


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."

2



~ 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

3



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
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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
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