat tungkol sa
maraming tao na tuwirang nakakilala sa Dios.
Nakipag-usap Siya sa kanila, nilutas Niya ang kanilang
suhranin.at ipinagkaloob Niya ang kanilang kailangan.
Pinagaling Niya ang kanilang sakit at pinalakas sila't
pinaligaya. Hindi nagbabago ang Dios. Sa bawa't
lupalop ngayon ay makikita mo ang libu-libong
nakakakilala at umiibig sa Dios. Sasabihin nila sa iyo
na talagang kahanga-hanga ang Panginoon.

1 Juan 1:3 "Yaong amlllg
nakita at nannzg ay »v« nn ~
namlllg tbtnabalita sa inyo" ....
upang kayo naman ay
magkaroon ng pakikisama sa
amm: oo, at tayo ay may
pakikisama sa Ama, at sa
Kanyang Anak na SI lesu-Cnsto."
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Mula sa Sinasabi Niya

Makikilala mo ang isang tao sa pamamagitan ng
kanyang mga sinulat at sa pakikinig sa kanya.
Nangungusap sa iyo ang Dios sa Biblia. Doon mo
matutuklasan ang Kanyang katauhan, mga layunin,
damdamin, at ang Kanyang pag-ibig sa iyo.

~ Juan 5:39 "Saliksikin mnyo angT mga kasulatan ang mga
J. ~ Ito'y nangagpatotoo sa Akin."

Sa Pansariling Karanasan

Makilala mong mabuti ang isang tao kung mamumuhay
kang kasama niya, makikipag-usap at gagawang
kasama niya. Nais ng Dios na makilala natm Siya sa
ganitong paraan, kaya't sinugo Niya ang Kanyang
Anak na si Jesu-Cristo upang makipamuhay sa gitna
ng mga tao. Katulad ng Kanyang Ama SIJesus, kaya't
makikita mo sa Kanya ang kalikasan ng Dios
Makikilala mo ang Dios sa pamamagitan ni Cristo

Hebreo 1'1-3 "Ang Dios, na nagsalita nang unang
panahon sa ating mga magulang sa Iba't Ibang panahon
at sa iba't Ibang paraan sa pamamagitan ng mga
propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw
na Ito sa pamamagitan ng Kanyang Anak ... SIyang smag
ng Kanyang kaluuialhaiian at tunay na larawan ng
Kanyang pagka-Dioe."

Kapag tinanggap mo si [esu-Cnsto na iyong sariling
Tagapagligtas, ihahayag Niya sa iyo ang Dios
sa pakikipag-usap mo sa Kanya sa pananalangm at
pagbabasa mo ng Kanyang Salita, mararanasan mo
ang Kanyang pakikisama at makikilala mo SIya sa
paraang hindi mo sukat-akalaing mangyayan.

Juan 14:21, 23 "Ang umubig sa Akm ay ubtgm ng
Akzng Ama; at sIya'y ubigtn Ko, at Ako'y
magpapakahayag sa kanya.
Kung ang sinuman ay umubig
sa Akin, kanyang tutuparin
ang Akmg Salita ... KamI'Y
pasasa kanya, at sIya'y
gagawzn Naming amzng
tahanan."
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Gawin Mo Ito

Nakatala sa ibaba ang limang mabubuting
paraan upang makilala mo ang Dios ngunit may
isang paraan na hindi makatutulong sa
pagkilala sa Kanya. Guhitan ang paraang
HINDI makatutulong sa iyo.

K Pagmamasid sa Kanyang kalikasan
K Pakikinig sa sinasabi ng mga taong

nakakakilala sa Dios
K Pagbabasa ng Banal na Kasulatan
K Pakikinig sa sinasabi ng mga taong hindi

nakakakilala sa Dios.
K Sa pamamagitan ng Kanyang Anak nà

si Jesu-Cristo .
K Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa

panalangin

Ikatlong Bahagi

ANO ANG KATULAD NG DIOS?

Ang Dios ay Walang Hanggang Espiritu

HIndi nahahanggahan ng panahon, kalawakan,
at batas ng kalikasan ang DIOS,di gaya nating mga
tao Walang simula ang Dios at mananatili Siya
magpakailanman. Alam Niya ang lahat ng bagay at
magagawa Niya ang anumang bagay

Ang Dios ay Tatlong Persona Gayunma'y Iisa

May mga taong nag-aakalang ang Dios ay isang uri
ng kapangyarIhang sumusupil sa sandaigdigan, o
kaya'y isang impluwensiyang umaakay sa tao sa
kabutihan Alam nating Siya'y Katauhan pagka't
umiisip, nakadarama, at kunukilos ang DIOS

Sa katunayan, itinuturo ng Banal na Kasulatan na ang
Dios ay Tatlong Persona gayunma'y Iisa, o yaong
hnatawag na DIOSna Tnrudad. Ang Ama, ang Anak
at ang Espmtu Santo, ay magkakatulad ng kalikasan,
kapangyarrhan. at layurun Gumagawa SIlang
magkakasama bilang Isa - Isang DIOS.
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~~ Mateo 28:19 "Szla'y Inyong
~ bautismuhan sa pangalan ng Ama at
Jl~ ng Anak at ng Espiritu Santo."

Ang Dios ay Pag-ibig

Ang Dios ay pag-ibig-pag-ibig ang Kanyang likas.
Iniibig Niya ang lahat. Mahal ka Niya at nais Niyang
ibigay sa iyo ang pinakamabuti sa buhay. At nais
Niyang mamuhay kang kapiling Niya sa kahanga-
hangang tahanan sa kalangitan.

~~ 1 Juan 4:8 "Ang hindi umiibig
~ ay hindi nakakakilala sa DIOs;
Jl~ sapagka't ang DIOs ay pag-ibig."

Ang Dios ay Sakdal Ganap

Ang Dios ay lubos na mabuti, malinis, matapat, at
matuwid sa lahat ng Kanyang gmagawa Siya'y
mapagbigay at magandang-loob

~(1,: Mateo5:48 "Ang myong Ama sa kalangitan ay sakdal"
....1"

Ang Dios ay Makatarungan

Gumawa ng mga tiyak na tuntunin ang DIOSpara sa
kabutihan ng lahat ng tao Siya'y makatarungang
Hukom. Ang ibig sabihin nito'y lagi Niyang ginagawa
yaong matuwid. Ginagantimpalaan Niya ang
sumusunod sa Kanya at pinarurusahan ang lumalabag
sa Kanyang tuntunin. Nais Niyang iligtas tayo mula
sa kasalanan, nguni't kung hindi natm Siya
pauunlakan, ang tanging maibibigay Niya sa atin ay
ang parusang nararapat sa atin.

Eclesiasies 12:14 "Sapagka't dadalhin ng DIOs ang
bawa't gawa sa kahatulan, pati ng bawa't kublmg bagm),
magIng Ito'y mabuti o magmg Ito'y masama."

Genesis 18:25 "DI ba gagawa ng matuund al!g Hukom
ng buong lupa?"

Nalalaman ng Dios ang Lahat ng Bagay

Alam ng Dios ang nakaraan, kasalukuyan, at ang
hinaharap Nakikita, naririnig, at nauunawaan Niya
ang lahat ng nangyayari. Alam Niya ang iniisip mo at
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kung bakit ginagawa mo ang isang bagay. Alam ng
Dios ang pinakamabuti para sa iyo at nais ka Niyang
tulungan sa paggawa ng matuwid na pasiya.

Genesis 16:13 "Ikaw ay Dios
na nakakakita."

1 [uan 3:20 "Nalalaman Niya
ang lahat ng mga bagay."

Magagawa ng Dios ang Anumang Bagay

Itinatag ng Lumikha ang mga tiyak na panuntunan sa
Kanyang sanlibutan at ito' y tinatawag nating mga batas
ng kalikasan. Kumikilos ang lahat ng bagay ayon sa
mga panuntunan o batas na ito. Ang Dios ay hindr
nasasakop ng mga batas ng kalikasang ito. Gumagawa
Siya ng mga bagay na lampas sa batas ng kalikasan, at
tinatawag natin itong mga himala, mga bagay na
lampas sa kapangyarihan ng tao o ng kalikasan man

Marammg himalang ginawa si Jesus nang Siya'y narito
sa lupa Nagpagaling SIya ng maysakit, bumuhay ng
patay, at bumago ng marammg buhay. Siya pa nn ang
Dakilang Manggagamot at nagagalak Siyang
magpagaling ng atmg katawan at kaluluwa.

Mateo 19:26 "Sa DIOS ang lahat
ng mga bagay ay manglJayan. "

~ Exodo 15:26 "Ako ang
~& Panginoon na nagpapagaling sa

IYO."

Gawin Mo Ito

Ang ISA sa sumusunod na mga pangungusap
ay HINDI totoo. Guhitan ang isang iyon.

K Mahal ka ng Dios at nais Niyang tumulong
sa iyo.

K Ang Dio!>ay makatarungang Hukom na nag-
paparusa sa kasalanan.

K Ang Dios ay isang uri lamang ng
impluwensiya.

K Nakikila at nalalaman ng Dios ang lahat ng
bagav. saanman.
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Gawin Mo Ito

X ISIPIN MO: Nakadarama ka ba ng
kaginhawaan o naliligalig ka sa
pagkaalam na nagmamasid sa iyo ang
Dios? Bakit? -

Ikaapat na Bahagi

Sa Papaanong Paraan Nais ng Dios na Siya'y
Sambahin Mo?

Sa pagsamba'y ipinakikita natin sa Dios na atin Siyang
iniibig, iginagalang at dmadakila. Nagpapasalamat
tayo sa Kanya dahil sa ginawa Niya para sa atin at
nakikipag-usap tayo sa Kanya. Sa iba't ibang iglesya
ay makikita mo ang iba't ibang paraan ng pagsamba
ng tao sa Dios. Sa papaanong paraan Niya nais na
sambahin mo Siya? Anong pagsamba ang makalulugod
sa Kanya?

Maging Matapat at Taimtim

Kung ano ang ibig mong ipakahulugan, iyon ang
sabihm mo Dapat kang manampalataya sa Dios at
maging handa sa pagsunod sa Kanya.

Juan 4:24 "Ang Dzos ay Espiritu: at ang mga sa
Kanya'y nagststsamba f11Jkmakailangang magstsumba
sa espzntu at katotohanan."

Hebreo 11:6 "Ang lumalapit sa DIOS ay dapat
sumampalatayang may DIOS,at SIya ang tagapagmgf11J
ganti sa mga sa Kanya'y nagststhanap."

Sambahin ang Dios Lamang

Ang Lumikha sa iyo ang tanging Dios na totoo. Hindi
Niya nais na manalangin ka sa ibang dios, tao, espiritu,
larawan, o bagay.

!'\I":! Exodo 20:3 "Huwag kang Jiir!P
~ magkakaroon ng Ibang mga
.J4\., dzos sa harap ko."
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Gawa 14:15; 17:29 "Kami'v.: nangagdadala ng
mabuting balita sa inyo, upang mula sa mga bagay na
Itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Dios na
buhay. Hindi marapat nating isipin na ang pagka-
Dios ay katulad ng ginto, o ng pilak, o ng bato, na
inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao."

Pasalamatan ang Panginoon
dahil sa Kanyang mga Pagpapala

sa awit at dalangin, at maging sa pananahimik ng
iyong puso, pasalamatan mo ang Dios dahil sa Kanyang
pag-ibig at kabutihan at sa lahat ng pagpapalang
ibinibigay Niya sa iyo.

Awit 81:1 "Magslawlt kayo
nang malakas sa Dios na ating
kalakasan"

Aunt 150'6 "Purihin ng
bawa't bagay na may huunga
ang Panginoon. Punhin nmyo
ang Panginoon II

Buong Kapakumbabaang Sumamba
Nguni't may Pananampalataya

Kilalaning hindi ka karapat-dapat na lumapit sa
harapan ng isang banal na Dios Nguru't nang
tanggapin mo SI Jesus bilang lyong TagapaglIgtas,
pmatawad ka ng Dios at hnanggap ka bilang Kanyang
anak Kaya, makipag-usap ka sa Kanya tulad sa isang
Ama tungkol sa anumang bagay na nasa puso mo.

Gawin Mo Ito

. X ISIPIN MO: Sinasamba ko ba ang Dios sa
apat na paraang iminumungkahi sa
araling ito? Binabalak ko bang sundin iyon?

X Manalangin sa Dios ngayon sa sarili mong
pananalita, at hingin sa Kanya na
magpakahayag sa iyo. Sambahin mo Siya

9



ANO ANG SAYSAY NG BUHAY

Aralin 3

Sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo

)( Bakit Ka Ipinanganak?

)( Paano Ka Nakakatulad Ng Dios?

)( Paano Ka Hindi Katulad Ng Dios?

)( Anong Uri Ng Katauhan Ang Nais Mong

Kalabasan?
)( Paano Mo Malalaman Na Ikaw Ay Anak

ng Dios?

BAKIT KA IPINANGANAK?

Unang Bahagi

Kailangang Malaman Mo

Ano ang nSlpm mo tungkol sa
Isang taong ginagamit na lutuan
ang sumbrerong balanggot?
O gInagamit na martilyo ang ISang
bote? O ginugol ang buong buhay
mya bago Inalam kung para saan
dapat gugulm Iyon?

Tayo'y katulad ng sumbrerong isinalang sa apoy. o ng
boteng ginamít na martilyo, kung gugugulm nating ang
ating buhay nang di ayon sa layon ng pagkalikha nto
Wawasakin natin ang atmg buhay nang hindi
nasusumpungan ang kasiyahan na bunga ng
katuparan.

May layon ang DIOSsa buhay mo May gawaIn Siya
para sa iyo sa lupang ito at naghanda Siya ng isang
magandang tahanan sa Langit para sa iyo
Ipinanganak ka upang umangkop sa balak ng Dios

Ipinanganak Ka Upang Maging Anak ng Dios

Napag-aralan mong ikaw ay nilikha para sa kasiyahan
ng Dios, upang maging anak NIya. magtamasa ng
Kanyang pag-rbig. at gumanti ng pag-ibig sa Kanya
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sa ibang bagay na gma gawa mo, kung wala ka ng
ganitong pakikipagkaisa sa Dios, nalaktawan mo ang
pangunahing layunin ng buhay.

~ Aunt 16:11 "Iyong Ituturo sa akin ang landas ng buhay:
~ nasa Iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan; sa

.141.. Iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman."

Ipinanganak Ka Upang Lumagong Kalarawan ng
Dios

Para sa iyo na anak ng Dios, ang buhay sa lupa ay
isang pag-aaral upang humanda ka para sa kawalang-
hanggan. Ang mga karanasan mo rito ay mga aralin
para sa magiging bahagi mo sa kaharian ng Dios. Ang
mga suliranin at ibang bagay na pinagtitiisan mo rito'y
nagtuturo sa iyo ng katiyagaan, pananampalataya, at
pagsunod. Tumutulong Ito sa iyong paglagong
espirituwal upang lalo mong makatulad ang iyong
Amang nasa Langit Bayaan mong gawin ka ng Dios
na katauhang maaasahan at magagamit Niya sa
kasalukuyan at sa kaha nang darating

!'\n 2 Timoteo 2 12 "Kung tayo'y
~ mungagtus, ay maghahari naman

JTI", tayong kasama Niya"

Ipinanganak Ka Upang Gumawang
Kasama ng Dios

Ipmanganak ka nang araw na su rrupot ka sa
sangmahwanag, sa dakong pmagsilangan sa IYO,at
dumatal ka sa myong sambahayan upang magmg ISang
pagpapala sa lyong pamilya. sa lyong pook, sa lyong
bayan, at sa sanlibutan IbIg kang magmg katuwang
ng DIOSsa gawam Tutulungan ka NIyang makaakay
ng lyong kapuwa kay [esu-Cr isto at nang
makapamuhay silang mabuti sa patnubay ng
Pang moon, kagaya mo

Efeso 2 10 "Tayo'y Kanyang gawa,
na m/alang kay Cnsto Jesus para sa
mabubuting gawa, na mga mihanda
ng DIOS lIallg una pa upang siya
nating lakaran "
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Gawin Mo Ito

X Ako'y bibigyan ng Dios ng buhay upang
ako'y maging Niya, upang
lumagong at _

kasama Niya bilang Kanyang katuwang.

X Itanong sa sarili: Talaga kayang nakalulugod
sa Dios ang aking buhay?

Tinatanggap ko ba na ang paghihirap ay
pagkakataon upang ako'y maging matiyaga at
magkaroon ng matatag na katauhan?

Nagsisikap ba ako upang makatulong sa
kapuwa?

Namumuhay ba ako na parang ang kamatayan
ang wakas ng lahat ng bagay, o ginagamit ko ba
ang aking buhay ngayon bilang paghahanda
para sa kawalang-hanggan?

Nagagalak ba akong makipagkaisa sa Dios?
Ginagawa ko ba ang layon ng pagkapanganak
sa akin, o gumagamit ako ng sumbrerong
balanggot bilang lutuan?

Ikalawang Bahagi

PAANO KA NAKAKA TULAD NG DIOS?

Binigyang Ka ng Dios ng Espiritung
Kalarawan Niya

Ginawa ng Dios ang katawan ni Adan mula sa alabok,
sinangkapan ito ng panlupang likas tulad ng ibang
nilikha sa lupa Dito ka nagmana ng isang panlupang
likas. Ngum' t ang espiritu m Adan ay mula sa hminga
ng DlOS.Katulad ng Dios ang espiritu m Adan Katulad
din ng Dios sa maraming paraan ang iyong espiritu.

Isaulo Mo Ito

GenesIs 1:26; 2:7 "At smabi ng
DIOS, Lalangm Naitn allg tao sa ~
Ating larawan, ayon sa Ating
wangis. Atntlalang ng Panginoong
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!'\~ Dios ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang
~,,~ kanyang mga butas ng Ilong ng hininga ng buhay; atJft ang tao ay nagzng kaluluwang may buhay. "

Ang Iyong Espiritu ay Katulad ng Dios
sa Maraming Paraan

Dahil sa tanging espiritung ito'y kaiba ka sa mga
hayop. Tinatawag itong larawan ng Dios sa tao.

Makikita mo ang larawan ng Dios sa iyong sarili sa
pamamagitan ng:

© Iyong likas na moral: pagka dama sa matuwid at
mali.

© Iyong makasining na likas· pag-ibig sa kariktan.
© Iyong likas na talino: pagnanasang makaalam

ng katotohanan, kakayahang mangatuwiran,
magsalita, at iba pang paraan ng pakikipag-
talastasan.

© Iyong likas na espirituwal pagnanasang sumamba
at kakayahang makipagkaisa sa Dios.

© Iyong likas na makalikha. pagnanasang mapabuti
ang iyong paligid. Nagtatayo ng matataas na gusali
ang tao, nagtatawid-dagat gmagamit ang lakas ng
koryente, at gumagawa ng mga makinang magh-
lmgkod sa kanya. Lumilikha siya ng kariktan sa
musika, sining, arkitektura, tula, awit, kilos, at lahat
ng uri ng gawang-kamay.

Dahil sa mga bagay na ito na mula sa likas ng Dios at
ikmaiiba mo sa mga hayop, ikaw ay pinatutunayang
ipinanganak upang maging anak ng Dios at hindi
upang mabuhay lamang para sa sariling kasiyahan
tulad ng ginagawa ng mga hayop

Gawin Mo Ito

H Saan kinuha ng tao ang kanyang espiritu, sa
mga hayop o sa Dios? o _

H Makikita natin ang mga bakas ng larawan
ng Dios sa tao sa kanyang pagkahilig. sa
kariktan, o likas na ;
kakayahang mangatuwiran, ·0 likas na
----.J mga gawang-kamay, o likas
na ; pagka dama sa matuwid
at mali, o likas na ; at
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paghahanap sa Dios, o likas na o

Balikan mong isa-isa, ilng limang katangiang ito
at pasalamatan mo ang Dios SOl bawa't bahagi ng
iyong likas na ginawa Niya upang makatulad mo
Siya.

Ikatlong Bahagi

PAANO KA HINDI KATULAD NG DIOS?

Ikaw ay May Katawang Pisikal

Ang D10Say Espiritung walang simula' t katapusan,
lubhang makapangyarihan, at hindi nahahadlangan
ng panahon o kalawakan. Wala Siyang kamatayan
Ang espmtu mo'y nakatira sa ISang katawang may
hangganan ang lakas, makalalagi lang sa isang dako
sa iisang panahon, at balang araw ay mamatay
Gayunman, ito'y kahanga-hangang kaloob sa IYOng
D1OS. Dahil dito'y makapaglI1mgkod ka sa D10Ssa
kaparaanang di-mangyayari kung lkaw ay espmtu
lamang Dapat mong alagaang mabuti ang lyong
katawan pagka't tahanan Iyan ng lyong espintu at
templo rm naman ng Dios

1 Connto 6:19, 20 "Hzndl baga
nznyo nalalaman na ang znyong
katawan ay templo ng Esptniu
Santo na nasa znyo .. luwalhahzn
nga nInyo ng znyong katawan ang
DIOs."

Sinisisi ng iba ang kanilang mga katawan sa paggawa
rula ng masasama Pinarurusahan nila ang kanilang
sarili sa pag-aakalang mapabubub ito Sa kanyang
sarili ang katawan mo'y hindi mabuti at hindi masama.
Ito'y parang makinang pinakikilos ng iyong espmtu;
ang iyong espiritu ang nagpapaslya ng dapat gawin,
at sumusunod naman ang iyong katawan. Magagamit
mo ang iyong katawan sa mabuti o sa masama, para
kay Satanas o para sa Dios.

!'\f'2 Roma 12:1 "Inyong Iharap ang
~ znyong mga katawan na Isang hazng

J~\.' buhay, banal, na kaayaaya sa DIOs."
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Pakatiyakin mong ang iyong espiritu ang panginoon
ng iyong katawan. Mabuting alipin ang katawan
subali't masamang panginoon. Kung uunahin mo sa
buhay ang mga nasa at di-nasa ng iyong sarili, gulo
ang tinutungo mo. Maaari kang alipinin ng mga pag-
uugaling sisira sa iyong kalusugan at lalong magbabaon
sa iyo sa kasalanan. Habang pinababayaan natin ang
ating kaluluwa, at inuuna ang kaginhawahan ng
katawan, lalo tayong hindi nakakatulad ng Dios.

Sinira ng Kasalanan ang lyong Likas

Pinalabo ng kasalanan ang larawan ng Dios na nasa
iyo. Lalong sumasama ang tao habang sinisikap
niyang pagharian ang kanyang buhay sa halip na
hayaang ito'y pagharian ng Dios.

Galacia5:19-21 "Hayagangmga
gawa ng laman, samakaiuund
baga'y ang mga ItO: pakikiapid,
karumihan, kalibugan, pagsamba
sa dios-diosan, pangkukulam, mga
pagtataniman, mga pagtatalo, mga
pantnibugho, mga pagkakaalitan,
mga pagkakampi-kampt, mga pagkakabaha-bahagt,
mga hidtoang pananampalataya, mga kapanaghiltan,
mga paglalanng. mga kalayawan, at ang mga katulad
nito Tungkol sa mga bagay na Ito ay aking
lpmagpapaunang Ipaalaala sa myo, tulad sa aking
pagpapaalaala nang una sa myo, na ang mga
nagslSlgawa ng gayong mga bagay ay hindi
magslslpagmana ng kahanan ng Dios."

Hindi Ka Maaaring Magpakabuti
sa Iyong Sarili Lamang

Lahat ng bagay na mabuti ay mula sa Dios. Pag
inihiwalay mo Siya sa iyong buhay, hindi ka maaaring
magpakabuti. Magiging mabuti ka lamang kung ang
Banal na Espiritu ng Dios ay mananahan sa iyo at
Siyang magpapabuti sa iyo

Roma 7:18-20 "Nalalaman ko na sa
akm, samakatuund ay sa aking laman,
ay hindi tumitira ang anumang bagay
na mabuti: Sapagka't ang pagnanasa
ay nasa akin, da tapuwa ,t ang paggawa
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ng mabuti ay wala. Sapagka't ang mabuti na aking
ibig, ay hindi ko grnagawa nguni't ang masama na
hindi ko ibig, ay siya kong ginagawa ...hindi na ako
ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa
akin."

Ikaw ay Hindi na katulad ng Dios Kaya
Dapat Kang Lalangin Pang Muli

Ang iyong likas ay hindi maaaring tagpian at patuwirin
sa pamamagitan ng pagsisikap na magpakabuti, o pag-
anib sa iglesya. Kailangan mo ang Dios upang bumago
ng iyong likas, upang gawin kang gaya ng katauhang
ninanais Niya. Bayaan mong ibalik Niya ang Kanyang
likas sa iyo.

Ikaapat na Bahagi

ANONG URI NG KATAUHAN ANG NAIS
MONG KALABASAN?

Ang isang kim pa l na putik ay maaaring magmg
labangan ng baboy o makinis na porselana. Ang
kapasiyahan ay nasa may-ari at nasa kahusayan ng
manlililok.

Kapag hinayaang mag-isa ang tao, lalo siyang
sumasama. Siya'y nagiging maruming sisidlan ng
karumal-dumal na isipan at masasamang kilos
Nguni't kung ilalagay sa mga kamay ng Dios, ang
Dakilang Manlililok, ang buhay mo'y magiging isang
kahanga-hangang kagandahan at kapakinabangan.

~n leremias 18:4, 6 "At nang mabasag sa
~"~ kamay ng magpapalayok ang~Jlt SISIdlang putik na kanyang grnagawa,
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~'h ay gumawa siya uli ng ibang sisidlan ... hindi baga Ako
~1f~:Jlt makagagawa sa inyo na gaya ng paggawa ng

~ magpapalayok na ito? sabi ng Panginoon. Kung paano
~l~~ ang putik sa kamay ng magpapalayok, gayon kayo sa
~~ kamay Ko."

Gawin Mo Ito

X Nais mo bang muli kang lalangin ng Dios? __
Sa sarili mong pangungusap, hilingin sa
Panginoon na ito'y gawin Niya sa iyo.

X Kung ikaw ay isa nang Cristiano, marahil ay
nais mong mapawi ang mga kapintasan mo at
maging lalo kang katulad ng Dios.
Kung gayon, sabihin ito sa Panginoon at hingin
ang Kanyang tulong.

Ikalimang Bahagi

PAANO MO MALALAMAN NA IKAW
AY ANAK NG DIOS?

Sa sandaling tanggapin mo si Jesu-Cristo na iyong
Tagapagligtas, tinatanggap ka ng Dios bilang anak
Niya Tinitiyak NIya ito sa iyo sa tatlong paraan:

© Sa pamamagitan ng Kanyang Salita, na gayon ang
wika

© Sa p am a m ag itan ng panloob na katiyakang
pinatutunayan ng Espmtu

© Sa pamamagitan ng pagbabago ng buhay mo

!\~ 1 Juan 5:10; 12 "Ang
~1r~ nananampalataya sa Anak ng3ft DIOS ay may patotoo sa kanya ...

. . na tayo'y bmlgyan ng DIOS ng
'llr buhay na walang hanggan at ang~1t\tbuhay na Ito ay nasa Kanyang

ifJ.~ Anak. Ang kinaroroonan ng Anak
. ay kinaroroonan ng buhay."

!"\I'! Roma 8:16 "Ang Esptniu nn ang nagpapatotoo kasama
~ ng ating espmtu, na tayo'y mga anak ng DIOs"

.Jl\..
~ 1 Juan 3:14 "Nalalaman nating tayo'y nangaltpai na

~& sa buhay mula sa kamatayan, sapagka't tayo'y
nagsisnbtg sa mga kapatid. "
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Aralin 4

PAANO MO MATUfUGUNAN
ANG PINAKAMAHIGPIT

MONG PANGANGAILANGAN

Sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo

~~ Ano Ang Pinakamahigpit Mong
Pangangailangan?

~~ Paano Tinutugunan Ni Jesus Ang

Pinakamahigpit Mong Pangangailangan?

~~ Si Jesus Ba Ay lyong Tagapagligtas?

~~ Ano Ang Iba Mong Pangangailangan?

Unang Bahagi

ANO ANG PINAKAMAHIGPIT
MONG PANGANGAILANGAN?

Ito Ba'y Para sa lyong Katawan o Kaluluwa?

Ang taong nawawala sa isang disyerto o kagubatan,
o nasa isang balsa at napadpad sa gitna ng karagatan,
ay kailangang matagpuan at ihgtas. Ang taong
nagugutom ay nangangailangan ng pagkain; patawad
sa nahatulang bilanggo Kailangang gamutin ang
taong nalason.

Bagama't mahalaga ang pangangailangang ito, may
pangangailangan kang lalong mahigpit kaysa rito.
Mamamatay balang araw ang iyong katawan, nguni't
ang kaluluwa mo'y patuloy na mabubuhay, sa walang
hanggang kaligayahan o sa pagdurusang walang
katapusan. Kaya, higit na mahalaga ang buhay at
kalusugan ng iyong kaluluwa kaysa pinakamahigpit
na pangangailangan ng iyong katawan

Mateo 10:28 "Huwag kayong
mangatakot sa mga nagslslpatay ng
katawan, datapuwa't hin di
nangakakapatay sa kaluluwa: kundi
bagkus ang katakutan nznyo'y yaong
makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa Impzyerno."

"..~~;,.t.:'

~"'J~
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Ang Pinakamahigpit Mong Pangangailangan
ay ang Tagapagligtas

Itinuturo sa atin ng Banal na Kasulatan na nawawala
ang kaluluwa ng tao, nagugutom, may malubhang
karamdaman, at nahatulang mamatay. Kailangan ng
tao ang isang Tagapagligtas upang humanap,
magpakain, magpagaling, at magpatawad sa kanya.
Ang pinakamahigpit mong pangangailangan ay isang
Tagapagligtas pagka't hindi mo maililigtas ang iyong
sarili .

•:. Hindi makapagliligtas sa iyo ang pagkakaroon mo
ng mga magulang na Cristiano .

•:. Hindi makapagliligtas sa iyo ang pagiging kaanib
sa iglesya .

•:. Hindi makapagliligtas sa iyo ang pagpapakabuti .
•:. Hindi ka maliligtas kung wala kang Tagapagligtas.

Gawin Mo Ito

X Alin ang higit na mahalaga, ang katawan o
ang kaluluwa? _

'" X Ako (ang pangalan mo)_
ay may maraming pangangailangan,
nguni't ang pinakamahigpit kong
p'a n g a n g a i l a n ga n a yan g i san g
__________________ pagka't hindi ko
_______ ang aking sarili mula sa
kasalanan at kamatayan.

X Kung tinanggap mo na si Jesu-Cristo bilang
iyong Tagapagligtas, napakahalaga pa rin
ng araling ito sa iyo. Sinasabi rito kung
paano ka matutulungan ng Panginoon
bawa't araw. -

Ikalawang Bahagi

PAANOTINlITUGUNAN NI JESUS ANG
PINAKAMAHIGPIT MONG

PANGANGAILANGAN?

Si Jesus ang Tagapagligtas na Sinugo ng Dios
Para sa Iyo

Sinugo ng Dios ang Kanyang Anak upang hanapin,
pakainin, at pagalingin ang kaluluwa mong may sakit
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at nagutom at nawala dahil sa kasalanan. Siya'y
naging tao upang magawa Niyang mamatay sa lugar
mo at mapatawad ka Ang pangalan Niya'y Jesus, na
ang ibig sabihin ay Tagapagligtas. Siya ang tanging
makapagliligtas sa iyo.

Isaulo Mo Ito

Mga Gawa 4:12 "Sakanznomang
Iba ay walang kaligtasan:
sapagka' t walang Ibang pangalan
sa silong ng langit, na Ilnnzgay
sa mga tao, na sukat nating
ikaltgtas "

Ipinapakita sa Iyo ni Jesus ang Katotohanan
at ang Daan

Binulag m Satanas ang atmg IS1p sa pamamagitan ng
paghahasik ng kamahan at pag-aahnlangan. Lumayo tayo
sa DiOS at tayo'y nahgaw. Simkap ng diyablo na pag-
ahnlangarun tayo sa Sahta, kapangyanhan, karunungan,
kabutihan, at pag-ibig ng DiOS. May mga taong nag-
aahnlangan na may DiOS

2 Corinto 4 4 "Binulag ng dIOS

ng sanlibutang Ito ang mga
p ag-itstp ng mga h tn dt
nagstsisampalataya "

Dinadaya 111 Satanas ang mararmng tao sa pamamagitan ng
mga huwad na rehhryon. May mga taong nananalangm sa
mga espintu o mga rebulto

Roma 1 23 "At pinalitan nila ang
kaluwalhatian ng DIOS na hindi
naststru, ng Isang katulad ng _"oG-O/J,

larawan ng tao na naSISira, at ng
mga Ibon, at ng mga hayop na may
apat na paa, at ng mga
nagslsIgapang. "

Nagsisinungalmg si Satanas sa atin tungkol sabagay
na mabuti para sa atin at kung alin ang matuwid o liko
Tinatahak natin ang maling landas sa paghahanap ng
kalIgayahan ngum't kamatayan ang ating
nasumpungan
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Si Jesus ay di-gaya ni Satanas. Naparito Siya upang
hanapin tayo at akaying pabalik sa Dios, sa
kaligayahan, at sa buhay na walang-hanggan
Sa Kanya at sa Kanyang turo ay malalaman mo ang
katotohanan at mapapawi ang iyong alinlangan at
kamalian.

!'\f.!: Lucas 19:10 "Sapagka't ang Anak ng Tao ay naparito
~'ft; upang hanapin at iugtas ang nawala"

®-
J~l. Juan 8:12 "Ako ang Ilaw ng
2JC sanlibutan. Ang sumusunod sa'i()'& Akm ay .. magkakaroon ng Ilaw ng

kabuhayan. "

~r;. Juan 8.32 "Inyong makikilala ang
~ katotohanan, at ang katotohana'y

Jl\.. magpapalaya sa znyo."

Sa sinumang lalapit sa Dios at ma taos na magnanasang
malaman ang katotohanan at mahahandang sumunod
dito, hmdi magkakait ang DIOS.Basahm mo ang Banal
na Kasulatan at manalangmg matarmtim, ipasiya mong
gawin ang nais ng Dios

Juan 7·17"Kung ang slllumang
tao ay nag-IIbig gumawa ng
kanyang kalooban, ay makikilala
mya ang turo."

Isaulo Mo Ito

~rt Juan 14:6 "Sinabi sa kanya nI

~ Jesus, Ako ang daan, at ang
J.~~ katotohanan, at ang buhay:
~ sinuman ay di makaparoroon sa't()'& Ama, kundi sa pamamagitaan

Ko."

Roma 12:2 "Mag-Iba kayo sa
pamamagitan ng pagbabago ng
Inyong pag-IIsIp, upang
mapatunayan nmyo kung alin ang mabuti at kaayaaya
at lubos na kalooban ng DIOS "
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Gawin Mo Ito

Sagutin ng salitang Satanas o Jesus:

JC Sino ang bumubulag sa sa atin tungkol sa
kung alin ang mabuti? _

JC Sino ang nagpapakita sa atin tungkol sa
Dios? _

JC Sino ang nagpapalaya sa atin mula sa
kamalian at pag-aalinlangan? _

JC Sino ang naghahasik sa atin ng pag-
aalinlangan sa Salita ng Dios? _

JC Sino ang nag-aakay sa mga tao na mani-
wala sa mga bulaang relihiyon? _

Dalangin

Salamat po, O DIOS, na tptnadala Mo SI Jesus na lyong
Anak upang Ituro sa akin ang katotohanan. Ipakita
Mo sa akin ang katoto1zanan at tulungan Mong
masundan ko Ito, anuman ang mangyan

PinagagaIing ni Jesus ang Makamandag na
Kasalanan sa Iyong Puso

Iyo nang natutuhan na ang kasalanan ay pagsuway sa
mga utos ng Dios. Kaya't ang pinakamalaking
kasalanan ay ang pagsuway sa pinakamahalagang
utos ng Dios, di ba? Smabi sa atin ni Jesus kung alin
ito.

~~ Mateo 22:37-39 "lûngin mo ang
~11~ Panginoon mong DIOS nang buong

~ puso mo, at nang buong kaluluwa
J.l., mo, at nang buong pag-llslp mo."

Ito ang dakila at pangunang utos. At ang

•

pangalawang katulad ay Ito, tbtgm mo
ang lyong kapuwa na gaya ng lyong

e o sanli.

Sinuway nating lahat ang dalawang pinaka-
mahalagang utos ng Dios. Ang pagkamakasarih, na
ugat ng lahat ng kasalanan, ay pumuno sa ating puso
at pumatay sa pag-ibig Ginantihan natin ng
pagwawalang-bahala at kawalan ng utang na loob ang
pag-ibig ng Dios. Higit nating iniisip ang sariling
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kapakanan kaysa Dios at ating kapuwa. Talagang
makasalanan tayo! At sa makasarili nating puso
nagmumula ang pagkikipag-alit natin, ang tao laban
sa kapuwa tao, at pati mga bansa. Nakatira tayo sa
sanlibutang may sakit na kasalanan.

2 Timoteo 3:2-4 "Sapagka't ang
~~ mga tao'y magiging maûngin sa

JTt kanilang sarili, maibigin sa
~ salapi, mayayabang, mga

~n~ mapagmalaki, mapagtungayaw,
"'~ masuwaym sa mga magulang,

mga walang tunng, mga walang
~f'r;. kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang
jft paglulubag, mga palabmtungtn, mga walang

pagpIpIgil sa sarili mga mababangis, hindi mga
~ maibtgtn sa mabuti, mga 1110,mga maititgas ang ulo,
i()'& mga palalo, mga maibigm sa kalayawan kaysa mga

matbtgtn sa DIOS. "

Dumating si Jesus upang pagalingm ang iyong
kaluluwa sa makamandag na
kasalanan ng pagkamasarili at
puspusm ng pag-íbig ng Dios ang
iyong puso.

~~ 1 Juan 1:9 "Kung tpinahahaqag
JTt natin ang ating mga kasalanan, ay
'"ItI" tapat at banal SIya na tayo'y

~ patatauiann sa ating mga kasalanan, at tayo'y hlinism
sa lahat ng kalikuan."

1 Juan 1:7 "Nguni't kung tao'y nagststlakad sa
liwanag ... ay may pakskisama
tayo sa Isa' t Isa, at nthltnis tayo
ng dugo m Jesus na Kanyang
Anak sa lahat ng kasalanan."

! Roma 5:5 "Ang pag-ibIg ng
~U~ DIOS ay nabubuhos sa attng
'J,~ mga puso sa pamamagitan ng

. Esptniu Santo."
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Gawin Mo Ito

X Si nuw ay mo ba ang dalawang pinaka-
dakilang utos ng Dios? _

XBasahin ang 2 Timoteo 3:2-4 at guhitan ang
kasalanang binabanggit doon na nagawa
mo kahit minsan sa iyong buhay.

X Hilingin sa Dios na puspusin ng pag-ibig
ang iyong puso.

Sinisira ni Jesus ang Kapangyarihan ng
Kasalanan at ni Satanas

Pinanghina ng kasalanan ang kalooban natin kaya't
hmdi natin magawa yaong alam nating dapat gawin

~~ Juan 8-34 "Ang bawa't nagkakasala ay alipin ng
.At kasalanan"

!',,~Roma 1"14,15,18 "Ako'y _ sa
~1r~ Ilalim ng kasalanan .._ang hindi3ft: ko Ibig, ang ginagawa ko,

-t datapuwa't ang kinapopootan
U ko, yaon ang gmagawa ko -

~jl~ Sapagka't ang pagnallasa ay
U~ nasa akin, daiaputoa' t ang paggmva ng mabuti ay wala "

Sirusrra ni Jesus ang tanikala ng kasalanan at
pinalalaya tayo mula sa masasamang kaugalian
Pinalalaya Niya tayo mula sa pagkamagagalitm,
pagsusugal, pagmumura, imoralidad. at pagkasugapa
sa tabako, alak, at OPlYO, Sinisira Niya ang
kapangyarihan ng masasamang espmtu at m Satanas

Isaulo Mo Ito

Juan 8:36 "Kung palayam nga
kayo ng Anak kayo'y maglgzng
tunay na laya "

Kinuha ni Jesus ang Iyong Lugar - - Upang
Magkamit-patawad Ka

Himhingi ng katarungan ng DIOS na parusahan ng
kamatayan ang kasalanan Mahal na mahal ka Niya
kaya't pinabayaan Niyang mamatay ang Kanyang
Anak sa lugar mo Nang mamatay SI Jesus, parang
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ikaw na rin ang namatay. At sapagka' t nabuhay Siyang
muli at umakyat sa Langit, ikaw man ay magkakagayon.

1 Pedro 2:24 "Slya nn ang
nagdala ng ating mga kasalanan
sa Kanyang katawan sa Ibabaw
ng kahoy, upang pagkamatay
natin sa kasalanan, ay manga-
buhay tayo sa katuunran "

Galacia 2:19,20 "Ako sa pamamagitan ng kautusan
ay namatay, upang ako'y mabuhay sa DIOS. Ako'y
napako sa krus na kasama m Cnsto: at hindi na ako ang
nabubuhay, kundi SI Cnsto ang nabubuhay sa akin: at
ang buhay na Iklllabubuhay ko ngayon sa laman ay
Ikl1labubuhay ko sa pananampalataya, ang
pananampalataya na Ito'y sa Anak ng DIOS, na sa akin
ay umibig, at Ibll1lgay ang Kanyang sanli dahil sa
akin. "

~~~
Jl\..

~
~&
~(lr

~
Jl\..

Kapag tinanggap mo si Jesus bilang iyong
Tagapagligtas, tinatanggap mo ang Kanyang
kamatayan bilang iyong kamatayan, at ang Kanyang
buhay bilang lyong buhay. Sa sandali ring iyon, ikaw
ay nagiging anak ng DIOS Kasalanan ang naghiwalay
sa IYO mula sa DIOS, nguni't sa pamamagitan ni Jesus,
lkaw ay may kapatawaran, bagong buhay, at
pakikrpagkaisa sa DIOS, na parang hindi ka nagkasala
kailanman

Gawin Malta

X Basahin mo pa nang dalawang ulit ang
pahina 24.

X Kung may mga pag-uugali kang nais mong
maalis, sabihin ito kay Jesus sa taimtim na
panalangin at hilingin sa Kanyang ikaw ay
palayain.
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Ikatlong Bahagi

SI JESUS BA AY IYONG TAGAPAGLIGTAS?

Ikaw ang Dapat Magpasiya

Si Jesus ay nahahandang maging iyong Tagapagligtas,
nguni't hindi ka Niya pipiliting tumanggap sa Kanya.

Ngayon ang Panahon ng Pagtanggap sa Kanya

Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus na iyong
Tagapagligtas, gawin mo ngayon. Ngayon ang
pinakamabuting panahon.

Baka maging huli na ang pagpapaliban mo
Bukod dito, hindi ba't nais mong malasap sa bawa't
araw ang kahanga-hangang bagong buhay na kasama
Niya? Tumutuktok Siya sa pinto ng iyong puso ngayon;
papasukin mo na SIya

!"n Apocahpsts 3:20 "Nanto, Ako'y nakatayo sa ptntuan
~,,~ at tumutuktok."

~
Jlt Hebreo 3:15 "Ngayon, kung
~ manmg mnyo ang Kanyang tmig,~& huwag mnyong papnatzgaszn ang

. znyong mga puso.

~rt 2 Connto 6:2 "Nanto, ngayon~J.j"ang panahong ukol; narito,
'" ngayon ang araw ng kallgtasan."

Gawin Mo Ito

Naririyan sa tabi mo si Jesus at naririnig Niya
ang iyong dalangin. Sa sariling pananalita,
pasalamatan mo Siya sa Kanyang pagkamatay
para sa iyong kasalanan at hilinging Siya'y
maging iyong Tagapagligtas. Kung nagawa mo
na ito, pasalamatan mo ang Panginoon dahil sa
iba't ibang paraan ng pagtugon Niya sa iyong
mga pangangailangan.
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Ikaapat na Bahagi

ANO ANG IBA MONG PANGANGAlLANGAN7

Kinakalinga Ka ng lyong Ama

Mateo 6:31-33 "Kaya huwag
kayong mangabalisa, na
mangagsasaln, Ano ang aming
kakanin? O, ang amrng
daramtin? Talastas ng Inyong
Ama sa kalangitan na
kinakailangan ninYo ang lahat ng mga bagay na ito.
Datapuwa't hanapin muna nznyo ang Kanyang
kaharian, at ang Kanyang katuwiran; at ang lahat ng
mga bagay na ItOay pawang Idaragdag sa inYo."

Kausapin ang Dios Bawa't Araw Tungkol sa Iyong
Mga Pangangailangan

FILIpos4:6 "Huwag kayong mangabaltsa sa anumang
bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan
ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay
tpakilala ninyo ang Inyong mga kahilingan sa Dios."

Si Jesus ang Magpapagaling sa Iyo

Nagpapagaling pa rin Siya ng mga sakit bilang tugon
sa panalangin.

Gawa 10.38 "SI Jesus ...
naghltboi.: nagpapagaling."

Hebreo 13:8 "SI [esu-Cnsto ay
SIya nng kahapon, at ngayon, oo,
at magpakailanman."

Gawin Mo Ito

Pasalamatan mo ang Dios na kumakalinga sa
iyo at hingin ang Kanyang tulong sa anumang
suliraning taglay mo ngayon.
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Aralin 5

ANO ANG NANGYAYARI PAGKARAAN
NG KAMATAYAN

Sa Araling Ito'y P..g-aaralan Mo

)( Pagkaraan Ng Kamat ..yan Ay Ana?

)( Ano Ang K..tulad Ng Langit At Ng

Impiyerno?

)( Gaano Kahalaga Ang Iyong P..gpili?

)( Paano Ka Makapupunta Sa Langit?

Unang Bahagi

PAGKARAAN NG KAMATAYAN --AY ANO?

Ang Una, Pansamantalang Kalagayan

Ano ang nangyayari kapag ikaw ay namatay? Iiwan
ng iyong espiritu ang iyong katawan at pupunta sa isa
sa dalawang lugar upang doon maghintay ng muling
pagbuhay sa iyong katawan

Kung tinanggap mo si Jesu-Cristo na lyong
Tagapagligtas, ang espiritu mo'y pipihng sa Kanya sa
Langit. Kung tInanggihan mo ang alok Niyang buhay
na walang hanggan, pupunta ka sa Hades (tinatawag
ding Impiyerno)

Lucas 16:22, 23 "Namatay
ang pulubi at sIya'y dinala
ng mga anghel sa
smapupunan m Abraham
at namatay naman ang
mayaman ... at sa Hades na
nasa mga pagdurusa ay titnmgtn mya ang kanyang
mga mata, at natanaw sa malayo SI •. Lazaro."

Kapag sinabi nating "pumanaw" ang Isang tao,
tinutukoy natin ang katawan lamang Mabubuhay
itong muli sa araw ng pagkabuhay na mag-uli

Hindr namamatay ang kaluluwa Ang katawan ay
parang isang bahay na maahsan ng kaluluwa, o ng
espiritu, upang pumunta sa lalong mainam na

28



tahanan.

2 Corinto 5:1,8 "Sapagka't
nalalaman namin na kung
masira ang aming bahay na
tabernakulong ukol sa lupa,
ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay
na hindi gcrwa ng mga kamay, walang hanggan, sa
sangkalangttan ... lbtg pa nga namin ang maumla sa
katauian, at mapasa tahanan na kasama ng Panginoon."

Ang Pagkabuhay na Mag-uli

Muling babalik si Jesus, at maaaring napaka lapit na,
para sa mga taong nagtiwala sa Kanya. Gaya ng liryong
nagmula sa buko, ang iyong kaluluwa ay babangon
taglay ang isang bagong katawan.

~r;;.
~
J!~

'ili'~~&
~f1;.

~
Jl\,

1!k
~

~r;;.
~J1t

Juan 11:25 "Sinabi sa kanya
111 Jesus, Ako ang pagkabuhmJ
na mag-uli at ang kabuhayan:
ang sumasampalataya sa
Akin, bagama't sIya'y
mamatay, gayunllla'y mabubuhay sIya."

1 COrinto 15:42, 43 "Gavundin naman ang
pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. limatunun na
may kasiraan. binubuhay na mag-uli na walang
kasiraan. Itmatanim na may pagkaslpllayo; btnubuhau
na mag-uli na may kaluusalhatum: itinatanim na may
kahinuan, binubuhay na mag-uli na may
kapangyarihan "

Filipos 3:20,21 "Hlmhllltay natin ang Tagapagligtas,
ang Panginoong iesu-Cnsto. na SIyang magbabago
ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging
katulad ng katawan ng Kanyang kaluioalhatian."

Isaulo Mo Ito

1 Tesalonica 4'16, 17 "Ang Panginoon dtn ang
bababang mula sa Langit, na may Isang Slgcrw, may
tinig ng arkangel, at may pakakak ng DIOS: at ang
nangamatay kay Cristo ay unang mangabubuhau na

f\tn mag-uli; kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na
..!J. k l l'=' nangatttira. ayaagawmg asama m a sa mga a apaap

~jl~ upang salubungm ang Panginoon sa hangin: at sa
U~ gamto'y sasa-Pangtnoon tayo magpakailanman:"

29



Ang Luklukan ng Paghatol niCristo

Bilang mga anak ng Dios, hahatulan tayo ayon sa ating
ginawa nang tayo'y nasa lupa at kung bakit natin
ginawa iyon. Bibigyan ng mga gantimpala ang bawa' t
isang matapat na naglingkod. Tatakdaan tayo ng Dios
ng mga tungkulin at karapatan sa Kanyang walang-
hanggang kaharian.

2 Corinto 5:9, 10 "Kaya't
ang amin namang
pinagsisikapan ...
ay magrng kalugud-lugod
sa Kanya ... sapagka't
tayong lahat ay kmakailangang mahayag sa harapan
ng hukuman ni Cnsio; upang tumanggap ang bawa't
Isa ng mga bagay na gmawa sa pamamagitan ng
katawan ayon sa gmawa niya, magmg mabuti o
masama."

Ang Sanlibong Taon

Pagkatapos ng unang paghatol, babalik sa lupa si Jesus
kasama ng mga tagasunod Niya. Ibibilanggo sa loob
ng sanlibong taon ang diyablo.

Itatatag ni Jesus ang Kanyang kaharian at maghahari
sa lupa sa loob ng sanlibong kahanga-hangang mga
taon, tigib ng kapayapaan at kasaganaan. Ito'y
tinatawag na Sanlibong Taon. Pati mababangis na
hayop ay mapayapang mamumuhay na kasama ng
kapuwa hayop at ng mga tao.

Apocalipsts 20:4 "Stla'y (;tfIIIl1C=~~~==~~
nangabubuhay, at nagslpag-
haring kasama ni Cnsto sa It ;",J/od,.I""'"

loob ng Sanlibong Taon."

Isaias 11:6 "Ang loob ay
tatahang kasama ng kordero, ~l!:I::lti"'_R=-:U
at ang leopardo ay mahthigang kastptng ng batang
kambtng ... at papatnubayan SIla ng munitng bata."

Isaias 35:1, 5, 10 "Ang tuyong lupa ay sasaya, at ang
Ilang ay magagalak, at mamumulaklak na gaya ng
rosas ... kung magkakagayo'y madidilat ang mg mata
ng bulag, at ang mga pakmig ng bingi ay mabubuksan ...
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~ at mangagtatamo ng kasayaJum at kagalakan, at ang
~.I~ kapanglawan at ang pagbubuniung-hinmga ay

, mapaparam. "

Ang Pagkabuhay na Mag-uli at ang Paghatol
sa Di-Ligtas

Pagkaraan ng Sanlibong Taon at ng panghuling
pagJalaban ni Cristo at ni Satanas, itatapon ang diyablo
sa lawang apoy. At ang mga patay na hindi
tumanggap sa kaligtasan ng Dios ay muling
mabubuhay at hahatulan. Lahat ng nagpatuloy as
pagsunod kay Satanas sa halip na sa Dios ay pupunta
sa dako ng kaparusahang inihanda para sa diyablo.

Apocalipsis 20 11, 12, 15
"Nakita ko ang Isang
malakzng luklukang maputi,
at ang nakaluklok doon ...
nakita ko ang mga patay,
malalaki at multliit, na
nangakatayo sa harapan ng luklukan; at nangabuksan
ang mga aklat... ang sznumang hindi nasumpungang
nakasulat sa aklat ng buhay ay tbtnultd sa dagat-
dagatang apoy"

Ang Pangwalang-hanggang Katayuan

Ang matuwid (yaong matuwid sa harapan ng DIOS,

ang Kanyang mga anak) ay magtatamasa
magpakailanman ng lahat ng inihanda ng Dios para
sa kanila. Ang tumanggi sa alok na kaligtasan ay
mahihiwalay sa DIOS magpakailanman.

Mateo 25:46 "Ang mga Ito'y
mangapaparoon sa walang
hanggang kaparusahan!
datapuwa' t ang mga maiuund
ay sa walang hanggang
buhay."
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Gawin Mo Ito

Piliin ang tamang salita.
X Kapag namatay ang mga anak ng Dios,

ang kanilang espiritu ay pupunta sa
______ (Langit, Impiyerno).

X Ang hindi tumanggap sa pagliligtas ng
Dios ay pupunta sa _

(Langit, Impiyerno).
X Ang "pagpanaw" ay tumutukoy sa

pansamantalang kalagayan ng _
(espiritu, katawan).

Ikalawang Bahagi

ANO ANG KATULAD NG LANGIT
AT NG IMPIYERNO?

Isa sa dalawang lugar ang magiging tahanan mo sa
kawalang-hanggan: ang Langit o ang Impiyerno.
Ang salitang "Impiyerno" ay tumutukoy kapuwa sa
Hades at sa lawang apoy.

lil~rlltC2lfb~l1!J'Ifl.!I:'J Kapiling ng Dios

Juan 14-2
Sa bahay ng Aking Ama ay

maraming tahanan ....
Ako'y paroroon upang
Ipaghanda Ko kayo ng

kalalagljan.

Apocalipsis 21:3
Narito, ang tabernakulo ng

DIOS ay nasa mga tao, at
Siya'y mananahan sa

kanila, at Sila'y magiging
bayan Niya.

..
ffi1]!lmI!lIm)1 LANG IT

, ': :

Lahat ng bagay na mabuti ay mula sa Dios. Nasa Kanya
ang ilaw, buhay, kagandahan, at kagalakan
Ang mahiwalay sa Kanya ay pagkakaroon ng
kadiliman, paghihirap, kalungkutan, at kamatayan.
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I LANGIT

Kaligayahan
Kailanman

~I ~~::=:Apocalipsis 21:10, 11,~ ~~~~"~I 16,18~~;.;=~I~~IAng Bayan Banal... na may~ kaluuialhatum ng DIOs ... ay
labindalawang libong
estadto: ang haba at ang
luwang at ang taas ay
magkakasukat ... dalIsay na
ginto.

Apocalipsis 22:5
ti1J~t1l9llmUZll~1 Hindi na magkakaroon pa~:~:~3J~=~I'm'l[QI ng gabi.: lilnuanagan. sila

t1. ng Panginoong DIOs: at
l1Itrzm'lrfjrlmmlmJ~iDalll:i11 sila'y mag hahari kaila n-

kailan man.

..
, o

" .
o ,

, ,

. .,

';~I=~~mlApocalipsis 21:3, 4
&; Ang DIOS dm.. papahtnn

o'I'W'lIlI"Pl'llln rm~rJEp I ang bauia' t luha sa kantlang
mga mata. At hindi
na magkakaroon ng
kamatayan, dalamh att,
panambitan o hirap man.

Ating pag-isipan kung anong uri ng mga kapitbahay
ang makakatagpo natin sa pinili nating tahanan sa
kawalang-hanggan.

I' LANGIT

...
- --.. • ~IL ..
'.. '.... ~- ''': ~.. "

...
o

,.-o

.... .:.

Juan 14: 3
Mulmg papanto Ako, at
kayo'y tatanggapin Ko sa
Akmg sanlt; upang kung
saan Ako naroroon, kayo
naman ay dumuon.
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• LANGIT

Hebreo 12:22, 23
Nagstlaptt kayo sa ...
bayan ng Dios na buhay,
ang Jerusalem sa
kalangitan, at sa mga di-
mabtlang na hukbo ng
mga anghel. Sa pangka-
lahatang pulong ng mga
pangangay ... at sa DIOS ...

at mga esptntu ng mga
taong ganap na
ptnasakdal.

I •

Ikatlong Bahagi

GAANO KAHALAGA ANG IYONG PAGPILI?

Huwag mong sisisihin ang Dios na may napunta sa
Impiyerno. Ibig NIyang iligtas ang bawa' t isa, nguni' t
kailangang kusang piliin ng tao ang Langit o ang
Impiyerno

Deuteronomio 30:19, 20 ~
"Aking Imlagay sa harapan
mo ang buhay at ang
kamatayan. ptlun mo ang
buhay ... Iyong ibigin ang
Panginoong DIOs ... sundin
ang Kanyang ttnig ..
sapagka't SIya ang lyong buhay."

'I'~",~~~'..r :-,~
.. -1'."

,".-' ..
Piliin mo man ang Langit o ang Impiyerno, susunod sa
iyo roon ang mga iba. Isipin mo ang iyong pamilya at
mga kaibigan. Saan mo sila nais akayin, dalhin?

34



Gawin Mo Ito

JC Pasalamatan ang Dios sa pagsu~ugo kay Jesus
uparlk iligtas ka. Idalangin ang sinumang
kaanib ng pamilya ()mga kaibigang patungo
sa Impiyerno. Hingin ang tulong ng Dios
upang mabigyang-babala sila at maakay sa
Tagapagligtas.

Ikaapat na Bahagi

PAANO KA MAKAPUPUNTA SA LANGIT?

Kung ibig mong akayin sa Langit ang iba, tiyakin mong
ikaw ay tumahak na sa mga daang ito at saka mo
matutulungan ang iyong mga kaibigan patungo roon

Iwan ang Maling Daan

Lahat tayo'y naglalakbay sa daan ng KASALANAN,
malayo sa Dios at patungo sa Impiyerno. Tinalikdan
natin ang ating kasalanan, ipinasiyang susundin ang
Dios at tatahak sa Kanyang landas Ito ang pagsisisi,
ang unang hakbang patungo sa Langit

Kilalanin nating nakagawa tayo ng di-tumpak at
pagsikapan nating martuwid ito. Dapat nating
patawarm ang atmg mga kaaway, humingi ng tawad
sa atmg pmagkasalaan, at ibalik ang bagay na ating
ninakaw, inumit, kinuha nang walang pasabi. Kapag
ipinahayag natmg lahat Ito sa Dios, patatawarin Niya
tayo at tutulungan as anumang dapat nating gawin.

Isaulo Mo Ito

1 [uan 1:9 "Kung ipmahahauag natin ang ating mga
kasalanan, ay tapat at banal SIya na tayo'y patatawann
sa ating mga kasalanan, at tayo'y ulimstn sa lahat ng
kalikuan."

2 Pedro 3:9 "Mapagpahznuhod (ang DlOS) sa znyo na
hzndi NIya ûng na sinuman ay mapahamak, kundi ang
lahat ay magslpagslsl "

Kilalanin ang Matuwid na Daan

Paniwalaan ang mapasa daan na ibinigay sa iyo ng
Dios, ang Banal na Kasulatan. Sinasabi roon na si Jesu-
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Cristo ang Daan.

Isaulo Mo Ito

~f2:; Juan 14:6, 6:37 "Sinasabi sa kanya ni Jesus, Ako ang
Jit daan, at ang katotohanan, at ang buhmJ; stnuman ay di
~ makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan Ko. Ang

~ lumalapit sa Akin sa anumang paraan ay hindi Ko
itataboy.

Lumakad sa Matuwid na Daan

Ang ibig sabihin nito'y tanggapin mo si Jesu-Cristo na
Anak ng Dios bilang iyong sariling Tagapagligtas at
Panginoon ng iyong buhay. Panaligang tinatanggap
ka rin Niya, at pagtiwalaan Siya.

Isaulo Mo Ito

Gawa 16:31 "Manampalataya
ka sa Panginoong Jesus, at
mahligtas ka."

Juan 20:31 "Ang mga Ito ay
nangasulat, upang kayo'y
magmsampalataqa na SIJesus ay
ang Cristo, ang Anak ng DIOS;
at sa myong pagsampalataya ay
magkaroon kayo ng buhay sa Kanyang pangalan. "

Sundan ang Matuwid na Daan Hanggang Wakas

Sundan si Jesus sa buong buhay mo Papatnubayan ka
Niya at tutulungan habang binabasa mo ang Banal na
Kasulatan at ikaw'y nananalangin

~rt 1 Pedro 2:25 "Kayo'y gaya ng mga tupang
~ nangallllgaw; datapuwa't ngayon ay nangabahk kayo

Jll.. sa Pastor at Obispo ng myong mga kaluluwa."

Gawin Mo Ito

• Nalakaran mo na ba ang mga landas na mag-
hahatid sa iyo sa Langit? _ Kung hindi pa,
ipapasíya mo na bang gagawin ito ngayon?_
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Aralin 6

ANO ANG TUNAY NA IGLESYA?

Sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo

)( Ano Ang Kahulugan ng "Iglesya?"

)( Ano ang Ginagawa Ng Tunay Na Iglesya?

)C Bakit Dapat Umanib Sa Isang Iglesya?

)C Ano Ang Nangyayari Sa Iglesya?

Unang Bahagi

ANO ANG KAHULUGAN NG "IGLESYA"?

Ang salitang iglesya ay may ilang kahulugan:

Sinabi ni Jesus: "Itatayo Ko ang Aking iglesya"
Ginamit Niya ang salitang" ekklesia" para sa "iglesya" .
Ang ibig sabihin nito'y" ang mga tinawag." Tinatawag
tayo ni Cristo upang sumunod sa Kanya. Imwan natin
ang dating buhay na makasalanan at naging kaanib
ng malaking pangkat ng mga tinawag, yaong
kumikilalang si Jesus ang kanilang Pangulo. Ito ang
tunay na Iglesya. Dios ang tanging nakababatid kung
sinu-síno ang mga kaanib nito. Marami sa kanila ang
nasa Langit na ngayon.

Colasas 1:18 "SIya ang ulo ng
katawan, ng Iglesya; lahat ng mga
bagay ay nabubuhay dahil sa
Kanya."

Roma 12:5 "Tayo, na marami ay
iisang katawan kay Cristo, at mga
sangkap na sama-sama sa Isa' t Isa. "

Ang Iglesya Lokal

Saan mang pook, ang mga taong may magkakatulad
na pananalig kay Cristo ay nagkakatipong palagian
upang sambahin Siya, gaya noong panahon ng Banal
na Kasulatan. Nagtatag sila ng isang iglesya lokal at
magkakasamang gumagawa para sa Panginoon
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Mateo 18:20 "Kung saan
nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa
Akmg pangalan, ay naroron Ako."

Colosas 4:15 "Batzm mnyo ang
mga kapatid na nangasa Laodicea,
at SI Ntmfas, at ang Iglesyang nasa
kanilang bahay."

Pambansang Iglesya o Denominasyon

Ang pambansang iglesya, o denominasyon, ay isang
samahan ng maraming iglesya lokal. Nagtutulungan
sila at higit ang nagagawa para sa Panginoon sa
paggawang magkakasama kaysa kung maghihiwalay
Naglilimbag sila ng mga babasahin, nagsasanay ng
mga ministro, nagbubukas ng mga bagong iglesya, at
nagpapakIlos ng mga paaralan at ampunan

Tumutulong ang mga pmuno ng pambansang iglesya
o denommasyon sa mga Iglesya lokal na may mga
suliranin, gaya ng ginawa ng mga apostol

!\f2 Gawa 15:6, 23, 41 "Nangagkatipon. ~
~ ang mga apostol at ang mga c> •

J!\, matanda upang pag-usapan ang
~ bagay na ItO.. nagsistsulai Sila. I ~ a

~1I~ kanyang ttnahak ang Sina at Cilicia,
"'~ na pmagti tzbay ang mga Iglesya."

Natatag ang iba' t Ibang denominasyon sapagka't may
pagkakaiba-iba ng mga paniniwala tungkol sa tumpak
na paraan ng pagsamba, sa pinakamainam na
pagkakatatag ng iglesya, at sa kahulugan ng Ilang
bahagi ng Banal ng Kasulatan Gayunman, maraming
denominasyon ang magkaka-ayon sa maraming
mahahalagang bagay, at nagtutulungan sa paggawa
at pagsamba

Mga Gusali ng Iglesya

Ang gusaling itinalaga bilang bahay ng Dios at •
pinagtitipunan ng mga tao upang makipagniig ay
tinatawag ding isang iglesya. Maaaring ito'y mankit
na templo o karaniwang kapilya; ang mahalaga'y ang
pananahanan doon ng Dios
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Gawin Mo Ito

salungguhitan ang isang tamang sagot para sa
bawa't tanong:
X Nang sabihin ni Jesus na, "Itatayo Ko ang

Aking iglesya," anong uri ng iglesya ang
tinutukoy Niya?
a. Isang pambansang samahan
b. Isang kalipunan ng tunay na mga

mananampalataya na ang kikilalaning
Pangulo ay si Cristo

e. Isang templo
X Anong salita ang ginamit ni Jesus para sa

"iglesya"?
a. "Ek k le s ia " na ibig sabihin ay "mga

tinatawag"
b. "Alagad" na ang ibig sabihin ay "mag-

aaral o tagasunod
e, "Templum" o "templo"

X Anong uri ng iglesya ang nais mong
kabilangan?
a. Yaong naniniwala sa Banal na Kasulatan

at sinusunod ito
b. Yaong nag-aalinlangan na ang Banal na

Kasulatan ay kinasihan
e. Yaong ang pangunahing layunin ay

gawaing panlipunan

Ikalawang Bahagi

ANO ANG GINAGAWA NG
TUNAY NA IGLESYA?

Ang "Iglesya" rito at sa ikatlong bahagi ay tumutukoy
sa katawan ni Cristo na kumikilos sa pamamagitan ng
mga iglesyang lokal at pambansa.

Ang Tunay na Iglesya ay Umiibig sa Dios at
Namumuhay Para sa Kanya

Higit sa alinmang bagay nais ng Dios ang ating
pagmamahal. Nilikha Niya tayo upang maging mga
Anak Niya, upang magtamasa ng Kanyang pag-ibig,
at ibigin din naman Siya. Nakikipagtagpo ang Iglesya
sa Dios sa pagsamba. Magkakalakip at isa-isang
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ipinahahayag ng mga kaanib ang kanilang pag-ibig sa
Dios sa panalangin, pagpupuri, tugtugin, pagkakaloob,
paglilingkod Cristiano, at pagsunod sa Kanyang mga
utos.

Ang Tunay na Iglesya ay Nagsasabi sa Buong
Sanlibutan ng Tungkol kay Jesus

Dapat sabihin ng bawa' t Cristiano sa kanyang pamilya
at mga kaibigan kung paano sila maliligtas.
Tinutulungan tayo ng Espiritu Santo sa pagdadala ng
mensahe ng ebanghelyo sa bawa' t panig ng sanlibutan.
Magkakasama tayong gumagawa ng bagay na ito

Isaulo Mo lto

Marcos 16:15 "Magslyaon kayo sa
buong sanhbutan, at Inyong Ipangaral
ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. rr

Gawa 1'8 "Datapuwa't tatanggapin
ninYo ang kapanguanhan, pagdating
sa inYo ng Esptniu Santo: at kayo'y magrgmg mga
saksi Ko... hanggang sa kahuli-hulihang hangganan
ng lupa."

Marcos 5:19 "Llmuun ka sa myong bahay sa lyong
mga kaibigan, at sabihm mo sa kanila kung gaano
kadaktlang mga bagay ang gmawa sa IYO ng
Panginoon."

Ang Tunay na Iglesya ay Nagtuturo
ng Salita ng Dios

Ginagamit ng Iglesya ang bawa't paraang magagawa
niya upang maituro sa mga kaanib ang katotohanan at
upang sanayin sila sa pagsunod kay Jesus.

Mateo 28.19, 20 "Dahil dito,
magslyaon nga kayo, at gawin
ninyong mga alagad ang lahat
ng mga bansa, na SIla'y Inyong
bautismuhan sa pangalan ng
Ama at ng Anak at ng Espiniu
Santo: na Ituro ninYo sa kanila
na kanilang ganapzn ang lahat ng mga bagay na tntuios
Ko sa inYo."
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Inaalagaan ng Tunay na Iglesya
ang Kanyang mga Kaanib

Naglalaan ang Iglesya para sa espirituwal na paglago
ng kanyang mga kaanib sa pamamagitan ng palagiang
pagtitipon upang manambahan, mag-aral ng Banal na
Kasulatan, magkaisa, at maglingkod bilang mga
Cristiano.

Nagpapayo ang Iglesya at tumutulong sa may
suliranin. Ginagawa nito ang kanyang makakaya para
sa nangangailangan maging kaanib o di-kaanib.

Gawin Mo Ito

Isulat anI; wastong sagot sa mga pu~~~g:
X Ang tunay na Iglesya ay , '. .

Dios at I P.~:r,~ls~,Kany~;
X Ang Iglesya aY)l.g~J,a.~~bi·'sa· __. _

ng tungkol. k.1YJ~~1;J~:· <o:,
X Ang Iglesya ay nagtuturo ng _
X Ang Iglesya ay nagtitipon upang _

sa Dios.
X lnaalagan ng Igle!o>Y~ang kanyang _

at naglalaan para sa kanilang _
na paglago. ',,,: :,', .

, .....'~,J, '..

sa

Ikatlong Bahagi

BAKIT DAPAT UMANIB SA ISANG IGLESYA?

Sapagka't Kailangan Mo ang Iglesya

Inilagay ng DIOS ang mga tao sa iglesya upang
tumulong at magturo sa iyo. Sa ganitong paraan ay
natutugunan NIya ang mga espintuwal mong
pangangailangan.

Efeso 4.11,12 "Ptnagkaloooan mya
ang mga Iba na magmg ... mga
ebanghehsta, at ang mga Iba'y pas-
tor at nga guro, sa tkasasakdal ng
mga honal, sa gl1Ullllr.g pagulmgkod -~~~
sa zkahhbay ng katawan ni Cnsto."

Hindi ka dapat umarub sa iglesya na ang nasa ISip ay
tumanggap ng tulong na salapi, pagkain, o ibang bagay
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na materyal; kundi sa pagbibigay mo ng pangunahing
dako sa Dios sa iyong buhay, tutugunan naman Niya
ang lahat ng iyong pangangailangan.

Sapagka't Kailangan Ka ng Iglesya

Bawa't sangkap ng katawan ay may gawaing
gagampanan. May gawain ka bilang kaanib ng
katawan ni Cristo. Huwag maging isang hiwalay na
daliri, na gumagawa para sa katawan nguni't
lumalayo sa kamay. Magkaroon ng dako sa iglesya at
bayaang ikaw'y magamit ng Dios sa pagtulong sa iba.

Roma 12:4,6 "Kungpaanosa isang
katawan ay mayroon tayong
maraming mga sangkap, at ang
lahat ng mga sangkap ay hindi
pareho ang ga1.l.1am... yamang may
mga kaloob na nagkakaiba-Iba ayon
sa biyaya na ibInigay sa atin."

Sapagka't Higit Kang Makapaglilingkod sa
Dios sa Iglesya

Kapag ikaw ay binautismuhan sa tubig at umanib ka
sa isang iglesya, ito'y magandang patotoo sa iba bukod
sa pagiging badya ng pagsunod at pagtatalaga sa Dios.

Naglilingkod ka rin sa Dios sa pamamagitan ng
pagkakaloob para sa Kanyang gawain. Magagawa
mo itong mabuti sa pamamagitan ng isang iglesya.
Maingat na ginugugol dito ang salapi, ipinambabayad
upang maihatid ang ebanghelyo sa kinaroroonang
pook at sa maraming ibang dako. sa pagkakaloob ng
iba, napakinggan mo ang ebanghelyo. sa pagkakaloob
mo, makanrinig ang iba at maliligtas.

2 Connto 9:6, 7 "Datapuwa't
sinasabi ko, ang naghahasIk ng
bahagya na ay mag-aani
namang bahagya na; at ang
naghahasik na sagana ay mag-
aani namang sagana. MagbIgay
ang bawa't Isa mjon sa tpinasuja
ng kanyang puso; huwag
mabigat sa loob, o dahil sa kailangan; sapagka't tmibtg
ng DIOSang nagblblgmj na masaya."
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Maraming pagkakataon sa Iglesya upang
makapaglingkod ka: pananalangin, pagpapatotoo,
pamamahagi ng babasahin, pag-awit, pagtuturo,
pangangaral, pagdadala ng iba sa iglesya. Pati ang
matapat mong pagdalo ay nakalulugod sa Dios at
nakapagpapasigla sa mga iba.

Hebreo 10:25 "Huwag nating
pabayaan ang atmg pagkaka-
tipon na gaya ng ugalI ng iba,
kundi mangag-aralan sa Isa't Isa
at lalo na kung myong namamalas
na nalalapit na ang araw."

Ikaapat na Bahagi

ANO ANG NANGYAYARI SA IGLESYA?

Dalawampung Dantaon ng Pakikipaglaban

Mula nang itatag ni Jesu-Cristo ang Kanyang Iglesya,
sinikap na ni Satanas na sirain ito. Lumalaban ang
Iglesya, di lamang upang iligtas ang kanyang buhay,
kundi upang magligtas din ng mga kuluwang
dmadala ni Satanas sa impiyerno.

Efeso 6:12 "Ang attng pakikibaka
ay hindi sa laman at dugo, kundi
laban sa mga espiritu ng
kasamaan."

1 Pedro 5:8 "Kayo'y magmg
mapagptgtl, kayo'y magzng mapagpuyat; ang myong
kalaban na dIyablo, na gaya ng leong umuungal, ay
gumagala na humahanap ng maststla nzya."

Ang Pamamaraan at mga Sandata ni Satanas

Sinisikap ni Satanas na ilayo kay Cristo ang mga
Cristiano upang matalo niya sila. Ang pangunahmg
sandata niya ay ang pag-uusig, maling turo, at tukso.
Naipapatay na niya ang libu-libong Cristiano, sa
pagsisikap na wasakin ang Iglesya sa pamamagitan
ng pag-uusig Pinapasok niya sa Iglesya ang mga
bulaang guro at binulag ang ilan sa Kanyang mga
pinuno sa pamamagitan ng paglalagay ng alinlangan
sa kanilang puso. Pmapasok niya ang kasalanan sa
Iglesya.
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Ang Pamamaraan at mga Sandata ng Iglesya

Ang ating pananggol ay ang manatiling kaugnay ng
ating Punong Tagapagpaganap, ang Panginoong Jesu-
Cristo. Ang pangunahin nating sandata ay panalangin,
pananampalataya, at ang Salita ng Dios. Ang Espiritu
Santo, na malakas kaysa kay Satanas, ang
nagpapalakas sa atin upang matalo natin si Satanas.

Efeso 6:10, 11 "Magpakalakas
kayo sa Panginoon, at sa
kapanguarihan ng Kanyang
kalakasan. Mangagblhls kayo ng
buong kagayakan ng DIOS, upang
kayo'y magslhbay laban sa mga lalang ng dIyablo."

Ang Tagumpay ng Iglesya

Ang mga pag-uusig na ginawa sa Iglesya sa lahat ng
panahon ay nagpadalisay at nagpalago Tito
Nagpahatid ng mga alon ng pagpapanibagong-buhay
ang Espiritu Santo upang iligtas ang Iglesya mula sa
kasalanan at maling turo. Maaaring tayo ay magtiis
din ng kahirapan, nguni't malapit nang matapos ang
paghahamok. Matatalo si Satanas at maghahan ang
Iglesya kasama ni Cristo magpakailanman

Mateo 16:18 "ltatauo ko ang Aking
Iglesya; at ang mga pintuan ng
Hades ay hindi mags/slpanazg laban
sa kanya."

Roma 8:37 "Sa lahat ng mga bagay
na Ito tayo'y htgtt pa sa mga mapagtagumpay sa
pamamagitan NIyaong sa atin ay umubig,"

Ang lyong Bahagi sa Lahat ng Ito

Sa digmaang ito, ang bawa't Cristiano ay isang kawal.

2 Timoteo 2:3 "báakipagtne ka sa
akin ng mga kahirapan, na gaya
ng mabuting kawal nl Cristo
Jesus."

Apocaupsts 2:10 "Huwag mong
katakutan. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at
bibIgyan Kita ng putong ng buhay."
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Mapag-aaralan ang mga aralin nang isahan
o kasama ng grupo. Naghahandog ang JCJ
ng mga kursong isinalin sa Tagalog, lIocano,
Cebuano, Hiligaynon.

Aming iminumungkahi na pagkatapos mo ng
anim na mga aralin nitong "Ang Mga Dakilang
Katanungan sa Buhay, isunod mong pag-
aralan ang kurso na pinamagatang "Mga
Tampok na Pangyayari sa Buhay ni Cristo."

ICI MINI5TRlES. INC.
P.O Box 13461. Ortigas Center
1605 Pasig City. Phihppmes
[-mall lciphll@mfo com.ph
Website www lciphilippines.org



Ano Ang Nangyayari
Sa Sanlibutan?

Ano Ang Katotohanan
Tungkol Sa Dios?

Ano Ang Saysay Ng
.., ?
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