


-



All G DYDNG

ni L. Jeter Wal ker

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
P.O. BOX 1084,

MANILA



Copyrlght 1969 by the International Correspondence Institute
5prlngfleld Mlssourl 65802

RE-PRINT JUL V, 1991
Philippines

Cr: 2120- 1/7



MGA NILALAMAN

ARALIN PAHINA

1 ANG PAG-AARAL NG 5

AKLAT NA ITO

2 MGA PAKINABANG SA 9

PAG-AARAL NG BIBLIA
3 ANG AKLAT NA IPINAG- 16

KALOOB NG DIYOS
4 PAANO MASUSUMPUNGAN 30

ANG NAIS MO SA BIBLIA
5 ANG MGA AKLAT NG 44

MATANDANG TIPAN

6 ANG MGA AKLAT NG 70

BAGONG TIPAN
7 PAANO NATIN MALALAMAN 89

NA ANG BIBLIA AY SALITA
NG DIYOS?





Mahal na Mag-aaral ng ICI:

Nais mo bang malaman kung paano makatutulong ang Biblia
sa iyo? Bakit at paano naisulat ang Biblia? Ano ang nilalaman mto?
Ano angmga katibayan na ang Biblia ay Salita ng Diyos? Kung nais
mong malaman ang mga sagot sa mga tanong na ito, pag-aralan ang
kursong "ANG IYONG BIBLIA," malaki ang maitutulong sa iyo
nito.

lyong matutuklasan na ang kursong ito ng Biblia ay may ibang
paraan ng pag-aaral ng Biblia. Ang paraang ito ay subok na mabisa
ng mga nagpatalang mag-aaral ng ICI sa buong sanlibutan.

Sa kaliwang bahagi ng bawa't pahina, iyong makikita ang im-
pormasyon ng bawa't paksa ng pag-aaralan. Ang paglalagyan ng
sagot ay sinadyang inilaan sa bawa't pahina upang iyong punan.

Mayroon pa ring isina mang hiwalay na pahina ng pagsusulit sa
katapusan ng bawa't aklat. Mangyaring punan ang mga hiwalay na
papel ng pagsusulit na ito at ipadala kaagad sa International
Correspondence Institute, P. O. Box 1084, Manila.

May mga pagkakataon na ang mga alituntunin ng aralin ay
nagmumungkahi sa iyo na gumawa ng mga tanging gawain, tulad
ng "pagsaksi kay Cristo sa kapwat' "magpuri sa Diyos," "rnanala-
ngin" o "magsaulo ng talata sa Biblia." Anoman ang hinihiling sa
iyo na gawin, mangyaring gawin agad ito. Iyong matutuklasan na
habang sinusunod mo ang mga alituntunin, ito'y magiging pakina-
bang mo sa maraming kaparaanan.

"ANG IYONG BIBLIA" ay magagamit na isang buong aklat-
aralin, subalit ang paksa nito'y hmati sa dalawa: apat na aralin sa
una at tatlong aralin sa Ikalawa.

Patnugot ng ICI
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UNANG ARALIN

ANG PAG-AARAL
NG AKLAT NA ITO

Ang kursong Ito na hango sa Biblia ay may pagkakaiba ng
pagkasulat. Gayon pa man, aming natitiyak na madah ninyong ma-
tutuhan at kayo'y masisiyahan sa kaparaanan ng pagkahanda ng
pitong araling ito. Basahin ang pitak ng Impormasyon at tumuloy
agad sa pitak ng mga tanong. Isulat ang lyong mga sagot sa irnlaang
susulatan mo. Huwag kahhmutang Ibigay ang hmihihng ng Impor-
masyon para sa hiwalay na pagsusulit o tala ng mag-aaral sa dagdag
na mga pahinang rsmmgit sa bawa't aralin. Pagkatapos mong pag-
aralan ang Ibabaw na bahagi ng bawa't pahma, Ipagpatuloy na
basahm ang ibabang bahagi ng pahina.

Ang bawa't aralm ay may sapat na mahahalagang Impormas-
yon tungkol sa lyong Biblia Pabayaang ang arahn ng ICI ang lyong
maging guro. Sa mga hugis-rektangulo na 'mga puwang na nasa
bawa't pahina, lyong makikita ang dun ng Impormasyon tungkol sa
"ANG IYONG BIBLIA". Parmnsan-rrunsan, maaanng ang aralin
ay magtatanong upang sanayin ang lyong memorya at tulungan
kang makatanda ng mabuti sa mga sagot ng mga tanging paksa.
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AN ICI CORRESPONDENCE • COURSE

Unang Imporrnesvon

Kapag hindi ka nakati-
tiyak kung ano ang ta-
mang sagot, muling ba-
sahin ang aralin ng IC!.
Paminsan-minsan, ikaw
ay pamimiliin ng sagot
mula sa maraming maa-
aring tamang sagot o ng
tamang salita upang
mabuo ang pangungu-
sap.

Ito 'y ilan lamang sa
mga paraan ng ICI sa
paghahamon sa lYO

upang mapanatili kang
maliksi at makatanda
ng tamang sagot.

Ika-2 Impormasyon
Ang mga katanungan
ay tungkol sa iyong
nabasa sa mga balang-
kas ng impormasyon.
Kung hindi mo alam
ang tamang-sagot, basa-
hing muli ang balangkas
ng impormasyon at sa-
ka muling sagutin.
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Unang Tanong Unang Sagot

Kung maraming maa-
aring maging katugunan
o paraan upang mabuo
ang isang pangungusap,
ano ang dapat mong
gawin?
a) Tanggaping tama

ang lahat
b) Pllllnmoangtamang

sagot sa tanong o
mga salita upang
mabuo ang pangu-
ngusap.

Ik.2 Tanong Ika-2 Sagot
Kung hindi mo masagot
ang isang tanong, ano ang
dapat mong gawin?
a Hanapin mo ang was-

tong kasagutan.
b) Isulat mo ang iyong

sariling mga kuro-
kuro

k) Basahing muli ang
balangkas ng impor-
masyon at saka
muling sagutin.

d) Hulaan ang sagot o
kaya'y laktawan na
lamang ito.

Ang Iyong Biblia
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AN ICI CORRESPONDENCE e COURSE

Ang Pag-aaral Ng Aklat Na Ito

Ika-3 Impormasyon

Isulat sa isang kuwa-
derno ang bilang ng
tanong at ang titik na
nagsasaad ng sagot na
iyong napili. Isulat mo
halimbawa ang 2-k bi-
lang sagot sa ikalawang
tanong.

Ika-3 Sagot1ka-3Tanong

Ano ang dapat mong isu-
lat sa kuwaderno sa pag-
pili ng iyong sagot?
a) Ang buong parirala.
b) Angbilang ngtanong

at ang titik ng sagot
na sa palagay mo'y
siyang tama.

k) Ang iyong sariling
palagay tungkol
doon.

Ika-4 na Impormasyon

Pagkatapos na isulat
ang iyong sagot, buksan
ang pahina ng Mga Ta-
mang Sagot at ihambing
ang iyong sagot dito.
Guhitan ng X kung ang
iyong sagot ay mali
upang ito'y mapag-ara-
lang muli.

Ika-4 na Tanong

Pagkatapos na isulat ang
bilang at titik ng iyong
sagot, dapat mong
a) ipagpalagay na ang

iyong sagot ay tama.
b) basahin ang pahina

ng mgatamang sagot
at ihambing ang
iyong sagot dito,
kung mali ito'y
guhitan ng X.

Ika-4 na Sagot
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Ika-5 Impormasyon

Ang paraang ito ay ma-
dali. Ang mga mag-aaral
ay nawiwili at madaling
matuto sa paraang ito,
kaysa Ibang mga para-
an.

Ika·6 na Impormasyon

Kapag lkaw ay bihasa
na sa paraang Ito, ma-
dadahan ka sa mga ara-
lin. Kung inaakala mong
mahihirapan ka pa rin,
humingi ka ng tulong sa
isang kaibigan, at hu-
mingi ka rin ng tulong
sa Panginoon.
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Ika-5 Tanong Ika-5 Sagot

Ang makabagong paraan
ng pag-aaral na Ito
a) ay tulad ng laro at

ang mag-aaral ay
hindi gaanong natu-
tuto.

b) ay nakawlwlllng tu-
lad ng laro at ang
mga mag-aaral ay
higit na madaling
matuto kaysa ibang
mga paraan.

k) ay napakahirap at
nakayayamot.

1ka-6 na Takdang
Aralin

Kapag nakaligtaan mo
ang mahigit sa tatlong
kasagutan, pag-aralan
mong muli ang araling
ito bago gawin ang
kasunod. Sa mga
susunod na mga aralin
tiyakin na may sagot ang
lahat ng mga tanong at
gawin ang lahat ng
takdang aralin.

Ang JY9ng Biblia
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MGA TAMANG SAGOT SA UNANG ARALIN

Unang Sagot
b) piliin mo ang tamang

sagot sa tanong o
mga salita upang ma-
buo ang pangungu-
sap.

Ika-2 Sagot

k) Basahing muli ang
balangkas ng impor-
masyon at saka mu-
ling sagutin.

Ika-3 Sagot
b) Ang bilang ng tanong

at ang titik ng sagot
na palagay mo 'y si-
yang tama.

Ika-4 na Sagot
b) basahin ang pahina

ng mga tamang sagot
at ihambing ang
iyong sagot dito,
kung mali ito'y gu-
hitan ng X.

IKA-2 ARALI N

Ika-5 Sagot
b) ay nakawiwiling tu-

lad ng laro at ang
nag-aaral ay higit na
madaling matuto
kaysa ibang mga pa-
raan.

MGA PAKINABANG
SA PAG-AARAL NG BIBLIA
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Mga Pakinabang
Ang pakinabang ay may
buting magagawa sa
iyo. Tayo ay magtatala
ng walo sa maraming
mga PAKINABANG na
matatanggap natin sa
pag-aaral ng Biblia.
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Ika-7 Tanong

Ano ang tinutukoy ng
araling ito?
a) Bakit dapat magka-

roon ng Biblia ang
tao?

b) Paano ipagbibill ang
Biblia?

k) Paano ang pag-aaral
ng Biblia?

d) Bakit dapat pag-
aral an ng lahat ang
Biblia?

Ika-8 Takdang Aralin

Kopyahin ito:

Tinapay para sa kaluluwa
Kasiyahan
Kalapitan ng Diyos
Nagpapaiakas ng loob
Saligan
Inspirasyon
Katotohanan
Kasiguruhan

Ang Iyong Biblia

Ika-7 Sagot



Ika-9 na Sagot
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Mga Pakinabang Sa Pag-aaral Ng Btblta

Tinapay para sa Kalu-
luwa

Ang Biblia ay Jjnapay
para sa kaluluwa. Ha-
bang ito'y ating bina-
basa, tayo 'y tumatang-
gap ng kalusugan at
kalakasan para sa kalu-
luwa't katawan. Ang
ating buhay espirituwal
ay nananangan sa tina-
pay na ito.

Kasiyahan

Matatamo natin ang
tunay na kasiyahan mu-
la sa pagbabasa ng
Biblia. Ito'y sulat ng
pag-ibig ng Diyos sa
atin. Ito'y magandang
babasahin na may naka-
hahalinang mensahe ng
Diyos na nagbibigay ng
buhay.

Ika-g na Tanong
at Takdang Aralin

Ang Biblia ay para
sa kaluluwa.

Saulohin ito:

Hindi lamang sa tinapay
nabubuhay ang tao kundi
sa bawa't salitang
lumalabas sa bibig ng
Diyos. Mateo 4:4.

Ika-10 Tanong at
Takdang Aralin

Angpangalawangpa~n~
bang ay nagdudulot ng ..
... na matatamo natin sa
pagbabasa at pag-aaral
ng Biblia.

Saulohin ito:

Pagkatamis ng iyong mga
salita sa aklng lasa. Mga
Awit 119:103.

Jka·l0 Sagot
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Kalapitan ng Diyos

Nadarama natin ang ka-
lapitan ng Diyos kapag
binabasa natin ang Kan-
yang Salita. Siya ay
naroroon at nangungu-
sap sa atm ng sarilman.
Ito ay ISa sa pinaka-
dakilang pakinabang na
maiisip natin.

Nagpapalakas ng Loob

Ang Salita ng Diyos ay
nagpapalakas ng ating
loob. Ipinakikita Niya
sa atin ang Kanyang
pagkalinga at sinasabi
Niyang: "Hindi ka da-
pat matakot. Ako'y su-
masaiyo at tutulungan
kita. "
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Ik.11 Tanong

PI111nsa Ibaba ang íkat-
long pakinabang na ti-
nanggap natin mula sa
pagbabasa ng Blblla.
a) kamangmangan
b) kalituhan
k) kalapltan ng Diyos

Ik.12 Tanong

Basahin ito ng tatlong
ulit.
Huwag kang matakot,
sapagka't Ako'y
sumasaiyo; huwag kang
manlupaypay, sapagka't
Ako'y lyong Diyos; Akíng
palalakasin ka; oo, Akmg
tutulungan ka; oo, Aking
aalalayan ka ng kanang
kamay ng Aking
katuwiran. Isaias 41:10.
Ang Biblia ay .
ng loob.

Ang Iyong Biblia

Ika- 11 Sagot

Ika-12 Sagot
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Mga Pakinabang Sa Pag-aaral Ng Biblia

Saligan

Sinabi ni Jesus na ang

Kanyang Salita ay Isang
tiyak na sahgan ng
ating paniniwala at pa-
mumuhay. Ang hindi
naniniwala sa Biblia ay
tulad sa isang bahay na
walang saligan.

Inspirasyon

Napakaraming makata,
manunugtog at mga pin-
tor ang nakatanggap ng
inspirasyon sa Biblia.
Sa pamamagitan ng
Kanyang Salita, ang Di-
yos ay nagbigay ng in§:
pirasyon sa pananampa-
lataya, pag-asa, at pag-
ibig sa ating mga puso.

Ika-13 Tanong

Itinuro ni Jesus na ang
makatatayo ng matatag
na bagyo ay tulad sa
matibay na bahay na
nagtayo ng kanilang
buhay sa
a) mgagawalnnglbang

tao.
b) mga palagay ng

agham.
k) saligan ng Kanyang

Salita.

1ka-14 na Tanong

Ano ang umaakay sa tao
na umibig, manampala-
taya, àt umasa sa Diyos,
na blnlblgay sa atin ng
Biblia?
a) Kasiyahan
b) Inspirasyon
k) Saligan

Ika-13 Sagot

Ika-14 na Sagot
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Ika-15 Sagot
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Mga Pakinabang Sa Pag-aaral Ng Biblia

Katotohanan

Ang katotohanan na
masusumpungan natin
sa Biblia ay tumutugon
sa ating mga mahaha-
lagang tanong, at nag-
bibigay sa atin ng kahu-
lugan at layunin ng bu-
hay.lto ay nagpapalaya
sa atin mula sa kamang-
mangan at kamalian.

Kasiguruhan

Makasusumpong tayo
ng tunay na kasiguru-
ban sa Salita ng Diyos,
habang tayo ay pina-
patnubayan nito sa ka-
ligtasan kay Cristo at
sa walang hanggang ta-
hanan sa langit; ito ang
ating "tabak at kalasag"
laban sa kasalanan at
kay Satanas.
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1ka-16na Tanong Ika-16 na Sagot

Nakasumpong ka na ba
ng kaslguruhan sa Salita
ng Diyos? Yamang Ito ay
napakahalaga ukol sa
lyong kapakanan, ano
ang binabalak mong
gawin sa BlbUa?
a) Basahin Ito araw-

araw, paniwalaan,
pag-Isipan, at sundin
ang mga payo nito.

b) Basahin ito pamin-
san-minsan

k) Kalimutan ito.

1ka-15 Tanong

Sauluhln Ito:
Makikilala ninyo ang ka-
totohanan at ang katoto-
hanan ang magpapalaya
sa inyo. Juan 8:32.
Ang na ma-
tatagpuan natin sa
Biblia ay nagpapalaya sa
atin mula sa k .
t k. .........•



Ang Iyong Biblia

':\NG BIBLIÁ"
AY TINAPAY

SA

KALULUWA

Ika-7 Sagot

AN ICI CORRESPONDENCE ~ COURSE

Ika-ll Sagot Ika-14 na Sagot

MGA TAMANG SAGOT SA.! KA 2 ARAL! N

d) Bakit dapat pag-ara- k) Kalapitan ng Diyos b) Inspirasyon
lan ng lahat ang
Biblia? Ika-12 Sagot Ika-15 Sagot

Ika·9 na Sagot

tinapay

Ika-lO Sagot
Kasiyahan

nagpa palakas Katotohanan
kamangmangan
kamalianIka-13 Sagot

k) saligan ng

Kanyang Salita.
Ika·16 na Sagot

Ikaw ang bahalang
magpasiya nito.
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16

Ang Iyong Biblia

IKA-3 ARALI N

ANG AKLAT
NA IPINAGKALOOB
SA ATIN NG DIYOS

--- .._- -------_.-
- sa Bibliang ginamit ni Jesus---~ ~ ...-.--...... ........--..-
~ ~ .-....-.... ------.-. -.......- --...



Ika·17 Sagot
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Mga Pakinabang Sa Pag-aaral Ng Biblia

Ang Banal na Biblia

Ang Banal na Bibha ay
isang maliít na aklatang
binubuo ng animnapu't
anim na aklat. Tmata-
wag natin Itong ang
Bibha, ang Banal na
Kasulatan, at ang Salita
ng Diyos.

Ang Banal na Biblia

Ang salitang Biblia ay
nangangahulugang mga
aklat. Ang Banal ay
tumutukoy sa Isang ba-
gay na atmg iginagalang
sapagka't ito ay pag-
aari ng Diyos.

11ca-18Tanong Ika-18 Sagot

Ang pamagat na "Banal
na BlbllaoBanal naKas~
latan" sa aklat na IbinI-
gay sa atin ay nanga-
ngahulugang
a) ang aklat ng mga

banal.
b) dalawang matatan-

dangaklat.
k) nígaaJdatnapag-aari

ng Dlyos.

1ka-17 Tanong

Ilang aklat mayroon sa
Banal na Kasulatan?
a) Dalawampu't pito
b) Tatlumpu't siyam
k) Animnapu't anim
d) Pitumpu't apat
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Kinasihan ng Diyos

Ang animnapu't anim
na mga aklat na Ito ay
banal sapagka't ItO ay
kinasihan ng Diyos.

Ang lahat ng Kasulatan
ay kinasihan ng DIYOS.
2 TImoteo 3:16.

Kinasihan ng Diyos

Humigit kumulang sa
apatnapung mga lalaki
ang kinasihan ng ESPI-
ntu upang sulatin ang
Biblia. Ibig sabihin ay
ibinigay sa kanila ng
Espiritu Santo ang mga
kaisipan at mga Salita
na nais ng Diyos na
kanilang isulat.

18

1ka-19 na Takdang
Aralin

sauluhln:

sapagka't ang hula ng
mga propeta ay hindi
nagbuhat sakalooban ng
tao; Ito'y galingsa Diyos
at Ipinahayag ng mga
taong kinasihan ng Es-
piritu Santo. 2 Pedro
1:21.

1~20T8nong

Kungslnasabl natlngang
Biblia ay klnasihang
Salita ng Diyos, ating
binibigyan ng diln na
a) Ito'y nagsasabi sa

atin tungkol sa
Diyos.

b) nagsalita ang Diyos
sa mga taong sumu-
lat nito ng dapat
nilang sabihin.

k) nagsasalita ang
Diyos sa atin sa
pamamagrten nito.

Ang Iyong Biblia

Ika-20 Sagot



Ika-21 Sagot

AN ICI CORRESPONDENCE e COURSE

Ang Aklat Na Ipinagkaloob Ng Diyos

Kinasihan ng Diyos

Ang unang mga aklat
ay nasulat may 1,500
mga taon bago Isilang
si Cnsto. Ang huling
mga akla t ay nasulat
naman may 100 mga
taon pagkatapos na si
Cristo ay isilang.

Kinasihan ng Diyos

Ang apatnapung manu-
nulat ay kinabibilangan
ng mga hari at mangi-
ngisda, mga manggaga-
wa at politiko, mga
kawal at saserdote, mga
makata, mga magsasaka
at mga mangangalakal.

Ika 22 Tanong Ika.22 Sagot
Sino ang mga taong kina-
sihan ng Diyos upang Isulat
ang Biblia?
a) Apatnapung lalaki na

nagtipon at samasa-
mang gumawa sa
proyektong Ito.

b) Umangpung mga su-
erdote at mga propeta.

k) Animnapu't anim na
magsasaka at mga poll-
tíko.

d) Apatnapung lalaki na
may Iba't Ibang I

tungkulin at
hanapbuhay at mula sa
Iba't Ibang panahon ng
kasaysayan.

1ka-21 Tanong

Ilang taon ang lumlpas
mula ng Isulat ang unang
aklat ng Biblia hanggang
sa Isulat ang huling
aklat?
a) May 50 mga taon
b) May 500 mga taon
k) May 1,600 mga taon
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Kinasihan ng Diyos

Ang mga isinulat nitong
apatnapung lalaki ay
may iisang paksa: ang
kaugnayan ng Diyos at
tao. Sila'y ganap na
nagkasundo sa paksa,
sapagka 't ang Diyos ang
Siyangnangasiwa ng da-
pat sabihin ng bawa't
manunulat.

1ka-23 Tanong

Ang mga lalaking Ito na
may Iba't Ibang karana-
san at hlllg ay nagkaisa
sa paksang susulatln at
hindi nagkasalungatan
sapagka't

a) ang Diyos ang tunay
na May-akda, at
ls1nulat lamang nila
ang sinabi Niya sa
kanila.
ang bawa't Isa ay
n.,.awan ng mga aral
para sa susunod na
mga manunulat .

Ang Iyong Biblia

Ika-23 Sagot

Ang Dalawang Tipan

Ang kahulugan ng tipan
ay kasunduan. Ang
Biblia ay nahahati sa
dalawang TIpan, Ma-
tanda at Bago. Narito
ang kasunduang ginawa
ng Diyos sa tao.

20

... 24 na Tanong

Ang Matandang TIpan at
BaSong Tipan ay
n a g b I b I g a Y ni
kasaysayan at mga kon-
dlsyonng
a) mga kasunduan ng

Diyos sa tao.
b) mga tipan ng EgIpto

at Israel.
k) huling habllln ng

unang panahon ng
mga harI.

d) mga ebolusyon ng
relihiyon ng tao.

Ika·24 na Sagot



I ka-25 Sagot
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Ang Aklat Na Ipinagkaloob Ng Diyos

Ang Dalawang Tipan

Ang Matandang Tipan
ay ipinagkaloob sa mga
Hudyo, na tinagurian
ding mga Hebreo o mga
Israelita. Sila ay pinili
ng Diyos upang tu-
manggap ng Kanyang
mga katotohanan, isu-
lat ang mga lto, at ituro
ito sa iba.

Ang Dalawang Tipan

Ang Matandang Tipan
ay sumasakop sa ka-
saysayan at mga kon-
disyon ng kaugnayan
ng Diyos sa tao mula sa
pagkalalang hanggang
sa pagdating ng Taga-
pagligtas na siyang ga-
gawa ng panibagong ka-
sunduan.

1ka-25 Tanong

Anongurl ngmgatao ang
plnlllng tumanggap ng
kapahayagan ng Diyos at
ng kasunduan ng nasa
Matandang Tipan?
a) Ang mga Hebreo o

mga israelita
b) Ang mga Cristiano
k) Ang mga Filisteo

Ika-26 na Tanong Ika-26 na Sagot

Ang mga kondisyon ng
kaugnayan ng Diyossa tao
sa Matandang Tipan
aykallangang maipatupad
a) magpakaUanmannang

walang pagbabago.
b) hanggang Isugo ng

Diyos ang Kanyang
Anak ang Tagapaglig-
tas. upang pagka-
loobanangtaongpani-
bagong kasunduan at
tulungan siya na matu-
gunan ang mga kon-
disyon.
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Ang Dalawang Tipan

Ang Bagong Tipan ay
nagsasaad ng kasaysayan
at mga kond~yon ng
bagong kasunduan na
ginawa ng Diyos sa la-
hat ng tumanggap sa
Kanyang Anak na si
Jesu-Cristo bilang kani-
lang Tagapagligtas.

Ang Dalawang Tipan

Ang Bagong Tipan ay
batay sa Matanda. Ipina-
liliwanag nito ang kaug-
nayan ng dalawang ka-
sunduan at ísinasalay-
sayang katuparan ng
maraming hula sa Ma-
tandang Tipan.
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1ka-27 Tanong

Saan nakalagay ang mga
kondisyon ng
paklklpagsundo ngDlyos
sa mga tumanggap kay
Jesu-Cristo bilang
kanilang Tagapagligtas?
a) Nasa Matandang

Tipan
b) Nasa Bagong

Tipan

1ka-28 Takdang Aralin

Mula sa talaan ng mga
nilalaman sa unahang
mga pahina ng Biblia,
hánapln kung saang
pahina nagpulmula ang
Bagong Tipan.

Magsanay sa .pagbuldat
ng iyong Biblia. AngMa-
tandang Tipan ay 3(4 ng
Biblia. ,

Ang Iyong Biblia

Ika-27 Sagot
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Ang Aklat Na Ipinagkaloob Ng Diyos

Ang Dalawang Tipan

Yamang tayo ay nasa
ilalim ng mga kasun-
duan ng Bagong Tipan
ngayon, itinatagubilin
namin na ito muna ang
basahin. Gayon pa man,
ang Matandang Tipan
ay maraming ma-
hahalagang aralin para
sa atin.

Pamamahagi ng Biblia

Dapat tayong magpa-
salamat sa mga tao ng
Diyos na tumanggap ng
Salita ng Diyos, nag-
ingat nito at namahagi
nito sa ibang bansa.

1ka-29 na Tanong

Tayo ay nasa Ilalim ng
kasunduan ng ---
Tipan ngayon, subalI't
binabasa natin ang
buong Banal na Kasula-
tan sapagka't ang lahat
ng Ito ay kinasihan ng
Diyos.

Sauluhln:

Ang mga bagay na Ito
nga'y nangyari sa kanila
na plnakahallmbawa at
pawang nangasuJat sa
pagpapaaJala sa atin. I
Corinto 10:11.

1ka-30Tanong

Sino ang dapat nating
pasalamatan sa pagkaka-
roon natin ng Biblia?
a) Ang mga Scrlba ng

Matandang Babi-
lonya.

b) AngmgataongDlyos
na tumanggap nito,
nag-Ingat nito, at
namahagi nito sa Iba!

k) Angmga pilosopong
Griyego.

Ika-29 na Sagot

Ika-30 Sagot
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Pamamahagi ng Biblia

Ibig ng Diyos na yaong
may Biblia ay ipama-
hagi ito sa iba. Kaya
nga ito ay ating pinag-
aaralan, itinuturo at
mayroon tayong mga
Samahan ng Biblia na
nagsasalin at nagla-
lathala nito.

Mga Salin

Nais ng Diyos na ang
bawa't isa ay magka-
roon ng Biblia sa kan-
yang sariling wika upang
maunawaan ito. Ipinag-
kaloob Niya ang Ma-
tandang Tipan sa mga
Hebreo sa kanilang sari-
ling wika.

24

1ka-31 Tanong

Bakit natin pinag-aaralan
at Itlnuturo ang Bibliaat
mayroon tayong mga
Samahan ng Biblia?
a) Sapagka't Iyon ay,

mabuting paraan
upang makaaklt ng
maraming mga
kaanib sa ating
Iglesya.

b). Sapagka't Ibig ng
Diyos na lahat ng
may taglay ng Kan-
yangSalltaaylpama-
hagl Ito sa Iba sa
lahat ng dako.

1ka-32 Tanong

KInasihan ng Espiritu
Santo ang sumulat ng
MatandangTIpan atlto'y
nasulat sa
a) wika ng mga anghel
b) wikang latin.
k) wikang Heb eo,
d) wikang Ingles.

Ang lyong Biblia

Ika-31 Sagot

Ika-32 Sagot
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Ang Aklat Na Ipinagkaloob Ng Diyos

Mga Salin

Nang malaunan, ang wi-
kang Griyego ang na-
ging pangkalahatang
wika sa panig na iyon
ng daigdig. Ang Bagong
Tipan ay nasulat sa wi-
kang Griyego na gamit
ng karaniwang tao noon.

1ka-33 Tanong

Upang ang mga kara-
niwang tao sa maraming
bansa ay makaunawa ng
BagongTIp.an,kinasihan
ng Diyos Itong mga
manunulat na gamitin
a) ang wikang Hebreo.
b) ang tanyag na

wikang Griyego ng
mga dalubhasa.

k) ang wikang Griyego
ng mga karaniwang
tao.

Mga Salin

Yamang karamihan sa
atin ay hindi nakau-
nawa ng wikang Hebreo
at Griyego ngayon, ang
Biblia ay isinalin sa mga
wikang ating nauuna-
waan- may 1,300 wika
ang mga ito.

1ka-34 na Tanong

Ang Biblia, o Isang aklat
lamang nito ay naisalin
na sa 1,300 mga wika
sapagka't
a) ang Salita ng Diyos

ay para sa lahat ng
tao sa lupa, nais
Nly~ng Ito ay
mapasakanlJang
wikang kanilang
maunawaan.

b) angBlbJlangGrlyego
ay mataas ang
halaga.

Ika-34 na Sagot
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Mga Salin

Ang mga wika ay nag-
babago. Hindi natin na-
uunawaang mabuti ang
mga lumang salin kaya
nga't tayo ay nagsasalin
ng panibago, upang ito
ay madali nating mau-
nawaan.

Mga Salin

Ang pinakatanyag na
salin sa Ingles ay ang
saling "King James Ver-
sion." Ang aklat na ito
ay sumipi sa Matandang
Tipan ng saling Tagalog
mula sa King James
Version at ang Bagong
Tipan naman ay sinipi
sa Tagalog Popular Ver-
sion New Testament
(Mabuting Balita Para
Sa Ating Panahon).
26

Ik.35 Tanong

Maraming Iba't Ibang
salin ang Bibliasa Ingles
sapagka't
a) binabago Ito ng mga

tagapagsalin upang
maging akma sa
sarlll nilang pani-
niwala.

b) ang wika ay nag-
babago, kaya't Isina-
saling muliangAklat
ng Diyos sa wlkaJ}g
nauunawaan ng mga
tao.

Ika·36 na Takdang
Aralin
Ito ang halimbawa ng dala-
wang salin. Gumamit ng
Iba't Ibang salin ng BlbUa
sa pag-aaral.
a) "Mag-Ingat ka sa lyong

sarili at sa lyong turo."
Isinalin sa Tagalog
mula sa King James
Version ..

b) "Maging maingat ka sa
lyong pagkilos at
pagtuturo." Tagalog
Popular Version New
Testament (Mabuting
BalIta Para sa Aling
Panahon).

Ang Iyong Biblia

Ika-35 Sagot

Ika-36 na Sagot
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Ang Aklat Na Ipinagkaloob Ng Diyos

Mga Salin

Lahat ng mga salin ng
Biblia, Matanda at Ba-
go, Protestante at Cato-
lico, ay magkakatulad.
Bawa't isa'y naglalayong
maisalin ang wastong
kahulugang nasa orihi-
nal na Griyego o Heb-
reo.

Ang Apocripa

Ang ilang salin ng Cato-
lico ay kasama ang Apo-
cripa. Ito'y mahalagang
aklat pangkasaysayan
nguni't walang katiba-
yan na kinasihan ng
Diyos.

1ka-37 Tanong

Pinasasalamatan natin
angDiyos sa lahat ngmga
saling Ito. sa paghaham-
bing sa bawa't Isa,
nauunawaan natin ang
Biblia nang lalong
mabuti sapagka't
sinisikap ng bawa't taga
pagsalin na maisalin ang
tamang kahulugan ng
orihinal na nasa wikang
H ....••.. 0G .••.•••••

1ka-38Tanong

Walang kasamang
Apocrlpa ang mga salin
ng Protestante at ilang
salin ng Catollco sa-
pagka't
a) ang mga aklat na Ito

ay hindi mahalaga.
b) ito'y walang kati-

bayan na kinasihan
ng Diyos.

k) ang mga ito ay
lubhang mahahaba.

Ika-37 Sagot

Ika-38 Sagot
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\ , ---Sapagka't ang hula ng mga propeta ay hindi nagbuhat
sa kalooban ng tao; ito'y gahng sa DIYOSat Ipinahayag ng
mga taong kmasihan ng Espiritu Santo.I \

Mga Tala

Ang ilang Bibha ay may
mga talang makatutu-
long sa ating ikauunawa
ng mahihirap na bahagi.
Maaaring mabuti' ang
tala nguni't yao'y hindi
kinasihan at maaarmg
mali.

1~39 na Takdang
Aralin

Ipanalangin ang mga sa-
mahan ng Biblia sa
kanilang gawaing
pagsasalin, paglalathala
at pamamahagi ng Mga
Kasulatan. Pasalamatan
ang Diyos sa pagkasalln
ng Kanyang Salita sa
Inyong sariling wika.
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Ika·34 Sagot

a) ang salita ng DiYOS
ay para sa lahat ng tao'
sa lupa, nais Niyang ito
ay mapasakarulang wi-
kang kanilang nauuna-
waan.

MGA TAMANG SAGOT SA IKA-3 ARALIN

Ika-17 Sagot

k) Animnapu't anim

Ika-18 Sagot

k) mga aklat na pag-aari
ng Diyos.

Ika-20 Sagot

b) nagsali ta ang Diyos
sa mga taong sumulat
mto ng dapat nilang
sabihm.

Ika- 21 Sagot

k) May 1,600 mga taon

Ika-22 Sagot

d) Apatnapung lalaki na
may iba't ibang tungku-
1m at hanapbuhay at
mula sa iba't ibang pa-
nahon ng kasaysayan.

Ika-23 Sagot

a) ang DIyos ang tunay
na May-akda, at ismulat
lamang mla ang. smabi
Niya sa kanila.

Ika- 24 Sagot

a) mga kasunduan ng
Diyos sa tao.
Ika-25 Sagot

a) Ang mga Hebreo o
mga Israelita

Ika-26 na Sagot

b) hanggang isugo ng
DiYOS ang Kanyang
Anak, ang Tagapaglig-
tas, upang pagkalooban
ang tao ng panibagong
kasunduan at tulungan
siya na matugunan ang
mga kondisyon.

Ika-27 Sagot

bjNasa Bagong Tipan

Ika-29 na Sagot

Bagong

Ika-30 Sagot

b) Ang mga tao ng Di-
yos na tumanggap mto,
nagmgat nito, at nama-
hagi nito sa iba!

Ika-31 Sagot

b) Sapagka't ibig ng
DiYOSna lahat ng may
taglay ng Kanyang Sa-
hta ay ipamahagi ito sa
iba sa lahat ng dako.

Ika-32 Sagot

k) wikang Hebreo.

Ika-33 Sagot

k) Ang wikang Gnyego
ng mga karaniwang tao

Ika-35 Sagot

b) ang wika ay nagba-
bago, kaya't isínasahng
muli ang Aklat ng DiYOS
sa wikang nauunawaan
ng mga tao.

Ika- 37Sagot

Hebreo
Griyego

Ika-38 Sagot

b) ito 'y walang katiba-
yan na kmasihan ng
Diyos.
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IKA-4 NA ARALIN

PAANO MASUSUMPUNGAN
ANG NAIS MO SA BIBLIA

1ka-40 Takdang A",lIn Ika-40 Sagot
at Tanong

Ang mga aklat ng Biblla
ay nahahati sa mga kaba-
nata at talata upang
makita natin agad ang
ating hinahanap. TIngnan
ang unang aklat sa iyo~g
Biblla, Ang Genesis. Ilan
ang kabanatang Genesis?
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Paano Masusumpungan Ang Nais Mo Sa Biblia

Mga Sanggunian sa
Biblia

Sa karamihang salin,
ang pagbabasa ay naha-
hati sa maikling bahagi
na may mga bilang sa
kaliwa. Ito ay tinatawag
nating mga talata o mga
teksto.

Mga Sanggunian sa
Biblia

Maaari tayong sumang-
guni sa alinmang talata
ng Biblia sa pamamagi-
tan ng pagbibigay ng;
una, pangalan ng aklat.
saka isunod ang bilang
ng kabanata at ang bi-
lang ng talata. Ito ang
sanggunian ng Biblia.

1ka-42Takdang Aralin Ika-42 Sagot

sa lyong Biblia, hanapin
ang Genesis, kabanatang
2, talatang 17. Ito ay
nagsisimula sa:
a) Datapuwa'tsakahoy

ng .....
b) Sabawa't malinis na

hayop ....
k) At nlllkha ng Qlyos

ang kalawakan .
d) At ang lupa ay ..

1ka-41Takdang Aralin
at Tanong

TIngnan ang unang kaba-
nata sa lyong BlbllL Ito
ba'y nahahati sa mga ta-
latang may bilang? Bang
talata mayroon saUDang
kabanata ng Genesis?

Ika·41 Sagot
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Mga Sanggunian sa
Biblia

Ang kababasa mong
sanggunian ay nakasu-
lat na Genesis 2: 17,
Nilalagyan natin ng tu-
tuldok (:) ang pagitan
ng bilang ng kabanata
at bilang ng talata.

Mga Sanggunian

Ang bilang sa pasimula
ng aklat ay binabasa
nang: Unang, Ikalawang,
o Ikatlong. I Timoteo
2: 8 ay binabasa nang:
Unang Timoteo, ikala-
wang kabanata, talatang
walo.

32

'1ka-43 Takdang Aralin
8tTanong

Hanapin mo ngayon ang
sumusunod na
sanggunian sa unang
aklat ng Bagong TIpan.
Mateo 1:21. Basahin mo
Ito. Ito'y tumutukoy
a) kay Jesus at sa kan-

yang mga alagad.
b) sa sali't saling lahi ni

Jesu-Cristo
k) sa kapanganakan ni

Jesus.

1ka-44na Takdang
Aralin at Tanong

Hanapin ngayon ang
unang kabanata ng Ma-
tandang TIpan. Basahin
Ito hanggang makita mo
ang talata na nagsa-
sabing: "At sinabi ng
Diyos, magkaroon ng
liwanag,at nagkaroon ng
liwanag." Isulat ang
sanggunian ng talatang
Ito.

Ang Iyong Biblia

Ika-43 Sagot

Ika-4 4 na Sagot
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Paano Masusumpungan Ang Nais Mo Sa Biblta

Mga Sanggunian

Sa pagsanggum sa isang
buong kabanata, o mga
kabanata, hindi natin
gmagarrut ang tutuldok.
Ang Genesis 1, 2 ay
tumutukoy sa dalawang
nauunang kabanata ng
Genesis.

Mga Sanggunian

Gumagamit tayo ng ku-
wit sa pagitan ng mga
talata na nasa iisang
kabanata kung hindi hi-
higit sa dalawa ang mag-
kasunod na talata. Ge-
nesis 1:1,2,4.

1kA-4STakdang Aralin Ika-45 Sagot
at Tanong

Hanapin ang huling kaba-
nata ng huling aklat sa
Banal na Kasulatan. Isu-
lat ang sanggunian.

Ika-46 na Tanong Ika-46 na Sagot

Isulat ang sanggunian
para sa Mateo, ikalawang
kabanata, talatang una at
ikalima.
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Mga Sanggunian

Ang kuwit sa pagitan ng
dalawang huling talata
ng sanggunian ay bina-
basa nang "at". Sa pag.
basa ng Mateo 2:1,5,6,
ay sinasabi nating "Ika-
wang kabanata ng Ma-
teo, talatang una, ikali-
ma at ikaanim.

"""'7 Tanong

Paano mo babasahin ang
Juan 3:1,2,101
a) Juan tatlo, una,

Ikalawa. lkasampu.
b) Juan. Ikatlong kaba-

nata, mga talatang
una. Ikalawa at
lkasampu.

k) Jual1 Ikatlo. una.
Ikalawaat lkasampu.

d) Juan tatlo, una at
Ikalawaat lkasampu.

Mga Sanggunian

Gumagamit tayo ng
gitling sa pagitan ng
mahigit na dalawang
magkasunod na talata
at binabasa ito ng tulu-
yan, kaya't ang Juan
1: 1-3 ay binabasang
Juan unang kabanata,
talatang una hanggang
ikatlo.
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ue.48 Takdang Aralin
• Tanong

AnI sanggunian saunang
apat na talata ng Bagong
TIpan ay Mateo 1:1-4.
Hanapin angsumusunod
na mga sanggunian sa
lyong Biblia at sabihin
kung nang talata may-
roon sa bawa't Isa;
a) Ang Genesis 8:18-22

ay mayroong-

b) Ang Genesis 8:18, 22
ay mayroong-

Ang Iyong Biblia

Ika-47 Sagot

Ika-48 Sagot
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Paano Masusumpungan Ang Nais Mo Sa Biblia

Mga Sanggunian

Ang mga talata o teksto
na mahigit sa Isang ka-
banata ay ibinubukod
sa pamamagitan ng tul-
dok-kuwit (;). Ang Ma-
teo 1:21; 2:1-6 ay tu-
mutukoy sa pitong ta-
lata na nasa dalawang
kabanata.

Mga Panggilid na
Sanggunian

Ang mga Bibliang gina-
gamit sa pag-aaral ay
may mga pang gilid na
sanggunian na nasa git-
nang dako o sa ibaba ng
pahma, upang maka-
tulong sa paghahanap
ng ibang talata na may-
roong magkatulad na
paksa.

Ika-50 Tanong Ika-50 Sagot

Angmallitna titik sa ilang
mga salita sa talata ng
Biblia ay para sa pagha-
hanap mo ng katulad na
tltlksagllld. Doonay ma-
tatagpuan mo ang mga
sanggunian sa
a) Ibang mga talata sa

Biblia na mayroong
katulad na paksa.

b) mga aklat na
mababasa tungkol sa
paksang Iyon.

1ka-49na Takdang
Aralin

Hanapin at basahin ang
Mateo 1:21,2:1, 3:13, 16.
Ang apat ng talatang ito
ay tungkol kay
a) Jesus, sa mga Par-

Iseo, kay Juan
Bautista, at sa mga
alagad.

b) Jesus, sa mga Pan-
tas, Juan Bautista, at
sa Espiritu Santo.

k) Jesus, Jose at sa mg.
pastol.

Ika-49 na Sagot
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----------~
MGA TAMANG SAGOT SA IKA-4 NA ARALIN

b) Juan, ikatlong kaba-
k) sa kapanganakan ni nata, mga talatang una,
Jesus ikalawa at ikasampu.

Concordancia

Ang concordancia ay
~angpagkakaayosayon
sa titik ng mga pangu-
nahing salita sa Biblia.
Sa ilalim ng bawa't sali-
ta ay may mga sang-
gunian at mga parirala
kung saan ito ginagamit
mula sa Genesis hang-
gang sa Pahayag (Apo-
calipsis),

Ika 40 Sagot

Limampu

Ika-41 Sagot

Tatlumpo't isa

1ka-42 Sagot

a) Datapuwa't sa kahoy
ng ...

Ika-43 Sagot

Ika-51 Takdang Aralin

Tingnan ang lyong Biblia
kung Ito ay may pang-
gilid na sanggunian at
Concordancla. Ito'y ma-
hahalagang tulong sa
mga nag-aaral, sa mga
guro, mangangaral, at sa
mga nag-aaral patungkol
sa ministeryo. Punan ang
t.yong'1'alang Mag-aaral"
para sa araling Ito.

Ika- 44 na Sagot
Genesis 1:3
Ika-4S Sagot

Pahayag (Apocalipsis)
22

1ka-46 na Sagot

Mateo 2:1,6

Ika-47 Sagot

Ang lyong Biblia

Ika-G Sagot
Ang Genesis 8:18-22
ay may limang talata.
Ang Genesis 8:18)22
ay may dalawang ta-
lata.
Ika-49 na Sagot
b) Jesus, sa mga pantas,
Juan Bautista at sa Espi-
ritu Santo.
Ika-50Sagot
a) ibang mga talata sa
Biblia na mayroong ka-
tulad na paksa.

36



MAHALAGANG PATALASTAS

Kapag napag-aralan mo na ang unang bahagi, mangyaring
tapusin ang Tala ng Mag-aaral at Pagsusulit para duon. Ipadala ang
pagsusulit ng "ANG IYONG BIBLIA" sa ICI PHILIPPINE
NATIONAL OFFICE, P. O. BOX 1084, MANILA.

Mangyari sanang maglakip ng taus-pusong kaloob para sa
gawaing panlabas ng ICI. Nagbibigay ang ICI ng mga aralin sa Biblia
sa libu-libong mag-aaral sa Pilipinas. Dahil sa mga kaloob ng mga
kaibigang tulad ninyo, naisasakatuparan ang gawaing panlabas ng
ICI. Ang inyong mga kaloob ang dahilan ng patuloy na pagpapala
sa iba.
Alalahanin: sa pamamagitan ng ICI napag-alaman ninyong SI
CRISTO ANG KATUGUNAN. Ang inyong donasyon ay makatu-
tulong upang ang katugunang ito ay mapasa iba.

HANG IYONG BIBLIA" - IKALAWANG BAHAGI

Ang susunod na tatlong aralin ay ito:
Araling 5 - Ang 39 na Aklat ng Matandang Tipan
Araling 6 - Ang 27 Aklat ng Bagong Tipan
Araling 7 - Paano mo Malalaman na ang 66 na Aklat ng

Biblia ay Salita ng Diyos

Kung nakalugdan mo ang pag-aaral ng Unang Bahagi ng kur-
song ito natitiyak naming higit mong kalulugdang pag-aralan ang
Ikalawang Bahagi. Ngayon makatatanggap ka ng higit na maliwanag
na larawan at paliwanag kung ano ang BIblia.

Matapos mong pag-aralan ang Ikalawang Bahagi may kara-
patan kang tumanggap ng KATIBAYAN NG PAGTATAPOS NG
"ANG IYONG BIBLIA." Ito'y hindi lamang isang katibayan ng
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pagtatapos na maaaring ikuwadro at isabit sa dingding kundi maaan
kang maging pinuno ng Bible Club na may mahalagang kaalaman
tungkol sa Bibliang maaaring ibahagi sa iba.

Hindi namin masasabmg sinasakop ng mga aralin ng Ikalawang
Bahagi ay isang pagpapalawak na pagpapakilala sa "Ang Iyong
Biblia". Hindi mo makukuha ang mga karagdagang inspirasyon at
mahalagang kaalaman araw-araw kapag pmagpaliban mo ang pag-
aaral nito.

sa Ikalawang Bahagi ng "Ang Iyong Biblia" tmipon ng ICI sa
isang maikling ayos ang kaalaman tungkol sa Bibha at mga kaala-
mang tutulong sa isang Cristiano. Ang Ikalawang Bahagi ng "Ang
Iyong Biblia" ay makatutulong sa iyo upang higit mong makilala
ang Diyos, magkaroon ka ng higit na malalim na karanasan at tumu-
long sa iyo upang "Ang Iyong Biblia" ay magmg Isang buhay na
aklat para sa iyo.

Alam mo bang minsan ay sinabi ni Daniel Webster na "Kung
susundin natin ang mga patakarang nasa Biblia, ang atmg bayan ay
magpapatuloy sa tagumpay. Nguni't kung tayo at ang ating saling-
angkan ay kaliligtaan ang mga turo at kapangyarihan nito, walang
sinumang makapagsasabi kung paanong ang isang sakuna ay magli-
libing sa ating kaluwalhatian sa paglimot ng lahat."

Naniniwala ang ICI na taglay ng Biblia ang kaisipan ng Diyos,
ang kalagayan ng tao, ang paraan ng kaligtasan, ang kamatayan ng
mga makasalanan at kaligayahan ng mga mananampalataya. Ang
mga aral nito ay banal, ang mga turo ay nakapangyayari, ang mga
kasaysayan nito ay totoo, ang mga kapasyahan nito ay di magba-
bago. Ito'y dapat basahin ng lahat upang maging matalino, paniwa-
laan ito upang maging ligtas at isagawa ito upang maging banal.
May taglay na liwanag ang Biblia upang tumanglaw, pagkain upang
bumuhay, at upang umaliw sa iyo. Itinatagubilin ng ICI ang Biblia
upang basahin ng marahan, madalas at buong pagdalangin. Ang
Biblia ay Isang mina ng kayamanan, isang paraiso ng kaluwalhatian
at ilog ng kasiyahan para sa diwa ng tao. Ito'y Ibinibigay na pang-
habang-buhay, bubuksan sa paghatol sa tao at magkakabisa ito sa
isip ng tao magpakailanman. Sa mga kadahilanang ito, naniniwala
ang ICI na ang pag-aaral sa Biblia ay may kalakip na mataas na pa-

38 nanagutan para sa lahat ng tao. May kaloob itong dakilang gantim-



pala sa mga masikap na nagbubulay-bulay sa mga kautusan at
pangako nito.

Sa loob ng dantaon ang Biblia ay namalaging kapahayagan ng
Diyos at Kanyang kalooban para sa tao. Ito'y walang kamatayang
aklat, isang mahalagang pamana sa buong sangkatauhan. Ang Bibha
angsiya pa ring pinakadakilang inspirasyon sa banal na pamumuhay
at umaakay sa mga tao na maging banal.

Natagpuan ng mga salmlahi ng tao, na sa pamamagitan ng pag-
bubulay-bulay sa laman ng banal na Aklat na ito, ang panibagong
liwanag at malalahm na pamantayan ng katotohanan.

Hindi binago ng panahon ang pangangailangan sa Aklat ng mga
Aklat na ito. Napakaraming di-mapaniwalain ang dumating at na-
wala nguni't walang anumang makapagpapawalang-bisa sa mga
pangako ng DiyOS na nasa mga pahina ng Banal na Biblia.

Salamat sa Diyos, sa pamamagitan ng ICI, milyun-rmlyong
mga tao ang makatatanggap ngayon ng higit na lalong kaalaman ng
Bibha. Nuong nakaraan, walang ibang aklat ang higit na tinuligsa,
hinamak, sinunog o ipinagbawal. Nguni't ngayon, ang Biblia ang
PINAKAMAB1LING AKLAT sa mundo at taun-taon ay dumarami
ang bumibili nito.

Ang mga tagapakuug sa radyo mula sa Tsina at Rusya ay su-
mulat sa FEBC sa Maymla at hurmhiling ng Santa Biblia. Sa mala-
yang daigdig, libu-hbong mga siyentipiko, pilosopo at mga nagtu-
turo ang nagpapalagay na ang Bibha ang pinakadakilang aklat sa
buong mundo.

Ang Bibha ay hmdi nawawalan ng kapangyarihan sa pagbabago
sa buhay ng milyun-rmlyong mga tao. Sa pagbabasa at pananalig sa
mga mensahe nito, ang mga sugapa sa opyo at manlalasing ay
bumuti, ang mga masasamang babae at lalaki, sa mga kabataan, sa
mga batang babae at lalaki sa buong mundo.

Ang mensahe ng Biblia ay kasmg-kapangyarihan at makato-
tohanan na para bang ang Maykapangyarihan mismo ang nagsasalita
sa tinig na maririnig ng mga tao. Ang pagpapabaya at pagtanggi
lamang na pagsamahin ang pananampalataya at panghabang-buhay
na mensahe mto ang maaaring magpawalang-bisa sa inspirasyon nito.

sa pamamagitan ng Salita ng Diyos ay nakatagpo ang mga tao
ng kapayapaan para sa kamlang mga puso, katiyakan ng kapata-
waran, lakas na makapagtagumpay laban sa kasalanan at isang
maningning na pag-asa ng luwalhating walang hanggan. I Juan 5:9-13.39
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Dahil sa patuloy na paglago ng mteres sa lahat ng un ng pag-
aaral ng Biblia sa Pihpmas, matapat na ninanais ng ICI na tulungan
kang higit na makaunawa sa Biblia, Dahil dito, nagagalak ang ICI na
bigyan ka ng higit na pagkakataong makapag-aral ng mga aralm sa
Biblia. Ito'y isinaayos upang akaym kang magkaroon ng higit na
malapit na kaugnayan sa DIYos at CnstJanong pamumuhay para sa
DIYos dito sa lupa sa panahong tulad nito.

Sa pamamagitan ng ICI malalaman mo na ang Biblia ay kina-
sihan sapagka't ang ammg mga arahn sa Biblia ay makapagbibigay-
inspirasyon sa IYO.

Sumulat ngayon para sa kurso ng "Ang Iyong Biblia". Kung wala ka
pang kopya ng Biblia, sikapin mong bumili sa pamamagitan ng IC!. Kung ikaw
ay interesado, sumulat at humingi ng higit pang kaalaman tungkol sa mga
"Biblia" sa Ingles o Iba pang mga wik:aing Pilipino. Mangyanng sumulat sa:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINES NATIONAL OFFICE
P. O. Box 1084 Manila 1099



"ANG IYONG BIBLIA"

Petsa _

Mangyaring isulat ng malinaw:

Pangalan _

Tirahan _

Pangalan ng Iglesya _

Address ng Iglesya

Pangalan ng Pastor

Mahalaga: Mangyaring sulatan ang TALA NG MAG-
AARAL AT PAGSUSULIT at ipadala ito sa
ICI Philippine National Office, P.O. Box 1084,
Manila. Huwag kalimutang ilakip ang inyong
donasyon sa ICI,

Aralin 1 - Ang Pag-aaral Ng Aklat Na Ito

Sinagot ko ang mga tanong at nauunawaan ko ang paraan.

Lagda .

Aralin 2 - Mga Pakinabang sa Pag-aaral Ng Biblia

Banggitin ang 8 pakinabang sa matapat na pag-aaral ng Biblia.

1 41



2 .

3 ..

4 ..

5 .

6 .

7 .

8 ..

Aralin 3 - Ang Aklat Na Ipinagkaloob Sa Atin Ng Diyos

Smagot ko ang mga tanong at nagawa ko ang mga takdang-ara-
hn.

Lagda .

Aralin 4 - Paano Masusumpungan Ang Hinahanap Mo Sa Biblia

Sinagot ko ang mga tanong at nagawa ko ang mga takdang-ara"
hn

Lagda ..

MAHALAGA:

Mangyaring tanggalin ang pahinang ito at ipadala kasama
ng sagot sa Ikalawang Bahagi sa:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
P.O. BOX 1084
MANILA 1099
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5 ANG MGA AKLAT NG
MATANDANG TIPAN

6 .ANG MGA AKLAT NG BAGONG 70

TIPAN

44

AN fCI CORRESPONOENCE • COURSE

ANG IYONG BIBLIA
IKALAWANG BAHAGI

MGA ARALIN 5-7

MGA NILALAMAN

ARALIN PAHINA

7 PAANO NATIN MALALAMAN 89

NA ANG BIBLIA AY SALITA NG
DIYOS
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Ang Iyong Biblia

IKA"5 ARALI N

ANG MGA AKLAT NG
MATANDANG TIPAN

Ik.S2 Takdang Aralin
\'2- 5

, 'r
elf.=

J (f,,'
ANG PINAKAMAINAM NA PARAAN
NG PAG-AARAL NG MGA AKLAT
NG BIBLIA, AY PAGBUKUo-
BUKURIN. BAKASIN ANG IYONG
KAMAY AT KOPYAHIN ANG LARA-
WA~G ITO.
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Ang Mga Aklat Ng Matandang Tipan

Kautusan Kasaysayan Mga Tula

Genesis Josue Job
Exodo Mga Hukom Mga Awit
Levitico Ruth Mga Kawikaan
Mga Bilang 1 at 2 Samuel Eclesiastes
Deuteronomio 1 at 2 Mga Hari Ang Awit ng mga

1 at 2 Mga Cronica Awit
Ezra
Nehemias
Esther

Matandang Tipan

5 mga aklat ng Kau-
tusan

12 mga aklat ng Ka-
saysayan

5 mga aklat ng Tula
5 Mahahabang Aklat

ng mga Propeta
12 MaliliIt na Aklat

ng Propeta

39 Kabuuan ng mga
Aklat

Ika-53 Takdang Aralin

Angtalaan ng mga nUal.
man sa unahan ng lyong
BlbUa ay magsasabi sa
Iyo ng kasusumpungan
mo ng bawa't aklat.
Guhltan ang pagitan na
pinagmulan ng mga
pagkakahatl ng pinas-
bukod-bukod na mga
aklat.
Upang magawa Ito. ba-
sahin ang halimbawa ng
mga sumusunod na
pahina, at gamitin Itong
patnubay,
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MAHAHABANG AKLAT NG MAIIKLlNS AKLAT NG
MGA PROPETA MGA PROPETA

Isaias
Jeremias
Mga Panaghoy
Ezekiel
Daniel

Oseas
Joel
Amos
Obadias
Jonas
Micas
Nahum
Habacuc
Zefanias
Hagai
Zacarias
Malakias

Ang lyong Biblia

Matandang Tipan Ika-54 na Sagot

Genesis, Exodo, Levi-
tico, Mga Bilang, at
Deuteronomio (Mga
Aklat ng Kautusan) ay
tinatawag na "Penta-
teuch" na ang ibig sabi-
hin ay "limang aklat."

46

Ika-54 na Tanong

Ano ang tawag natin sa
Genesis, Exodo,Levítíco,
Mga Bilang at Deute-
ronomio?

a) Pentecostes
b)Pentagon
k) "Pentateuch"



Ika-55 Sagot

AN ICI CORRESPONDENCE • COURSE

Ang Mga Aklat Ng Matandang Tipan

Ang Pentateuch

Ang limang aklat na ito
ay sinulat m Moises, ang
dakilang tagapagpalaya
at pinuno. Kung min-
san ay tinatagurian na-
tin itong "Ang Limang
Mga Aklat ni Moises."

Mga Aklat ng Kautusan

Ang kahulugan ng sali-
tang "GenesIs" ay "pa-
simula" o "pinagmu-
lan." Ang Genesis ay
nagsasabi ng pinagmu-
lan ng tao, ng sanlibu-
tan, ng kasalanan, at
ng katubusan.

Ika-55 Tanong

Sino ang sumulat ng
Genesis,Exodo,Levitico,
Mga Bilang, at Deuter-
onomio?
a) Si Josue ang manlu-

lupig
b) Si Pablo ang alagad
k) SiLucasangmagiliw

na manggagamot
d) Si Moises ang

tagapagpalaya

Ika-56 Tanong

Alin sa limang aklat na
ito ang may pamagat na
ang kahulugan ay pasi-
mula, o pinagmulan?
a) Genesis
b) Exodo
k) Levitlco
d) Mga Bilang
e) Deuteronomio

Ika-56 na Sagot
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Mga Aklat ng Kautusan

Ang kahulugan ng
Exodo ay "paghkas"
o "paglabas." Ito'y
nagsasaad ng paglikas
ng mga tao ng Diyos
mula sa kanilang pag-
kakaalipin sa Egipto.
Hanapin ang Exodo sa
iyong Biblia.

Mga Ak lat ng Kautusan

Ang mga saserdoteng
Hebreo ay nagmula sa
lahi ni Levi. Ang aklat

Ing Levitico ay may ta-
gubilin ukol sa kanilang
mga gawain at mga iha-
haing handog.
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Ika-57 Tanong

Alin sa unang Umang
mgaAklat ang tungkol sa
pagllkas ng mga israelita
mula sa EgIpto?
a) Genesis
b) Exodo
k) Levltlco
d) Mga Bilang
e) Deuteronomio

Ika-58 Tanong

Aling Aklat ang may
tagubllln ukol sa mga
saserdote at mga lha-
handog?
a) Genesis
b) Exodo
k) Levitlco
d) Mga Bilang
e) Deuteronomio

Ang Iyong Biblia

Ika-57 Sagot

Ika-58 Sagot
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Ang Mga Aklat Ng Matandang Tipan

Mga Aklat ng Kautusan

Ang Mga Bilang ay tina-
gurian ng gayon sapag-
ka't ito ay nagtatala ng
dalawang senso ng mga
taga Hebreo. Ito'y ma-
halaga sa pagbubuo ng
isang bansa.

Mga Aklat ng Kautusan

Bago yumao si Moises,
siya'y nagtalumpati at
muling ginunita ang mga
kautusan ng Diyos.
Ito'y nasa Deuterono-
mio. na nangangahulu-
lugang "Pangalawang
Kautusan. "

Ik.59 na Tanong

Ang unang limang aklat
ng Banal na Kasulatan ay:
G .
E. •.......
1.. •..•••••
MgaB .•.......
Deuteronomio

1Q.60 Tanong

Isulat ang pangalan ng
limang aklat ng Kautusan
at guhltan yaong nang.
ngahulugang "Pangal.
wang Kautusan," Iham-
bing ang lyong talaan sa
tamang mga sagot at
lwasto ang alinmang mall
sa pagbaybay.

Ika-59 na Sagot

Ika-60 Sagot
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Mga Aklat ng Kautusan

Bukod sa kautusan, ang
unang limang aklat ay
naglalaman ng mga ma-
luwalhating kasaysayan
ng bayan ng Diyos sa
loob ng mahigit na 2,-
500 mga taon.

Ang mga Aklat ng
Kasaysayan

Ang labingdalawang
Aklat ng Kasaysayan
ay ang sumusunod:
Josue, Mga Hukom,
Ruth, 1 Samuel, 2 Sa-
muel, I Mga Hari, 2
Mga Hari, I Mga Cronica,
2 Mga Cronica, Ezra,
Nehemias, Esther.

50

Ika -61 Takdang Aralin

Magsanay sa pagha-
hanap sa lyong Bibliang
bawa't lsasa Umangaklat
ni Moises. Isara ito bago
maghanap ngsusunod na
aklat. Magsanay na
mabuti upang madali
mong makita angaklat na
hinahanap mo.

11ca-62 Takdang Aralin

Kopyahin ang mga ta-
laan ng mga Aklat ng
Kasaysayan. Maglagay
ng kapirasong papel sa
lyong Biblia sa pagitan
ng Deuteronomio at
Josue at ng isa pang
papel sa pagitan ng
Esther at Job. At
magsanay sa pagha-
hanap sa bawa't isa sa
mga Aklat ng
Kasaysayan, tulad ng
iyong ginawa sa mga
Aklat ng Kautusan.

Ang lyong Biblia
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Ang Mga Aklat Ng Matandang Tipan

Ang Mga Aklat ng
Kasaysayan

Si Josue, ang heneral
na humalili kay Moises,
ang sumakop sa lupain
ng Canaan at siyang na-
ging unang hukom. Ang
aklat ni Josue ay tung -
kol sa pananakop.

Mga Aklat ng Kasay-
sayan

Ang Mga Hukom ay su-
makop sa 400 mga taon
ng mga pagkatalo at
mga tagumpay sa Ca-
naan ng mga Israelita,
pagkatalo kung nakali-
limot ang mga tao sa
Diyos; tagumpay kung
sila ay nagsisi at ang
Diyos ay nagbabangon
ng mga hukom bilang
mga tagapagpalaya.

Ika-63 Tanong Ika-63 Sagot

Alinsa mgaaklat angnag-
tataglay ng pangalan ng
manlulupig ng Canaan?
a) Josue
b) Mga Hukom
k) Ruth
d)Samuel;
e) Mga Hari
g) Croniea
h)Nehemtas
l) Ezra
J) Esther

1ka-64 na Tanong
Ang Ikalawang aklat ng
kasaysayan ay tungkol
sa
a) unang 2,500 mga

taon ng kasaysayan
ng tao.

b) 400 mga taon sa
ilalim ng mga hari
ng EgIpto.

k) 400 mga taon sa Ca-
naan sa ilalim ng
mga hukom.

d) pangangasiwa ng
mga emperador ng
Roma.

Ika·64 na Sagot
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Mga Aklat ng
Kasaysayan

Ang Aklat ni Ruth ay
nagsasaad ng magan-
dang Moabita noong
panahon ng mga hu-
kom, na naging lola sa
tuhod ni David at isa sa
mga ninuno ni Jesus.

Mga Aklat ng
Kasaysayan

Ang 1 at 2 Samuel ay
nagsasaad kasaysayan
ng kaharian ng Israel.
Si Samuel ay tumulong
sa pagtatag nito. Siya
ay isang saserdote, pro-
peta, mangangaral, poli-
tiko, at siyang pinaka-
huli sa mga hukom.
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1k&-65 Tanong

Ang kasaysayan ng p~
tltlwala ng lola sa tuhod
ni David at ang
kasaysayan ng kanyang
pag-ibig ay nasa Aklat ni
a) Ezra
b) Esther
k) Nehemias
d) ISamuel
e) Mga Hukom
g) Ruth

lICa-88 na Tanong

Ibigay ang unang sam-
pung aklat ng Biblia:

1. G. -------------------
2. ~.--------------------
3. ~.--------------------
4. Mga B. -------------
S. D. -------------------
6. J. ------- ••••-.-- •••--
7. Mga H. -•••--.---.-
8. l S.--.-- •••••••-•••
9. R.•••••• - •••- •••••
10.2 S.• ----------.

Ang Iyong Biblia

Ika-65 Sagot

Ika·66 na Sagot
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Ang Mga Aklat Ng Matandang Tipan

Ang Mga Aklat ng
Kasaysayan

Ang 1 at 2 Mga Hari at
1 at 2 Cronica ay nag-
sasaad ng kasaysayan
ng kaharian ng Juda at
Israel. Ang Crornca ay
sumasakop ng maha-
bang panahon at nagla-
laman ng maraming ta-
laangkanan .

Mga Aklat ng
Kasaysayan

Ginamit ng Diyos si
Ezra na isang saserdote,
at si Nehemias na isang
prinsipe, upang pangu-
nahan ang mga Hebreo
sa pagbabalik sa kani-
lang tahanan pagkata-
pos ng kanilang pagka-
bihag sa Babilonya. Sila
ay tumulong sa pagtayo
ng bansa.

Ika-67 Takdang Aralin
at Tanong

Paghambingln ang unang
limang kabanata ng l
Mga Hari at 1 Mga Cron-
iea. Aling aklat ang may
higit na maraming talaan
ng mga angkan at ng
kanilang mga ninuno?
a) 1 Mga Hari
b) I Mga Croniea

1ka-68 Tanong

Ginamit ng Diyos si Ezra
na manguna ng Isang
kahangahangang espirI-
tuwal na pagbabagon~
buhay sa Jerusalem.
a) pagkatapos ng pag-

laya sa Egipto.
b) sa panahon ng

pagsakop ng Canaan
ni Josue.

k) pagkatapos ng
pagpapalaya sa mga
Hebreo sa pagkabI-
langgo sa Babilonya.

Ika-57 Sagot

Ika-58 Sagot
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Mga Aklat ng
Kasaysayan

Kinasihan ng DIYos SI
Ezra upang sumulat at
tipunin ang banal na
mga aklat na bumubuo
sa Matandang Tipan.
Nagpagawa siya ng mga
Sipi ng mga Kasulatan
upang mabasa ng mga
tao.

Mga Aklat ng
Kasaysayan

Ang Aklat ni Esther ay
tumutukoy sa paggamit
ng DIYos kay Reyna
Esther, na nagwagi sa
isang tirnpalak-kagan-
dahan upang mailigtas
ang mga Hebreo sa ka-
matayan noong pana-
hon ng pagkabihag.
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Ika-69 na Tanong

Ang panuntunan o ka-
buuang talaan ng mga
aklatna bumubuo sa Ma-
tandang Tipan. ay nata-
pos pagkamatay ni Ezra.
Maalaala natin si Ezra sa
kanyang mahalagang ga-
wain sa
a) pagtitipon-tipon ng

mga aklat ng Matan-
dang Tipan na
umiiral noon.

b) pagsulat ng unang li-
mang aklat ng Banal
na Kasulatan.

1ka-70Tanong

Ang hulíng tatlong mga
aklat ng kasaysayan ay
tumutukoy sa pagta-
tanggol ng Diyos sa mga
Hebreo sa kanllana
pagkabihag at pag-
babalik mula sa BabI-
lonya. Ang mga Ito ay
a) Ezra, Nehemias, [a..

ther
b) 1at 2 Samuel. 1Mga

Hari
k) Josue. Mga Hukom,

Ruth

Ang lyong Biblia

Ika-69 na Sagot

Ika-70 Sagot
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Ang Mga Aklat Ng Matandang Tipan

Maglagay ng kapirasong
papel sa iyong Bibha sa
pagi tan ng Deuterono-
mio at Josue at Isa pa
sa pagitan ng Esther at
Job. Magsanay sa pagha-
hanap sa bawa't aklat
sa dalawang pagkaha-
ting ito.

Mga Aklat ng Tula

Ang slo.b, Mga AWIt,
Mga Kawikaan, Ecle-
siastes, at Ang Awit
ng mga Awit ay mga

\ aklat ng tulang Hebreo.
Mayroon ding mga ma-
tulaing SiPI sa iba pang
mga aklat ng Biblia.

1ka-71 Takdang Aralin

Ayon sa lyong memorya
Isulat ang mga pangalan
ng unang 17mga aklat ng
Biblia. Iwasto Ito sa ta-
laan ng mga nilalaman.
Humingi ng tulong sa
Isang kaibigan na pumlU
ng mga pangalan sa ta-
laan at basahin Ito sa Iyo
upang malaman kung
paano kabllls mong ma-
tatagpuan ang bawa't
aklat.

1ka-72 Tanong

Ang Job, Mga Awit, Mga
Kawikaan, Ecleslastes, at
Awit ng mga Awit ay mga
aklat ng
a) kasaysayan ng mga

Hebreo.

b) tulang Hebreo.
k) tulang Ingles.
d) kautusan.

Ika-72 Sagot
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Mga Aklat ng Tula

Ang Job ay isang ma-
dula, ma-pilosopiyang
tula na tumutukoy ng
pagdusa ng mabutmg
tao. Ito ay maaarmg
nasulat nang una kaysa
Ibang mga aklat ng
Biblia

Mga Aklat ng Tula

Ang Mga Awit ay mga
kantang bumubuo sa
talaawitang Hebreo. SI
Haring DaVId, ang da-
kilang manunugtog, ay
sumulat ng karamihan
dito. Wala nang higit
pang magandang tulain
kaysa rito.
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.. 73 Tanong

"Bakit nagdudusa ang
mga matutuwídt" ay
siyang paksa ng
a) Ezra
b) Nehemias
k) Esther
d) Job
e) MgaAwit

1ka-74 NI Takdang
Aralin at Tanong

Hanapin ang talaawltan
ng mga Hebreo sa ka1a-
gitnaan ng lyong Biblia.
Ilang mga awitin may-
roon Ito?
a) 50
b) 150
k) 225
d) 300

Ang Iyong Biblia

Ika-73 Sagot

Ika·74 na Sagot
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Ang Mga Aklat Ng Matandang Tipan

Mga Aklat ng Tula

Si Solomon, anak ni
David, at pangatlong
hari ng Israel, ang si-
yang pmakamarunong
na tao na nabuhay. Si-
nulat niya ang mga
Kawikaan. Eclesiastes.
at Ang Awit ng mga
Awit.

Mga Aklat ng Tula

Sinulat at pmagsama-
sama ni Solomon ang
Mga Kawikaan upang
turuan ang mga kaba-
taang makapamuhay ng
mabuti at matagumpay
na buhay. Ito ay isa sa
mga "aklat ng karu-
nungan."

1ka-75 Tanong

Noong gintong
kapanahunan ng panltl-
kang Hebreo ay
a) Isinulat ni Davtd ang

Mga Awit, Mga
Kawikaan, at Eclesl-
astes,

b) Isinulat ni Solomon
ang mga Kawikaan,
Ecleslastes, at Ang
Awit ng Mga>Awlt.

k) Isinulat ni Solomon
ang aklat ni Esther
at Job.

11<8-76na Tanong

Alinsa mga aklat ng tula
ang magagamit sa pang-
araw-araw na karunu-
ngan, upang maturuan
ang mga kabataan ng
pagiging matagumpay.
a) Job
b) MgaAwlt
k) Mga Kawikaan
d) Eclesiastes
e) Awit ng mga Awit

Ika-75 Sagot

Ika-76 na Sagot
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Mga Aklat ng Tula

Ang Ecleslastes ay pa-
totoo m Solomon na
ang buhay ay walang
katuturan kung walang
DIYos. Ang mga kaali-
wan, mga kayamanan,
mga katuparan, at ka-
pangyanhan, ay hmdi
nagbibigay kasiyahan.
Ang tao ay nilalang
upang maglingkod sa
DIYos.

Mga aklat ng Tula

Ang AWit ng mga AWIt
ay tulad sa Isang opera,
Isang madulang awitin.
Ito ay tungkol sa pag-
Ibig na namamagitan sa
kasintahang babae at
kasintahang lalaki at
sumasagisag sa pag-Ibig
ng DIYOS sa Kanyang
bayan.
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lka-n Tanong

Ang aklat ng Ecleslastes
ay tungkol sa material-
Ismo na nagtuturong:
a) ang kasaganaan ay

nagdudulot ng kali-
gayahan.

b) angpaggawaparasa
Iba ay nagdudulot
ng kaligayahan.

k) ang tao ay nilalang
upangpagllngkuran
ang Diyos at wala
nang Iba pang
makapagbibigay ng
kasiyahan sa kanya.

Isulat ang mga pangalan
ng mga aklat ng tula. Sa-
lungguhltan ang awit ng
pag-Ibignanaglalarawan
sa Diyos at sa Kanyang
bayan o kayCrlsto at ang
Iglesya.

Ang lyong Biblia

I ka- 77 Sagot

Ika·78 Sagot
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Ang Mga Aklat Ng Matandang Tipan

Mga Aklat ng Hula

Ang Diyos ay nagbigay
ng mga pangitain sa mga
propeta (tulad sa mga
larawang gumagalaw)
ng tungkol sa mang-
yayari sa hinaharap. Isi-
nulat ng mga propeta
ang mga kapahayagang
ito at ibinigay ang men-
sahe ng Diyos sa mga
tao.

1ka-79 na Tanong

Hinulaan ng mgaaklat ng
hula ng walang mall ang
hinaharap ng maraming
bansa sapagka't angmga
propeta ay
a) gumamit ng ma-

bisang kaalaman sa
pangkukulam.

b) pinag-aralan ang
takbo ng politika at
Ipinahayag ang mga
mangyayarI.

k) tumanggap ng mga
kapahayagan mula
sa Diyos.

Ika·79 na Sagot

Mahahabang Aklat
ng mga Propeta

Mahahabang aklat ng
mga propeta ang tawag
dito dahilan sa haba ng
kanilang mga aklat, sa
katagalan ng kanilang
paglilingkod, at sa kani-
lang dakilang kabantu-
gang pambansa at pan-
daigdig.

IkII-80 Takdang Aralin

Hanapin ang mga aklat ng
Mahahabang aklat ng mga
Propeta sa lyong Biblia:
lsalas, Jeremias, Mga Pa-
naghoy, Ezekiel, at Daniel.
Ang lahat ng mga plnagsa-
masamang aklat ng mga
MaIUUtna aklat ng mga
Propeta ay hindi kasln~
haba ng Aklat ni Isaias.
Magsanay ng pagbuklat ng
lyong Bibliasa bawa't aklat
ng mga Mahahabang aklat
ng mga propeta.

59



AN ICI CORRESPONDENCE • COURSE

Ang Iyong Biblia

1ka-81 Tanong Ika-8l SagotMahahabang Ak lat ng
Mga Propeta

Pitong daang taon bago
isilang SI Jesus ay hinu-
laan ni Isaias ang Kan-
yang kamatayan dahil
sa ating mga kasalanan,
at ang Kanyang pagka-
buhay na mag-uli.

Sino sa mga Propeta ang
nabuhay ng 700mgataon
bago isilang si Jesus at
humula ng maraming
mga bagay na natupad
sa buhay ni Jesu-Cristo?
a) Isaias
b) Jeremias
k) Ezekiel
d) Daniel

Ika-82 Takdang AralinMahahabang Aklat ng
Mga Propeta

Sina Isaias at Jeremias
ang humula sa pagka-
kabihag sa Babilonya.
Isinulat ni Jeremias na
pagkaraan ng 7O mga
taon ng pagkabihag ang
mga Hebreo ay magba-
balik sa kanilang sariling
lupain.

Angmga hula ni Isaias ay
100 mga taon o mahigit
pa bago mangyari ang
pagkabihag. Basahinang
Isaias 44:28; Jeremias
25:11; at 2 Mga Cronica
36:22. Ang utos ni Círo
ay nangyari pagkatapos
ng pitumpung taong
pagkabihag ng mga He-
breo sa Babilonya tulad
ng pagkahula ni Jere-
mias.
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Ang Mga Aklat Ng Matandang Tipan

Mahahabang Aklat ng
Mga Propeta

Nakita ni Jeremias ang
katuparan ng maranung
hula sa pagkasira ng
Jerusalem. Ito ay kano
yang inilalarawan sa li-
mang luksang tulain na
tinatawag na Mga Pa-
naghoy.

Mahahabang Aklat ng
Mga Propeta

Sina Ezekiel at Damel
ay mga propeta ng pag-
kabihag. Sila ay nang -
hula sa mga Hebreo sa
loob ng 70 mga taon
sa pagkabihag sa kanila
ng Babilonya.

Ika-83 Ta~ng Ika-83 Sagot

Aling aldat ng mga tula
na sinulat ni Jeremias
tungkol sa pagkasira ng
Jerusalem ang nakatala
sa~ahahabangAJdatng
mga Propeta sa halip na
itala samgaaklat ngtula?
a) ~ga Kawikaan
b) Eclesiastes
k) Jeremias
d) ~ga Panaghoy

Ika-84 na Takdang Ika-84 na Sagot
Aralin

Ang mga propetang
bihag sa Babilonya na
nangaral sa mga Hebre-
ong ípínatapon ay sina:
a) Isaias at Jeremias
b) Ezekiel at Daniel
k) Oseas.Joel.at.Amos
d) Jonas, ~icas, at

Nahum.
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Ang Iyong Biblia

1ka-85 Takdang Aralin Ika-85 SagotMahahabang Aklat ng
Mga Propeta

Si ~l ang bihag na
Hebreong prinsipe, ay
naging pangunahing mi-
nistro ng emperyong
Babilonya. Ang kano
yang wastong hula sa
pagtatagumpay at pag-
bagsak ng mga emperyo
ay kamangha-mangha.

Isulat ang mga pangalan
ng limang Mahahabang
Aklat ng mga Propeta. Sa-
lungguhítan ang pa-
ngalan ng bihag na prin-
sipe na naging ministro.

1ka-86 na Takdang Ika-86 na Sagot
Aralin

Maiikling Aklat ng mga
Propeta

Ang unang siyam na
propeta ng Maiikling
Aklat ng mga Propeta
ay nabuhay bago nang-
yari ang pagkabihag.
Ang huling tatlo ay
nabuhay matapos mag-
balik ang mga Hudyo
mula sa Babilonya.

Kopyahin angtalaang ito
ng Mallkling Aklat ng
mga propeta; saka
hanapin ang mga aklat
na ito sa iyong Biblia.
a) Oseas h) Nahum
b) Joel I) Habacuc
k) Amos l) Zefanlas
d) Obadias m) Hagat
e) Jonas n) zakarias
g) Micas ng) Malakias
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Ika·87 Sagot
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Ang Mga Aklat Ng Matandang Tipan

Maiikling Aklat ng Mga
Propeta

Ipmangaral m Oseas ang
pag-ibig ng DIYOS sa
Kanyang bayan tulad
ng asawang lalaki sa
kanyang di-tapat na ka-
biyak. Irnlarawan ito ni
Oseas sa pagpapatawad
sa asawa niyang nag-
taksil sa kanya.

Maiikling Aklat ng Mga
Propeta

SI Joel ang humula sa
pagbubuhos ng Espiritu
Santo na natupad sa
Araw ng Pentecostes at
sa kansrnatikong pagba-
"bagong-buhay sa kasa-
lukuyan.

Ik.87 Takdang Aralin

Sinong propeta na ang
na~ngpaksangkanyang
aklat ay ang pag-ibig ng
Diyos sa Kanyang di ta-
pat na bayan, at ipina-
malas ang pag-ibig at
pagpapatawad sa kan-
yang sariling asawa?
a) Isaias
b) Jeremias
k) Ezekiel
d) Daniel
e) Oseas
g) Amos
h) Jonas
1) Mlcas
I) Nahum

1ka-88 Takdang Aralin
at Tanong

Basahin ang hula sa Joel
2:28,29. Ano ang isina-
saad ng hulang ito ni
Joel?
a) Ang pag-ibig at pag-

pagpatawad ngDiyos
b) Ang pagbubuhos ng

Espiritu Santo
k) Kawalan ng kataru-

ngang panlipunan
d) Ang pagkasira ng

Nineve

Ika-88 Sagot
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Maiikling Aklat ng Mga
Propeta

Si Amos ay isang pastol
na ipinadala ng Diyos
sa punong bayan ng
Israel upang tuligsain
ang kawalan ng kata-
rungang panlipunan.
Nagbabala siya sa mga
tao tungkol sa darating
na paghuhukom sa ka-
salanan.

1ka-89 na Tanong

Ang pastol na sinugo ng
Diyos sa punong bayan
upang tuligsain ang
kawalan ng katarungang
panlipunan at upang
pagsabihan ang Israel na
magsisi ay si

a) Oseas
b) Joel
k) Amos
d) Obadlas
e) Jonas
g) Mlcas

Ang Iyong Biblia

Ika-89 na Sagot

Maiikling Aklat ng Mga
Propeta

Ang hula ni Obadias ay
tungkol sa paghuhukom
sa bansa ng Edom. Ang
Obadias ang pinakama-
ik1ing aklat sa Lumang
Tipan. Wala tayong ga-
anong nalalaman sa pro-
petang ito.
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Ika-90 Tanong

Isulat ang pangalan ng
unang apat na mga
Mallkllng Aklat ng mga
Propeta. Salungguhltan
ang sumulat sa pag-
huhukom sa Edom.

Ika-90 na Sagot



Ika-91 Sagot
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Ang Mga Aklat Ng Matandang Tipan

Meiikling Akllt ng Mga
Propeta

Isinugo ng Diyos si
!l2DII bilang misyonero
sa N'mevet subali tt siya
ay nagtangkang mag-
tago. Nang malulon ng
malaking isda t siya 'y
nagsisi, kagyatt siyang
PnaIaya, at saka tuma-
lima sa Diyos.

Ika·91 Takdang Aralin

Sino sa mga propeta ang
di-sang-ayong maging
misyonero sa Nineve?
a) Oseas
b) Joel
k) Amos
d) Obadias
e) Jonas
g) Micas
h)Nahum
l) Habacuc

Ika·92 Tanong
Ika-92 Sagot

65

Ngalanan ang propeta sa
pamamagitan ng kanyang
mensahe.
O - ang pag-Ibig ng

Diyos.
J--ang Espiritu Santo
A-- kawalang kataru-

ngang panJJpunan
O - paghuhukom sa

Edom.
J -- paghuhukom sa

Nineve
M -pook ng kapanga-

nakanni Cristo
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Maiikling Aklat ng Mga
Propeta

Ang Nineve ay nagsisi
sa pangangaral ni Jonas.
Nang muli silang mag-
pakasama ay ipinadala
ng Diyos si Nahum
upang bigyang babala
sila sa nalalapit na pag-
huhukom at sa pagka-
sira ng Nineve.

Maiikling Aklat ng Mga
Propeta

Nagbabala sina Habacuc
at Zefanlas tungkol sa
pambansang pagkatalo
at pagkabihag kung ang
mga tao ay hindi mag-
sisi.Lumagi sila sa ka-
nilang mga kasalanan at
nagtungo sa Babilonya
bilang mga bihag.
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Ika-93 Tanong

Karamihan sa mga
propeta ng Diyos ay
nagbibigay ng kanyang
mensahe sa Ibang mga
bansa, dahil sa kanyang
pag-Ibig at pagmamala-
sakit sa lahat ng tao.
Sino ang humayo bilang
mga misyonero sa
Nineve?
a) Sina Joel at Amos
b) Sina Jonas at Nahum
k) Sina Obadlas at

Mlcas

1ka-94 na Tanong

Ang siyam na propeta
na sumulat ng mallkllng
aklat na nabuhay bago
ang pagkabihag sa Ba-
bl onya ay sina:
a)O .
b) J .
k) A ••.......•••..•.•..•.•.......
d)O ..
e) J. ..
g) M : .
h) N .
i) H .
l) Z ..

Ang Iyong Biblia

l ka·93 Sagot

Ika-94 na Sagot



Sa pagbabalik mula sa
Babilonya patungong
Palestina, ginarm t ng
DIYos SI I:lg.~ at SI
Zakanas upang pasigla-
hm ang muhng pagta-
tayo ng templo

AN ICI CORRESPONOENCE • COURSE

1ka-95 Tanong

Sa tatlong mga propeta
na nabuhay pagkatapos
ngpagkab1hagsaBabllo-
nya, sino-sino ang
nagpaslgla sa mga tao
upang muling Itayo ang
templo?
a) Sina Nahum at

Zefanlas
b) Sina Hagal at Zakar-

las
k) Sina Ezekiel at Ma-

lakias

Ang Mga Aklat Ng Matandang Tipan

Mallkling Aklat ng Mga
Propeta

Malikling Aklat ng Mga
Propeta

SI Malakias, ang pinaka-
huh sa mga propeta ng
Matandang Tipan, siya'y
nabuhay 400 mga taon
bago Isdang SI Jesu-
Cnsto Basahin sa Ma-
lakias 3 8-12 ang kan-
yang mensahe ukol sa
Ikapu

Ika-96 na Tanong

Ang kasaysayang napa-
paloob sa Apocrlpa ay
naganap sa pagitan ng
kapanahunan nina Ma-
lakias at ni Cristo. Ilang
mga taon ang nakapagl-
tan sa Matandang TIpan
at Bagong tipan?
a) 40
b) 250
k) 400

Ika·95 Sagot

Ika·96 na Sagot
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Ang Iyong Biblia

. MGA TAMANG SAGOT SA IKA·5 ARALIN

Matandang Tipan

Dito nagwakas ang tala
ng pakikitungo ng Diyos
sa Kanyang bayan sa
ilalim ng matandang
kasunduan habang hi-
mhintay nila ang pag-
datmg ru Cristo at ng
Kanyang bagong ka-
sunduan.

Ika-54 na Sagot Ika-59 na Sagot Ika-64 na Sagot

k) "Pentateuch" Genesis k) 400 mga taon sa Ca-

Ika-55 Sagot Exodo naan sa ilali m ng mga
Levitico hukom

d) Si Moises ang taga- Mga Bilang Ika-65 Sagot
pagpalaya Ika-60 Sagot

Ika-56 na Sagot Genesis
g) Ruth

a) Genesis Exodo Ika-66 na Sagot

Ika-57 Sagot
Levitico Genesis, Exodo, Levi-
Mga Bilang tico, Mga Bilang, Deu-

b) Exodo Deuteronomio teronomio, Josue, Mga
Ika-58 Sagot Ika·63 Sagot Hukom, Ruth, 1 at 2

k) Levitico a)Josue Samuel
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1ka-97Takdang Aralin

Pagballk-aralan ang
Mallkllng Aklat ng Mga
Propeta hanggang ma-
sabi mo ayon sa ayos at
madalingmaklta ang mga
iyon. Pagballk-aralan ang
ibang aklat ng Matan-
dang Tipan at magsanay
hanggang makita mo ang
mga ito agad.



Ang Mga Aklat Ng Matandang Tipan
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MGA TAMANG SAGOT SA IKA-5 ARALIN

Ika-67 Sagot Ika·77 Sagot Ika-88 Sagot

b) I Mga Cromca k) ang tao ay mlalang b) ang pagbubuhos ng

Ika-68 Sagot upang paglmgkuran Espmtu Santo
ang DIYOS at wala Ika-89 na Sagot

k) pagkatapos ng pag- nang Iba pang maka-
palaya sa mga Hebreo pagbibigay ng kasi- k) Amos
sa pagkabilanggo sa yahan sa kanya Ika-90 Sagot
Babilonya. Ika-78 Sagot

Ika-69 na Sagot Job Oseas
Mga AWit Joel

a) pagtitipon-tipon ng Mga Kawikaan Amos
mga aklat ng Matan- Ecclesiastes Obadias
dang Tipan na umi- Ang AWit ng mga AWit Ika-9.1 Sagotiral noon.

Ika-70 Sagot
Ika-79 na Sagot

e) Jonas

a) Ezra, Nehemias,
k) tumanggap ng mga Ika-92 Sagotkapahayagan mula sa

Esther DIYOS
Oseas_
Joel

Ika-72 Sagot Ika-81 Sagot Amos
b) tulang\Hebreo Obadias

a) Isaias Jonas
Ika-73 Sagot Ika-83 Sagot Mlcas

d)Job d) Mga Panaghoy Ika-93 Sagot

Ika-74 na Sagot Ika-84 na Sagot b) Jonas, at Nahum

b)150 b) Ezekiel at Daniel Ika-94 na Sagot

Ika-75 Sagot
Ika-85 Sagot b) Oseas, Joel, Amos
isaias Obadias, Jonas, Micas

b l ismulat m Solomon Jererruas Nahum, Habacuc, at
ang mga Kawikaan, Mga Panaghoy Zefamas
Ecclesiastes, at Ang Ezekiel
AWit ng mgcyAwlt Daniel Ika·95 Sagot

Ika-76 na Sagot Ika-87 Sagot b) sma Hagar at Zacanas

k) Mga Kawikaan e) Oseas Ika-96 na Sagot
k)400
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70

BAGONG
TIPAN

IKA-6 NA ARALIN

ANG MGA AKLAT NG
BAGONG TIPAN

Ang Iyong Biblia



Ang Mga Aklat Ng Bagong Tipan

'"Mateo III~
Marcos ~
Lucas :z:
Juan '"r:-e

O
Mga Gawa KASAYSAYAN.

Mga Taga Roma I1 at 2 Connto ~
Mga Taga Galacia ~
Mga Taga Efeso sMgaTae" FIlipos -4
Mga Taga Colosas !
1 at 2 Mga Taga Tesalonica i1 at 2 TImoteo
Mga Taga TIto ~

O
Mll8Taga Filemon ~

-4
Hebreo ...

J>
~

Santiago ~~1 at 2 Pedro >1,2 at 3 Juan :z:
Judas J>

-4~
Z

Apocal11lllla HULA
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Ika·99 na Sagot

71

11<8-98Takdang Aralin

Bakasin ang iyong kamay
at kopyahin ito. Basahin
ang talangguhit sa ibaba
ng pahina, at lagyan ng
paghahati ang talaan ng
mgà nilalaman ng Bagong
Tipan.

11<8-99na Tanong

Eba 4
na mga aklat

Kas .J.-
aklat

Mga Sulat ni Pablo ..... 14
na mga aklat

Pangkalahatang Sulat. ..7
mga aklat

Hula l
aklat

Kabuuan .
mga aklat
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Apat na Ebanghelyo

Sina Mateo. Marcos,
Lucas at Juan ang su-
mulat ng buhay ni Cris-
to sa mga Ebanghelyo
na nagtataglay ng kani-
lang mga pangalan. Ang
bawa't isa ay may iba't
ibang binibigyang diin
o kahalagahan.

Apat na Ebanghelyo

Ipinakikilala ni Mateo
si Jesus bilang Hari o
ang Mesias. Ipinakita
niya kung paano gina-
nap ni Jesus ang mga
kasulatan sa pamamagi-
tan ng pagsipi ng mga
hula tungkol sa Mesias
sa Matandang Tipan.
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Ika-100 Tanong at
Takdang Aralin

Kung minsan ang
manunulat ng mga
Ebanghelyoaytinatawag
naApat na Ebanghellsta.
Sila ay sina
M .
M .
L at
J ..
Magsanay sa pagbukIat
ng lyong Biblia sa bawa't
Isa sa Apat na Ebang-
helyo.

Ang lyong Biblia

Ika-100 Sagot

1ka-101Takdang Aralin Ika-101 Sagot

Ang Ebanghelyong bu-
mabanggit sa maraming
hula upang Ipakita na st
Jesus ang Haring lplna-
ngakoayang
a) Mateo
b) Marcos
k) Lucas
d) Juan



Ang Mga Aklat Ng Bagong Tipan

Apat na Ebanghelyo

Sumulat si Marcos sa
mga taga Roma; wala
silang nalalaman tung-
kol sa Mga Kasulatan.
Pinuno niya ng maka-
pangyarihang gawa ang
kanyang ebanghelyo
habang ~inasaysay
niya si Jesus, ang
Lingkod ng Diyos.
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Ika-102 Takdang Aralin

Pinuno ni Marcos ang
kanyang ebanghelyo ng
a) mgahulamulasaMa-

tandang Tipan.
b) mga pangaral ni

Jesus.
k) mga makapangyari-

hang gawa ni Jesus.
d) mga katibayan ng

pagiging Diyos ni Je-
sus.

Ika-102 Sagot

Apat na Ebanghelyo

Si Lucas na isang mang-
gagamot ang sumulat
ng Kanyang Ebanghelyo
para sa kaibigan ruyang
Griyego. Bmibigyang-
diin mya ang ganap na
pagkatao ni Cristo, at
Ipinakikilala Siya na
Anak ng Tao.

Ika-103 Takdang Aralin

Basahin ang Lucas 1:1-4.
Dito'y ibinabatay ni
Lucas ang kanyang ísínu-
latsa
a) bulong-bulongan o

usap-usapan.
b) sarllingkaranasanbi-

lang isang alagad.
k) maingat na pagsi-

siyasat sa
pangyayari batay sa
paklkipagsangguni
sa mga nakasaksí,

d) mga alamat na nag-
kalat.

Ika-1 03 Sagot
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Ang Iyong Biblia

Ika-l04 na Tanong at Ika-l 04 na Sagot
Takdang Aralin

Apat na Ebanghelyo

Si Juan ay nagbigay ng
mga katibayan na nag-
papatunay na si Jesus
ay Anak ng Diyos at
yaong naniniwala sa
Kanya ay may buhay
na walang hanggan.

Basahin ang Juan
20:30,31. Ipinaliliwanag
niJuan na siya'y sumulat
upang ang kanyang mga
mambabasa aymaniwala
kay Jesus bilang
a) isang sakdal na tao

at sundin ang Kan-
yang halimbawa.

b) Anak ng Diyos, at
magkaroon ng
buhay na walang
hanggan sa pama-
magitan Niya.

Apat na Ebanghelyo Ika-lOS Tanong Ika-lOS Sagot

Isulat ang pangalan ng
bawa't ebanghelyo sa
tabi ng katangian ni
Jesu-Cristo na binibig-
yang diin nito.
Hari , .
Lingkod ng Diyos .
Anak ng Tao ,..
Anak ng Diyos .

Ang Mateo, Marcos, at
Lucas ay tinatawag na
EbanghelL~ magkatu-
lad ng buod (Synoptic
Gospel). Sila ay magka-
tulad sa pagpili ng mga
pangyayari na kanilang
isinalaysay. Sila 'y mag-
kasamang nagbigay ng
buod ng buhay ni Jesus.
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Aklat ng Kasaysayan

Isinulat ni Lucas ang
Mga Gawa ng Mga Apos-
tol upang sabihin kung
paanong isinugo ni Cris-
to ang Espiritu Santo
na Siyang nagpapatuloy
ng Kanyang gawain sa
lupa pagkatapos na Si-
ya'y bumalik sa langit.

AN ICI CORRESPONOENCE 8) COURSE

1ka-106na Takdang
Aralin

Ang suslng talata ay Mga
Gawa 1:8. Sauluhln ito.
Nguni't bibigyan kayo ng
kapangyarihan pagbaba
sa Inyo ng Espiritu Santo,
at kayo'y magiging saksi
ko sa Jerusalem, sa
buong Judea at Samaria,
at hanggang sa d ulo ng
daigdig. Mga Gawa 1:8

Ika-' 07 SagotAklat ng Kasaysayan

Ang "Apostol" ay na-
ngangahulugang "isinu-
go". Ang mga Gawa ay
tumutukoy kung pa-
anong ang "isinugo" ng
Panginoon ay nagdala
ng Ebanghelyo sa kani-
lang sanlibutan.

Ik.107 Tanong

Ang pamagat na "Mga
Gawa ng Apostol" ay na-
ngangahulugang
a) mga gawa ng kahalili
b) mgagawangislnugo
k) mga gawa ng mga

kinatawan
d) mga gawa ng mga

pinuno.
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Aklat ng Kasaysayan

si Pablo, ang apostol sa
mga Gentil, ay nangaral
sa maraming bansa. si
Lucas ay kasama niya sa
ilan sa kanyang pagla-
lakbay at siyang nagba-
balita ng kanilang ka-
pana-panabik na misyon
ng mga pakikipagsapa-
laran.

Ika-10a Tanong

SI L ang
manggagamot at
mananalaysay na
sumama kay Pablo ang
Apostol sa mga G..•. sa
llan niyang mga pag-
mimisyon, ay nagbaba-
lita kung paano ginamit
ng Espiritu Santo si
Pablo upang paslmulan
ang Iglesyang Crlstlanosa
maraming bansa.

Ang Iyong Biblia

Ika-l0a Sagot

Mga Sulat ni Pablo

Sinulat ni Pablo ang 13
o 14 na mga sulat, ka-
ramihan sa mga ito ay
ukol sa iglesyang kan-
yang itinatag. Hindi na-
tin matiyak kung siya
ang sumulat sa aklat ng
Hebreo.
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1ka-109na Takdang
Aralin

Kopyahin ang talaang Ito
ng Mga Sulat ni Pablo
Mga Taga Roma
l at 2 Mga Taga Corinto
Mga Taga Galacia
Mga Taga Efeso
Mga Taga Filipos
Mga Taga Colosas
l at 2 Taga Tesalonica
l at 2 Timoteo
Tito, Filemon
Hebreo



Ang Mga Aklat Ng Bagong Tipan

Mga Sulat ni Pablo

Sapagka't walang mga
palimbagan noon, ang
mga sulat ay inilibot sa
bawa't Iglesya. Sa ba-
wa't lugar, ang mga
kasapi ay gumagawa ng
kopya upang ingatan at
pag-aralan.
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Upangang bawa't Iglesya
ay magkaroon ng kopya
ng sulat ni Pablo, ito ay:
a) ipinalimbag at ipina-

dala sa mga Iglesya.
b) kinopya sa sulat ka-

may sapagka't wala
pang mga palím-
bagan noon.

k) kinunan ng larawan
at ipinamahagi.

Ika-ll0 Sagot

Mga Sulat ni Pablo Ika-lll Sagot

Ang Mga Taga Roma
ay tinagunang ang Ka-
tedral ng Cnstianong
Doktrina dahilan sa ma-
hwanag at makapang-
yanhang pagpapaliwa-
nag mto tungkol sa ka-
ligtasan.Ang paksa m-
to 'yang pagpawalang-
sala sa pamamagitan ng
pananampalataya.

Ika-111 Tanong
Hanapin ang Mga Taga
Roma sa kalagitnaan ng
Bagong Tipan. Basahin
at salungguhltan ang pa-
ngunahing talata, Mga
Taga Roma 5:1. Sinasabi
ng talatang ito kung
paano maliligtas (napa-
walang-sala o ginawang
matuwid ng Diyos) sa
pamamagitan ng .
a) pagsunod sa mga

seremonya ng
iglesya.

b) pananampalataya sa
Panginoong Jesu-
Cristo. 77
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Mga Sulat ni Pablo

Isinulat ni Pablo ang .1.
at 2 Mga Taga Corinto
sa mga iglesyang kan-
yang itinatag sa Corinto.
Ang mga sulat na ito'y
tungkol sa mga suli-
ranin sa doktrina at
asal sa iglesyang iyon.

Mga Sulat ni Pablo

Ang sumusunod na su-
lat, ang MO Tap Gala-
cia. ay may paksang
katulad ng sa Mga Taga
Roma - pagpapawa-
lang-sala sa pamamagi-
tan ng pananampala-
taya. Binibigyang diin
nito na walang sinu-
mang makapagliligtas sa
kanyang sarili sa pama-
magitan ng mabuting
gawa.
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1ka-112 Tanong

SI Pablo ay sumulat sa
mga Taga R .•................••
tungkol sa pagpawalang-
sala sa pamamagitan ng
pananampalataya, at
dalawang liham sa Mga
TagaC .
tungkol sa mga sullranln
sa kanilang pampurok
na Iglesya ..

1ka-113 Tlkdlng Arllln It
Tanong

Basahin ang Mga Taga Ga-
lacia 2:16, ang suslng talata
ng sulat na Ito. Ang pagpa-
walang sala sa pamamagi-
tan ng pananampalataya at
hlíldl sa pamamagitan ng
mgagawaang paksa ng dala-
wang mga sulat ni Pablo:
a) MgaTagaRomaatMga

Taga Galacia
b) lat2MgaTagaCorlnto
Jc) Mga Taga Galacia at 2

Mga Taga Corinto

Ang lyong Biblia

Ika-112 Sagot

Ika-113 Sagot



Ika-114na Sagot
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Ang Mga Aklat Ng Bagong Tipan

Mga Sulat ni Pablo

Habang nakabilanggo si
Pablo dahil sa panga-
ngaral ng Ebanghelyo 'y
ismulat niya ang aklat
na Efeso. Filipos, at
Colosas. Ang mga sulat
na Ito'y tungkol sa pa-
mumuhay Cnstiano.

1ka-114 na Tanong

Mula sa bilangguan tat-
long magagandang sulat
ukolsa pamumuhayCrts-
tlano ang naisulat. Ito'y
ang:
a) Taga Roma, l at 2

Corinto
b) Taga Galacia, l at 2

Tesalonia
k) TagaEfeso,F1l1posat

Colosas
d) Mateo, Marcos,

Lucas.

Mga Sulat ni Pablo Ika·115 Sagot

Tinutukoy ng dalawang
sulat sa Mga Taga Tesa-
lonica ang mangyayari
bago babalik si Jesus
mula sa langit. Nasa 1
Tesalonica 4:13-18. ang
tungkol sa Kanyang
pagbabalik.

1ka-115 Tanong
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Ang mga sulat ni Pablo
sa mga iglesya ay
R .
l C .
2C ..
G .
E .
F .
C .
1T .
2 T .....•......................•......
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Mga Sulat ni Pablo

Ang apat sa mga sulat
ni Pablo ay personal.
Ang dalawa ay kay Ti-
moteo. isa kay Tito. at
sa kay Filemon. Ang
unang tatlo ay tungkol
sa gawain ng mga pastor.

Mga Sulat ni Pablo

Bago pugutan ng ulo SI
Pablo dahil kay Cristo,
sumulat SIya bilang pa-
lumakas kay Timoteo
at pmagbilinan SIyang
maging matapat sa ga-
wain ng Diyos. Basahm
ang 2 Timoteo 4:5-8.
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Ik.116 na Tanong

Sina Timoteo at Tito ay
mga kabataang ka-
manggawa ni Pablo na
sinulatan niya tungkol sa
a) dapat taglaying

katangian at gawain
ng tsang pastor

b) pagpapawalang-sala
sa pananampalataya.

k) pagbabalik ni Cristo

Alin sa personal na sulat
ni Pablo ang kanyang
ginawa bago siya
patayin?
a) l Timoteo
b) 2TImoteo
k) TIto
d) Filemon

Ang Iyong Biblia

Ika-116 na Sagot

Ika-117 Sagot

._1



Ang Mga Aklat Ng Bagong Tipan

Mga Sulat ni Pablo

Ang tumakas na alipin
ni Filemon, si Onesimo,
ay naligtas samantalang
siya'y nakabilanggong
kasama li Pablo. Pinaki-
usapan niya si Filemon
na patawarin si Onesimo
at tanggapin siyang muli
bilang kapatid kay
Cristo.

Mga Sulat ni Pablo

Ang susing salita sa
Mga Hebreo ay
higit na mabuti. Ito'y
ipinadala sa mga Cris-
tianong Hebreo upang
ipakita sa kanila na ang
bagong kasunduan ay
higit na mabuti kaysa
sa kautusan.

Ika-118 Sagot

AN ICI COAAESPONOENCE • COURSE

1ka-118 Tanong

Isulat ang pangalan ng
apat na kaibigang per-
sonal niPablona kanyang
sinulatan. Guhltanyaong
tungkol sa tumakas na
alipin.

1ka-119 na Tanong

Si Cristo at ang Kanyang
bagong kasunduan sa
ebanghelyo ay higit na
magaling kaysa sa kau-
tusan ng Matandang n-
panoIto ang siyang paksa
ng
a) Mga Taga Roma
b) 1 Corinto
k) Hebreo
d) 1Timoteo
e) Filemon
f) Tito

1ka-119 na 5agot
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Mga Sulat Ni Pablo

Ipinahahayag ng sulat
sa mga taga Hebreo
kung paanong ang lahat
ng mga makahulugang
seremonya at mga pag-
hahandog sa ilalim ng
Kautusan ay naglalara-
wan kay Jesus ng pag-
hahandog na nauukol
sa ating mga kasalanan
at ng ating Dakilang
Mataas na Saserdote.

Pangkalahatang Mga
Sulat

Ang mga sulat ni Pablo
ay nagtataglay ng pa-
ngalan ng mga taong
kinauukulan, samamta-
lang ang Pangkala -
hatang Mga Sulat ay
nagtataglay ng mga pa-
ngalan ng mga taong
sumulat niyon.
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Hca-121 Takdang Aralin Ika-121 Sagot
lIt Tanong

Hanapin ang Mga Sulat
na ito sa lyong Biblia:
Santiago; l at 2 Pedro;
1,2,3, Juan; Judas. Ang
mga sulat na Ito ay pi-
nangalanan para sa
a) mga taong tulo

manggap nito.
b) mga taong sumulat

nito.

lk8-120Tanong

Isulat ng sunod-sunod at
Ihambing sa talaan ng
mga nilalaman ang mga
pangalan ng apat na
Ebanghelyo, ang siyam
na mga sulat ni Pablo sa
mga Iglesya, ang apat na
personal na mga sulat, at
ang aklat sa mga Crlstian-
ongHebreo.

L

Ika-120 Sagot

Ang Iyong Biblia
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Ang Mga Aklat Ng Bagong Tipan

Pangkalahatang Mga
Sulat

Ik.122 Takdang Aralin Ika·122 Sagot
at Tanong

Itong si Santiai<> ay
pastor ng iglesya sa
Jerusalem at maaaring
siya'y kapatid ni Jesus.
si Santiago na kapatid
ni JQaJ1 ay napugutan
na ng ulo.

Dalawangmagkapatid na
lalaki ang kabilang sa
mga sumulat ng
Pangkalahatang Mga Su-
lat. Basahin ang Mateo
13:55,atJudas l. Sila ay
sina:
a) Pedro at Juan
b) Santiago at Juan
k) Santiago at Judas

Ika·123 Takdang Aralin
at Tanong

Hanapin at basahin ang San-
tiago 1:22, 2:20 Itinuturo
dito ni Santiago na:
a) tayo ay naligtas sa

pamamagitan ng mga
gawa. Hindi sa pama-
magitan ng pananam-
palataya.

b) angbuhaynapananam-
palataya ay nag-
bubunga ng mabuting
mga gawa.

k) hindi mahalaga kung
paano tayo nabuhay.

d) ang pananampalata-
yang walang gawa ay
sapat na.

Pangkalahatang Mga
Sulat

Ika-123 Sagot

Itinuturo ni Santiyo na
ang buhay na pananam
palataya kay Cristo ay
magbubunga ng mabu-
ting gawa. Hindi tayo
inililigtas ng ating mga
gawa, subali 't kung tayo
ay ligtas, gagawin natin
ang ating makakaya
para sa Diyos at sa
Kanyang bayan.

83
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Pangkalahatang Mga
Sulat

Ang liham ni Pedro ay
nagbibigay ng pag-asa sa
mga pagtitiis ng mga
Cristiano at paalaala na
ang Panginoon ay mu-
ling babalik upang mag-
bigay ng gantimpala sa
kanilang katapatan.

1ka-124 na Tanong

Ang pitong Pangkalaha-
tang Mga Sulat ay:
S ..
l at 2 .
1,2 at 3 Juan, at Judas

Ang Iyong Biblia

Ika-124 na Sagot

Pangkalahatang Mga
Sulat

si !l:Y!m. ang sinisintang
alagad, ay nabuhay ng
pinakamatagal sa labin-
dalawang alagad at su-
mulat ng limang Aklat
ng Biblia; ang kanyang
Ebanghelyo, tatlong
Mga Sulat at ang Paha-
yag.
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1ka-125 Tanong

Ang tatlong Mga Sulat ni
Juan ay isinulat ni
a) Juan Bautista
b) Juan Wesley
k) Juan, ang sínístntang

alagad
d) Juan XXIII
e) Juan Bunyan

Ika·125 sagot



Pangkalahatang Mga
Sulat

SI Juan, ang sirusmtang
alagad, ang sumulat ng
tatlong hham na ang
paksa ay ang pag-Ibig
ng Cristiano. Nagagawa
nating ibigin ang Isa't
Isa dahil sa pag-Ibig ng
Diyos na sumasaatin.

AN ICI CORRESPONOENCE «> COURSE

Ika-126 na Sagot

Ang Mga Aklat Ng Bagong Tipan

Ika-126 na Tanong
Ibigay ang pangalan ng
manunulat ayon sa
paksa ng kanyang sinu-
lat. Pagpawalang-

sala sa pama-
magitan ng
pananampala-
taya.

--- Ang panana-
nampalataya ay
nagbubunga ng
mabubuting
mga gawa.

--'--:--- Nagbibigay ng
pag-asa sa mga
Cristianong nag-
t1t1ls

-- Pag-Ibigng Cris-
tiano.

Pangkalahatang Mga
Sulat

Ang aklat ni Judas, ang
huh at pmakamaikh sa
mga sulat ay nagbibigay
ng babala sa mga mam-
babasa sa mga maling
aral at bumabanggit ng
pagbabahk ni Jesus
upang hatulan ang bu-
ong sanlibutan.

1ka-127Tanong

Isulat ang pangalan ng
pitong Pangkalahatang
Mga Sulat. Sa-
lungguhltan ang pinaka-
maikling aklat sa Biblia.

Ika-127 Sagot
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Ang Mga Aklat ng
Hula

Ang Apocalipsis o Pa-
hayag ay naghahayag ng
kinabukasan. Ang mga
makahulugang mga pa-
ngitain nito ay katulad
nuong nasa aklat ni
Daniel.

Aklat ng Mga Hula

Nang si Juan ay itina-
pon sa pulo ng Patmos
at matanda na, siya ay
nakakita ng mga pangi-
tain ng mga huling araw
ng kapanahunang ito,
ng langit at ng darating
na kaharian ng Diyos.
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Ika-128 Tanong

Ang dalawang aklat na
magkatulad sa kanilang
paglalarawan ng dig-
maang pandaigdig, ang
paghahari ng anti-Cristo,
at ang pangwakas na pag-
tatagumpay ni Cristo ay
ang
a) Isaias at 1 Pedro
b) Daniel at Pahayag

(Apocallpsis)
K) EzekJel at Pahayag

(Apocallpsis)

Ika-129 na Takdang
Aralin at Tanong

Basahin ang (Apocallpala)
Pahayag kabanatang
1,21.22. Ano ang nadarama
mo kung binabasa mo ang
mga Ito? Nasisiyahan Ira
bang Isipin na si Cristo ay
malapit nang magbaUk?
Ang panalangin ba ni Juan
sa 22:20 ay lyong pana-
langin? Manalanglng tulu-
ngan ka ng Diyos na Ito'y
matandaan habang ikaw ay
nabubuhay at gumagawa
para sa kanya

Ang Iyong Biblia

Ika-128 Sagot



Ang Mga Aklat Ng Bagong Tipan
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MGA TAMANG SAGOT PARA SA II<A-6 NA ARALIN ~

Kung paanong ang Ka-
pahayagan ni Cristo ang
bumago sa Patmos
upang ito ay maging
pintuan ng langit para
kay Juan, ito man ay
nagbibigay liwanag at
kagalakan sa ating bu-
hay, at pag-asa sa ma-
gulong sanlibutan.

Ika-99 na Sagot

Ebanghelyo
Kasaysayan
Hula
27
Ika-100 Sagot

Mateo
Marcos
Lucas
Juan
Ika-101 Sagot

a) Mateo

1ka-130 Takdang Aralin

1. Magsanay sa pagha-
hanap ng Iba't ibang mga
aklat ng Biblia.
2. Magsanay sa pagsu-
lat ng mga pangalan ng
bawa't aklat ng Biblia na
maayos ang pagkaka-
sunod-sunod, ayon sa
kanilang url hanggang
Ito ay lyong maalaala.

Ika-1 02 Sagot

k) mga makapangyari-
hang gawa ni Jesus

Ika-103 Sagot

k) maingat na pagsisi-
yasat sa pangyayari
batay sa pakikipag-
sangguni sa mga na-
kasaksi.

Ika-l04 na Sagot

b) Anak ng Diyos, at

magkaroon ng buhay
na walang hanggan sa
pamamagitan Niya.

Ika-lOS Sagot

Hari ... Mateo
Lingkod ng Diyos .

Marcos
Anak ng Tao Lucas
Anak ng Diyos Juan

Ika-l 07 Sagot

b) mga gawa ng isinugo

87
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MGA TAMANG SAGOT PARA SA II<A--6 NA ARALIN

Ika-108 Sagot FIlipos bubunga ng mabuting
Colosas mga gawa.

Lucas 1 at 2 Tesalonica
Gentil Ika-124 na Sagot

Ika-110 Sagot
Ika-116 na Sagot

Santiago

b) kmopya sa sulat ka-
a) dapat taglay mg ka- 1 at 2 Pedro

tangian at gawain ng
may sapagka't wala Isang pastor Ika-125 Sagot
pang mga pahrnba-

k) Juan, ang sinisintanggan noon Ika-117 Sagot alagad

Ika-111 Sagot b) 2 Timoteo
Ika·126 na Sagot

b) pananampalataya sa Ika·118 Sagot Pablo • - -pagpawalang-Panginoong Jesu-
Cristo 1 Timoteo sala sa pamamagitan

2 Timoteo ng pananampalataya.

Ika·112 Sagot Tlto Santiago .... panampa·
Filemon lataya ay nagbubunga

Mga Taga Roma ng mabuting mga ga-
Mga Taga Connto Ika-119 na Sagot wa.

k) Hebreo
Pedro .... nagbibigay

Ika-113 Sagot pag-asa sa mga Cris-

a) Mga Taga Roma at
tianong nagtitiis.

Ika·121 Sagot Juan. . . . pag-ibig ng
Mga Taga Galacia Cristiano.

b) mga taong sumulat
Ika-114 na Sagot nito Ika·127 Sagot

Taga Efeso, Filipos
Ika-122 Sagot Santiago

at Colosas 1 at 2 Pedro

Ika-115 Sagot
k) Santiago at Judas 1,2 at 3 Juan

Judas

Mga Taga Roma Ika-123 Sagot Ik.128 Sagot
1 at 2 Connto

b) Daniel at PahayagGalacia b) ang buhay na pana-
Efeso nampalataya ay nag- (Apocalipsis)
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IKA·7 ARALIN

PAANO NATIN
MALALAMAN NA

ANG BIBLIA AY
SALITA NG DIYOS

89
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Ang Suliranin

Ang unang tukso na
iniharap sa tao ay nag-
simula sa pagbibigay
alinlangan sa Salita ng
Diyos. Ang diablo ay
patuloy na nagmumung-
kahi ng ganoon ding
pag-alinlangan sa Salita
ng Diyos: "Tunay bang
sinabi ng Diyos?"

90

1ka-132Takdang Aralin Ika-132 Sagot
at Tanong-

Basahin ang Genesis 3:l.
Ano ang tanong ng ahas
kay Eba (na siya ring Iti-
natanong ni Satanas sa
mga lalaki at babae
ngayon?)
a) "Nasaan ang Diyos?"
b) "Bakit mo plnag-

1llingkuran ang
Diyos?"

k) "Tunay bang sinabi
ng Diyos?"

1ka-131Tanong

Naitanong mo na ba sa
iyong sarl1l: "Paano ko
malalamang ang Biblia
ay totoo?" Naismo bang
tulungan ang isang
kaibigan na mayroong
mga alinlangan tungkol
sa pagkasl ng Espiritu
Santo sa Biblia? May-
roon bang nagsisikap na
sumira sa lyong pana-
nampalataya sa Biblia?
Kung gayon, ang araling
Ito ay sadyang ukol sa
Iyo.

Ang Iyong Biblia
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Paano Natin Malalaman Na Ang Biblia Ay Salita Ng Diyos?

Ang Suliranin

Ang Sahta ng Diyos ay
atmg pananggalang la-
ban sa diablo. Kaya nga
si Satanas ay nagsisikap
na alisan tayo ng san-
data at talunin tayo sa
pamamagitan ng pagba-
tikos sa ating pananam-
palataya sa Biblia.

Ang Suliranin

Ang ibang mga maka-
bago o liberal na kaanib
ng iglesya ay nawalan
na ng pananampalataya
sa Biblia. Ang iba ay
tinatawag pa ito na ka-
tipunan ng mga pabula,
mga alamat at mga ku-
wentong di-totoo at
hindi kinasihang Salita
ng Diyos.

1ka-133 Tanong

Sinisikap ni Satanas na
pag-ehnlanganan natin
ang pagkasl ng Espiritu
Santo sa Biblia upang:
a) tayo ay sumagana at

maging maligaya.
b) maallsantayongsan-

data at gawin tayong
kanyang mga
biktima.

k) tayo ay maging higit
na matalino, at higit
na makaagham.

d) tayo ay makalalapit
sa Diyos.

lka-134 na Tanong
Ang ibang mga makaba-
gong tao sa iglesya atmga
guro (professor) ay
sumisira sa pananampa-
lataya ng iba sa pama-
magitan ng pagtuturo na
ang Biblia ay
a) ang tiyak na Salita

ng Diyos.
b) ang ating sandata la-

ban kay Satanas.
k) katipunan ng mga ala-

mat at mga pabula o
mga kuwentong di-
totoo.

Ika-133 Sagot

Ika-134 na Sagot
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Ang Suliranin

Ang bawa't Cristiano
ay mahaharap sa kata-
nungan ng iba o sa ka-
tanungan ng kanyang
sariling puso: "Paano
mo malalaman na ang
Biblia ay ang Salita ng
Diyos?" Hanapin natin
ang katugunan.

Mga Katibayan

Mayroong siyam na ka-
tibayan na ang Biblia
ay kinasihan ng Diyos.
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Ika-135 Takdang Aralin

Basahin ang talatang ito
ng tatlong ulit, at saka
salungguhitan ito sa
iyong Biblia.

Humanda kayong lagi
na magpaliwanag sa si-
numang magtatanong sa
inyo tungkol sa inyong
pag-asa. Nguni't maging
mahinahon at mapíta-
gan kayo sa inyong pag-
papaliwanag. Panatili-
hin mnyong malinis ang
budhi. I Pedro 3:15, 16.

1ka-136 na Takdang
Aralin

Kopyahin ang mga Kati-
bayang ito
1. Mga Bunga
2. Pagkakaiba-iba at

pagkakaisa
3. Walang mall
4. Mga pagkakatuklas
5. Kahusayan
6. Pangalan ng May-

akda
7. Pagkatupad ng Hula
8. Pag-aalis ng

mapamimlllan
9. Pagkakalígtas

Ang Iyong Biblia

Ika-135 Sagot



Ika-137 SagElt

Paano Natin Malalaman Na Ang Biblia Ay Salita Ng Diyos?

Mga Bunga

Ang kahima-himalang
(supematural) mga
bunga ng Biblia ay mga
katibayan ng kahima-
himalang pmagmulan
nito. Ang katuparan ng
mga pangako nito ay
nagpapatibay na ang
mga ito ay tunay at
mapapanaligan.

AN ICI CORRESPONDENCE • COURSE

Ang mahimalang pagpa-
pagaling. pagkahango
mula sa pagkasugapa sa
opyo at mgalnumlngmay
alkohol, ang pagbabago
ng buhay. mllyoq mga
katugunan sa pana1anp
bataysa mga pangako sa
Biblia ay mga bahagi ng
mga b... nito, na siyang
himlhikayat sa atin na
ang Diyos ang gumawa
ng mga pangako.

Mga Bunga

Sinasabi ng ibang tao
"batid ko na ang Biblia
ay kinasihan ng Diyos
sapagka 't ako ay kina-
kasihan nito." Ang Di-
yos ay nangungusap sa
atin sa pamamagitan ng
Biblia, nagbabago ng.
buhay at nagtataas ng
mabuting pamantayan
ng mga bansa.

Ik.138 Tanong
Angbunga ngpagbabasa
ng Biblia, na bumabago
ng buhay tungo sa higit
na mabuti ay nagpa-
pabuti ng mga pook, at
nagpapasigla sa pagiging
maka-DIyos,aykatibayan
na Ito ay
a) Aklat ng Diyos nasa

pamamagitan Ito
Siyaaygumagawasa
tao.

b) isang tusong panda-
raya.

k) tulad lamang ng
Ibang mga aklat.

Ika-138 Sagot
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Mga Bunga

Halimbawang sumulat
ang isang kaibigan
na nagaanyaya sa IYO

upang tagpuin siya sa
himpilan ng bus sa isang
tiyak na oras. Ikaw ay
pumunta doon at siya
ay dumating. Pag-aalin-
langanan mo ba na siya
ang sumulat sa iyo?

Mga Bunga

Ang mga tao ay nani-
niwala sa Biblia sapag-
ka't nakikita nila na ang
mga tuntunin nito sa
buhay ay nagbubunga
ng mga pangyayari na
hinulaan nito sa pama-
magitan ng babala o
pangako.
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1ka-139 Tanong

Ang karanasan ng mga
nakatagpo sa Diyos ng
kanilang sinunod ang
mga tagubilin sa Biblia
ay katibayan na
a) ang isang bagay ay

mahirap ipaliwanag
b) ibinigayngDiyosang

mga tagubilin.
k) angkakatuwangmga

pagkakataon ay
nagaganap.

1ka-140Takdang Aralin
Basahin ang Marcos
16:14-20 at salung-
guhltan sa lyong Biblia
ang talatang 20, Humayo
nga ang mga alagad at
nangaral sa lahat ng
dako. Tinulungan sila ng
Panginoon sa gawaing
Ito. Pinatotohanan Niya
ang Salitang kanilang ipi-
nangangaral sa pama-
magitan ng kapangyari-
hang gumawa ng himala
na Ipinagkaloob Niya sa
kanila. Marcos 16:20

Ang Iyong Biblia

Ika-139 na Sagot



Ika-141 Sagot
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Paano Naun Malalaman Na Ang Biblia Ay Salita Ng Diyos?

Pagkakaiba-iba at Pag·
kakaisa

Ang pagkakaisa ng pak-
sa at ang pagkakatugma
ng pagtuturo sa pama-
magitan ng pagkakaiba-
iba ng mga manunulat
ay katibayan na sila ay
kinasihan ng isang ka-
tauhan, ang Diyos.

Pagkakaiba-iba at Pag-
kakaisa

Balikang muli ang mga
balangkas ng Impormas-
yon at tanong, bilang
17 hanggang 21 sa aklat
na ItO. ISIpm mo kung
anong uring aklat ang
masusulat ng 40 tao
nang walang tulong ka-
kaninuman.

Ika-141 Tanong

Narito ang apatnapung
lalaki na sumulat ng
Biblia: mga doktor ng
batas at medisina, mga
mangingisda, mga hari,
mga magsasaka, mga
makata, mga sundalo,
mga mangangalakal at
mga pastol. Dahil sa
pag " ng
kanilang karanasan at
hilig, mahirap magka-
roon ng kaisahan ang
kanilang mga aklat.

Ika-142 Tanong

Bu .•.
Pagka at
Pag ..
Mga Pagkatuklas
Kahusayan
Walang mali
Pangalan ng sumulat
Pagkatupad ng Hula
Pag-aalis ng mapamlml-
lian Pagkakallgtas

Ika-142 Sagot
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Walang Mali

Ang Biblia ay walang
mali. o malaya sa pag-
kakamali, ito 'y suma-
saklaw sa pagkakatug-
ma ng mga makasay-
sayang pangyayari, mga
tao, mga pook, mga
saling lahi, kaugalian at
mga pangyayaring pam-
pulitika.

Walang-Mali

Pinatnubayan ng Diyos
ang mga manunulat
upang huwag mapasa
Biblia ang mga maling
panini wala ng kanilang
kapanahunan. Ininga-
tan Niya ito sa pagka-
kamali. Ang mga payo
nito ay magagamit hang-
gang ngayon.
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1~143 Tanong

Ang mga alamat ay
walang pagkakatugmá
sa kasaysayan, subali't
ang Biblia ay merong
pagkakatugma. Kayanga
ang kawalan ng pagkaka"
maling Bibliaaysapat na
katibayan upang ito'y
a) pagsandigan ngating

pagtitiwala.
b) sabihing isang kali-

punan ng mga ala-
mat.

'~144 Tanong

Sa pagsagana ng kaala-
man, ang mga maling
palagay ay itinakwil Ang
mga aklat-pampaaralan
ay binabago. nguni't
hindi ang Biblia.Angmga
manunulat ay may mga
maling palagay na bunga
ng kanilang
kapanahunan, nguni't
Iniingatan sUa ng . . .
upang ang mga maling
palagay na Ito ay huwag
maisama sa Biblia.

Ang lyong Biblia

Ika-143 Sagot

Ika-144 na Sagot
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Paano Natin Malalaman Na Ang Biblia Ay Salita Ng Diyos?

Walang Mali

Bagama't hindi mangya-
yaring magkatulad ng
isipan ang dalawang
tao, iningatan ng Diyos
ang isipan ng mga ma-
nunulat upang huwag
silang magkasa1ungatan
sa paglalahad ng kani-
lang paksa.

Angkaisahan sa Bibliaay
nagpapatunay na Ito'y

Ito'y Isa sa mga ka_ na
kinasihan ng Diyos ang
mga manunulat ng dapat
nilang Isulat.

Walang Mali

Ang maraming kamalian
sa kasaysayan ay bunga
ng pagtatakip ng mga
manunulat sa kasalanan
ng kanilang mga bayani
at ng kanilang mga ba-
yan. Ang Biblia ay wa-
lang kinikilingan at
tumpak, na ipinakikita
ang panig ng Diyos.

1ka-146 Tanong

Bilang kasaysayan ng
bansang Hebreo,
nakatala sa Biblia ang
mga kasalanan at kaparu-
sahan ng bansang Ito at
ng kanyang mga bayanI.
Ito ay
a) bahagi ng url ng

kasaysayan.
b) bahaglngkawalanng

kamalian at Ito'y
naisulat mula sa
panig ng Diyos.

Ika-146 na Sagot
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Mga Pagkatuklas

Sinasabi ng mga maka-
bago na ang maraming
pangyayari sa Biblia ay
di-totoo pagka't ito'y
di binabanggit sa mga
kasaysayang pangmun-
do.

Mga Pagkatuklas

Ang Arkeolohiya ay
makabagong pag-aaral
tungkol sa mga lumang
bagay tulad ng paghu-
hukay sa matatandang
lungsod. May mga na-
tuklasan itong mgamanu-
8krito at monumento na
nagpapatunay na mga
tala ng Biblia ay tunay.
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Ayon sa mga makaba-
gong mapamuna, . may
nang tala sa Biblia na
hindi totoo, o mga ala-
mat lamang sapagka't
a) sinasalungat nito

ang mga kasaysa-
yang pangmundo.

b) hindi binabanggit sa
Ibatrg mga talang
pangkasaysayan.

k) n a p a k a h i r a p
paniwalaan.

Ik.148 Tanong

Ang makasiyentlplkong
paghuhukay at pag-aaral
ng lumang mga monu-
mento, mga kasulatan at
iba pang mga malIIt na
babasaglng bagay ay
nagpapatunay sa
kasaysayan ng Biblia.
Angpagkakatuklas na ito
ay utang sa pag-aaral ng
a) astronomiya
b) palalupaan
k) arkeolohlya
d) palawikain

Ang Iyong Biblia

lka-147 Sagot

Ik.148 Sagot
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Paano Natin Malalaman Na Ang Biblia Ay Salita Ng Diyos?

Mga Pagkatuklas

Mula nang matuklasan
ang lalagyan ng mga
kayamanan ni Salo mon
hindi na pinagtatawanan
ng mga manlilibak ang
mga tala ng Biblia sa
kanyang kayamanan.
Ang iba pang pagka-
tuklas ay nagpapatunay
na ang Biblia ay totoo.

Mga Pagkatuklas

Pinatutunayan ng ma-
raming dalubhasa sa
medisina na ang mga
bagay ukol sa kalinisan,
wastong pagkain at mga
wastong pag-iisip na
itinatagubilin ng Biblia
ay mahusay sa kalusu-
gan.

Ang mga namlmlntas ng
Biblia ay natalo sa
marami nilang pag-
mamatuwld labjln dito
dAhilansa bagong ... ng
arkeolohlya ay nagpa-
patunay naangBlbllaay
tama at ang mga naml-
mlntas ang mall.

Ika-lS0 Tanong

Ayon kay Moises d-
nanggap niya buhat sa
Diyos ang mga tuntunin
sa kalinisan, at wastong
pagkain para sa mga
Hebreo. Natuklasan ng
mga makabagong siyen-
tipiko na ito ay:
a) katawa-tawa at lati~

sa kalusugan.
b) pinakamahusay pu:a

sa kalusugan.

Ika-149 na Sagot

Ika-150 Sagot
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Mga Pagkatuklas

Pinatutunayan ng Pala-
wikain (Philology),
ang pag-aaral ng mga
wika, na lahat ng mga
hula sa Biblia ay naisu-
lat na bago pa man
nangyari ang kanilang
inihula.

Mga Pagkatuklas

Ang mga Kasulatang na-
tuklasan sa Dagat na
Patay ay patunay na
ang mga hula tungkol
sa pagkakabihag ay nai-
sulat bago ito nangyari.
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1ka-151Tanong

Pinilit ngmga kalaban ng
Biblia na patunayang
huwad ang lahat ng mga
hula at ayon sa kanila ito
raw ay naisulat pagkata-
pos mangyari ang
kanilang inihula. Sinuri
ng pag-aaral ng ... ang
kanilang wika at napatu-
nayangtama angkanilang
mga hula.

.a-152 Tanong
Pinatibayan ng
arkeolohiya, medisina at
palawikain angkatotoha-
nan ng Biblia at may
mahigpit na katibayang
ito'y kinasihan ng Diyos
a) dahilsakanilangmga

pagtatalo sa paksang
ito.

b) dahil sa karamihang
boto ukol doon.

k) dahil sa kanilang
makasiyentipikong
pagkatuklas.

Ang lyong Biblia

Ika-151 Sagot

Ika-152 Sagot
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Paano Natin Malalaman Na Ang Biblia Ay Salita Ng Diyos?

Mga Pagkatuklas

sa kapanahunan ng
Biblia, walang sinumang
nakaalam na ang daig-
dig ay bilog at ang mga
kapaligiran ay maaring
masunog, ngum 't kina-
sihan ng Diyos SIIsaias
at Pedro upang banggi-
tin ang mga katotoha-
nang ito.

Kahusayan

Kapag ang Isang aklat
ay tunay na kmasihan
ng pinakamarunong sa
lahat, banal at mapag-
kawanggawang Diyos,
ito ay dapat na humigit
sa lahat ng mga aklat
sa katuruang moral. At
ganito ang BIblia.

Ika-153 Takdang Aralin Ika-153 Sagot
at Tanong

Basahin at lagyan ng
pananda ang Isaias 40:22
at 2 Pedro 3:10-13. Ang
ginawang pagtukoy sa
bilog ng mundo at sa ka-
langltang nasusunog ay
patunay na
a) SI Isaias ay tsang as-

tronomo at si Pedro
ay Isang siyentipiko
ng atomo

b) kinasihan ng Diyos
ang talatang Ito.

Ika-154 na Takdang
Aralin

Wala pang aklat pam-
panitikan ang
makakapantay sa kagan-
dahan ng Mga Awit, sa
matatayog na kaisipan ng
mga sulat, o ang paman-
tayangmoral ngmga turo
ni Jesu-Cristo.

Sauluhin ito:

"Wala pa pong nagsalita
nang gaya nlya!" Juan
7:46
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Kahusayan

Ang Bibha ay nakahi-
higit sa Ibang aklat sa-
pagka't ito'y kilala sa
buong daigdig. 1'inagpo
nito ang pangangaila-
ngan ng tao sa lahat ng
kalagayan, sa lahat ng
panahon, sa alinmang
bansa, at kalinangan.

Kahusayan

Ang simpleng kapaha-
yagan ng malalalim ni-
tong mga katotohanan
ay nauunawaan maging
ng mga bata na nasisiya-
hang bumasa ruto, sa-
m antalang ang mga ma-
tatalmong palaaral ay di
makaunawa sa kalah-
man nito.
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Ika-lSS Tanong

Diyos lamang ang
nakaalam ng puso ng tao
at sa Kanya lamang
maaaring magmula ang
aklat na makapagbibigay
kasiyahansakailanganng
puso
a) sa lumang panahon

at kalinangang sila-
nganin.

b) saan man ito ti-
nanggap sa bawa't
panahon at kalina-
ngan.

Ika-156 na Tanong

Makikita natin ang
kahusayan ng Biblia sa
a) simpleng pagpa-

pahayag ng ma-
taimtim nitong kato-
tohanan.

b) pangyayaring ang
matatalino lamang
ang makababasa at
kalulugdan yaon.

k) mataImtim na
kapahayagan ng
payak nitong katot~
hanan.

Ang lyong Biblia

Ika·155 Sagot

Ika·156 na Sagot



AN ICI CORRESPONOENCE (I) COURSE

Ika-157 Sagot

Paano Natin Malalaman Na Ang Biblia Ay Salita Ng Diyos?

Kahusayan

Kapag binasa mo ang
Biblia ng sandaang ulit,
lagi kang makakakita ng
isang bagay na bago
magdudulot ng galak
na hindi mo nasumpun-
gan sa mga unang pagba-
basa. Ang Diyos ay pa-
tuloy na nagsasalita sa
iyo sa Kanyang aklat.

Kahusayan

Ang matibay na kapang-
yarihan ng kapahaya-
gan ng Biblia ay mas
mahusay kaysa sa mga
haka-haka at mga pala-
gay ng ibang aklat tung-
kol sa pinagmulan at
hahantungan ng tao at
ng kanyang kalikasang
espirituwal.

Kapag mababasa natin
ang isang aklat nang
pauli-ulit nang hindi tayo
nanghihinawa, ito'y tala-
gang mahusay na aklat.
Yaong sanay na sa pag-
babasa ng Biblia ay
a) klnallnlpan ito mata-

pos basahin ng Ikala-
wang ulit.

b) walang pagkaubos
na pinagmumulan ng
panibagong katoto-
hanan at kaluguran.

Ik.158 Tanong
Ang kapangyarihang
bumanggit ng Biblia sa
mga bagay na Diyos la-
mang ang nakababatid ay
siyang nagpapadama sa
atin na
a) katulad ito ng Ibang

mga aklat ng paba-
gubagong palagay at
haka-haka

b) ang mga manunulat
ay kinasihan ng
Diyos at hindi nag-
babakasakall la-
mang.

Ika-158 Sagot
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Kahusayan

Ang mga kautusang ti-
nanggap ni Moises mula
sa Diyos ay higit na
mabuti kaysa sa mga
kautusan ng panahong
yaon. Ang mga batas
ngayon ng mga pama-
halaan ay sa1ig sa mga
utos na yaon.

Kahusayan

Ang kahusayan ng Bib-
lia, ay higit sa anupa-
mang ginawa ng tao,
ito 'y naguudyok sa atin
upang maniwala na ang
mga katotohanan dito
ay nagmula sa maka-
pangharihan sa lahat.
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1ka-159 na Tanong
Sapagka't ang mga pam.
halaan sa ngayon ay
kumikilala sa kahusayan
ng mga utos ni Moises, at
dito nakasalig ani
kanilang saligang balU,
a) ay katibayan ng

pag-aangkin ni
Moises na tinanggap
niya ang kautusana
mula sa Diyos.

b) aykatlbayanlabansa
pag-aangkin ni
Moises na tinanggap
niya ang kautusan III
Diyos.

1ka-160 Tanong

Tapusin ang mga kati-
bayan
1. Mga B .
2. P at

P ..
3. W M...••.•••..•.
4. Mga P .
5. K _•••
6. Pangalan ng May-

akda
7. Pagkatupad ng Hula
8. Pag-aalis ng Mapam1

millan
9. PagkakaUgtas

Ang lyong BibUa

Ika-169 na SIgot

""

Ika-160 sagot
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Paano Natin Malalaman Na Ang BIblia Ay Salua Ng DIYOS?

Pangalan ng May-Akda

Kapag nasa isang mahala-
gang aklat ang pangalan
ng sumulat tinitiyak na-
ting siya ang sumulat
niyon. Sinasabi ng Bib-
lia na ang Diyos ang
siyang may-akda nito at
kung paano Niya ito
kinasihan.

PagI(átvpad ng Hula

Pag-aralang muli ang
mga impormasyon at
mga tanong bilang 79
hanggang OO. Ang pag-
katupad ng mga hulang
ito ay nagpapatunay na
ito'y kinasihan ng Diyos.

Ika·161 Ta dang
Aralin

Lahat ng ay
kinasihan ng .
2 Timoteo 3:16.

Sapagka't ang hula ng
mga propeta ay hindi
nagbuhat sa kalooban
ng ; ito'y galing
sa at
ipinahayag ng mga ta-
ong kinasihan ng .....
2 Pedro 1: 21.

llka-162 TakdangAralin
"Tanong
BasahinangObadias 1:1;

y Micas 1:1; Nahum 1:1;
Habacuc 1:1;2:2. Ayon
sa kanila ang mga hulang
ito'y dumating sa kanila
na
a) Isang matinding

pagldntal sa Isip.
b) isang pangitain ng

Ipinahayag ng Diyos
ang mangyayari sa
hinaharap.

k) pag-aaralan ang
kasalukuyang
pangyayari - sa
daigdig.

Ika-161 Sagot

Ika-162 Sagot
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Pagkatupad ng Hula

Inilarawan ng mga pro-
peta tulad nang sa isang
pelikula ang pagkatatag
at pagbagsak ng mga
kaharian, gayundin ang
pagkawasak at muling
pagbubuo ng Jerusalem
at iba pang hinaharap
na mga pangyayari.

Pagkatupad ng Hula

Hinulaan ni Isaias ang
pagkabihag sa Israel ng
Babilonya. Gayundin
ang pagwawagi ng Me-
dea laban sa Babilonya.
Hinulaan ding isang na-
ngangalang Ciro ang
utos na ipagawang muli
ang templo.
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Ik.163 Takdang Aralin
at Tanong

Basahin mo ang Micas
1:1;3:S-12;4:10; 5:11-14.
Dinalang-bihag ang mga
Hebreo sa Babilonia bi-
lang parusa sa ginawa
nilang pagsamba sa
dlyos-dlyosan.
Naganap anghulangmga
propeta. At sa
pagkakahula sa Mlcas ..
oo. tumigil na sila sa
kanilang pagsamba sa
mga dlyos-dlyosan.

Ik.164 na Takdang
Aralin at Tanong

Basahin mo sa Isaias
13: 1,17-22; 44:28;45: 1-4;
Ezra 1:1-4; Jeremias
25:14;29:10-14;Natupad
ang hula ni Isaias kay
Clro 159taon bago pa ito
Ipanganak. Ang
pagkabihag ay tumagal
ng 70 taon ayon sa
pagkahula ni ..

Ang Iyong Biblia

Ika-163 Sagot

Ika-164 na Sagot
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Paano Natin Malalaman Na Ang Biblia Ay Sa/Ita Ng DIYos?

Pagkatupad ng Hula

Sa kanyang sarili la-
mang, ang tao ay di ma-
kakahula sa mga dara-
tmg na pangyayari. Ang
tanging makatwirang
pahwanag ukol sa hula
ng Bibha na ito'y tama
ay yaong kapahayagan
na nagmumula sa pma-
kamataas na kapangya-
nhan.

Pag·aalis ng Mapamimi-
lian

Ang isang paraan ng
pagtuklas sa guma wa ng
isang kasulatan ay su-
rim ang lahat ng mga
posibrhdad at ahsm ang
mga di karapat-dapat.

Ik.165 Takdang Aralin

Basahin ang Mateo 1:22;
2:4-6; 3:1~3;4:12~16;8:16,
17; Isaias 53; Mga Gawa
2:14-21,31;3:18.Natupad
din ang napakaraming
hula tungkol sa Mesias
kay Jesus. Natupad din
ang ilang hula tungkol sa
Iglesya ngayon. Ang iba
nama'y magaganap sa hi-
naharap.

Ik.166 na Takdang
Aralin

Kopyahin ang mga posi-
bilidad na ito, o mga
mapagpipillan, bilang
manunulat ng-Biblia;
l. Mabuti, masama,

mandarayang mga
tao, na sinulat ang
kanilang mga pala-
gay.

2. Mga taong kinasihan
ni Satanas.

3. Mga taong kinasihan
ng Diyos.
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Pag-aalis ng Mapamimi-
lian

Ayon sa mga taong su-
mulat ng Biblia sila'y
kinasihan ng Diyos.
Hindi sasabihin ng mga
taong mabuti ang mga
bagay na ito, kung alam
nilang ito'y hindi totoo.
Maaaring magawa nila
kung sila 'y dinaya o
nagkamali.

Pag-aalis ng Mapamimi-
lian

Ang kahusayan, karu-
nungan at walang mali
ng Biblia ay di nagmula
sa mga kulang-kulang
ang isip, o nalilinlang.
Ang mga taong mabuti
na nalinlang ay di ma-
kasusulat nito.
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1ka-167 Tanong

Hindi tayo makapanlwa-
lang makasusulat ang
mga taong mabuti ng
Biblia ayon sa kanilang
kaisipan pagka't
a) hindi masasabi ng

mga taong mabuti na
sila'y kinasihan ng
Diyos kung alam
nilang Ito'y hindi to-
too.

b) hindi ganitong aklat
angsusulatln ng mga
taong mabuti.

Ang kahusayan ng nila-
laman ng Biblia ay tumi-
tiyak sa ating Ito ay hindi
Isinulat ng
a) mga taong mabuti na

kinasihan ng Diyos.
b) mga taong mabuti na

dinaya, nalinlang o
. naípagkamalang si-
la'y kinasihan ng
Diyos.

Ang Iyong Biblia

Ika-167 Sagot

Ika-168 Sagot
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Paano Natin Malalaman Na Ang Biblia Ay SalitaNg Diyos?

Pag-aalis ng Mapamimi-
lian

Ang mga taong masa-
sama ay di maaaring
makalikha ng aklat na
maharlika at dakila ang
mga kaisipan, at hindi
nila hahatulan ang kani-
lang sariling mga kasa-
lanan katulad ng gina-
gawa ng Biblia.

Pag-aalis ng Mapamimi-
Iian

Sapagka 't mahirap
mangyaring mahulaang
tumpak ng tao ang ki-
nabukasan, kaya't nani-
niwala tayong hindi
maaaring makahula ang
sinumang kung walang
inspirasyon buhat sa
pinakamataas na ka-
pangyarihan.

Dahil sa tumpak na
katutuparan ng mga
hula sa Biblia, Ito'y 1\&8-
uudyo)( sa atin na alisin
ang mga manunulat na
a) mgataongmabubuU.

masasama o dinaya
a.n(JsarUl si! pagsusu-
lat ng kanilang kaisi-
pan.

b) mga taong kinasihan
ni Satanas.

k) mga taong kinasihan
ng Diyos.
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Pag-aalis ng Mapamimi-
lian

Ang Biblia ay lumala-
ban sa masama, isinu-
sumpa si Satanas at
hinulaan ang kanyang
pagkabigo at kaparusa-
han. Hindi kakasihan ni
Satanas ang mga tao na
sumulat ng mga bagay
na ito.

Pag-aalis ng Mapapami-
lian

Ayon sa makatwirang
paraan ng pag-aalis ng
mga mapamimilian, ta-
yo'y humantong sa pa-
siya na ang mga taong
kinasihan ng Diyos ang
siyang walang pasubali
na manunulat ng Biblia.
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Ang lyong Biblia

1~171 Takdang AnlBn Ika-171 Sagot

Mahirap panlwalaang
kinasihan ni Satanas ang
Blblla pagka't
a) Hindi niya mahuh ...

laan ang kina-
bukasan.

b) Hindi niya kina-
kaslhan ang mga tao
upang sumulat ng
kahit anong aklat.

k) hindi Itataguyod ang
mabuti at susumpaln
ang kasamaan tulad
ng ginawa ng Biblia.

1k8-172 Takdang Arell.,.

Muling pag-aralan ang
balangkas ngP8Halh ng
Mapamlmlllan at saka
magsanay na gamitin Ito
sa pangangatwlrang kina-
sihan ng Diyos ang BIb-
lia. Gam1tJn ang mga
mapamlmlllan ha para
bang gumagamit ka ng
pisara sa pagtuturo ng
klase. Tandaan ang
bawa't Inaalis mo sa
mapamlmlllan.

Ika-172 Sagot
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Paano Natin Malalaman Na Ang Biblia Ay Salita Ng Diyos?

Pagkaligtas

Ang ibang bahagi ng
Biblia ay may 3,500
taong gulang na. Yaon
namang pinakabago ay
may 1,900 taon na.
Ito 'y palatandaang kina-
kalinga ng Diyos ang
Kanyang Salita.

Pagka ligtas

Ang panahon ang pina-
kamasamang kalaban ng
maraming aklat. Ito 'y
lumilipas at hindi na
kinagigiliwan at pagka-
tapos ay nawala nang
tuluyan. Nguni't ang
Biblia'y hindi kailan-
man lumilipas.

1ka-173 Takdang ArIIn

Katunayan ng kaUnga ng
Diyos sa Kanyang Salita
ay ang pangyayaring gl-
nagamit pa natin
hanggang ngayon ang
aklat na naisulat
a) mula 1,900hanggang

3,500 taong gulang.
b) mula sa 1,000

hanggang 2,000
taong gulang.

k) mula 400 hanggang
500 taong gulang

1ke-174 na Takdang
Aralin

Bagama't napakatanda na
UlI Biblia, narltò ..,. mga
kalutasan para sa Jrua.
lukuyan (1ka-20 11110) at
Isang plnakamablll at
klnaglglllwang aklat
ngayon; ay patunay na
a) lalong nagiging lanyat

UlI mga aklat h
Ito'y naluluma.

b) kailanman hindi
naluluma UlI Btblla
pagka't Ito'y SalIta JW
DIyos.

Ika-173 Sagot
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Pagkaligtas

Hinulaan ng isang bati-
kang manunulat na
Pranses, si Voltaire, na
sa loob ng susunod na
100 taon ang kanyang
mga aklat ay kagigili-
wang basahin kahit
saan, samantalang ang
Biblia ay matatagpuan
lamang sa mga muaeo.

Pagkaligtas

sa loob ng 100 taon
ang Biblia ay higit na
~nagigiliwangbuahm.
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1ka-175 Takdang reUn Ika-175 Sagot

Ayon sa Isang map8&-
alinlangang manunulat
na Pranses, ang Bibliaa
a) lalong magiging

tanyag at kagigi
Ilwangbabasahin sa
loob ng 100taon.
matatagpuan la-
mang sa mga museo
sa loob ng 100taon .

.. 178 na Takdang
AraUn

AlIn sa palagay mo ang
p~ na aklat
ngayon?
a) Ang Biblia. na na-

babasa ngayon (na
ang Ilang bahagi ay
naisalin sa 1.300
WIka) ng mga tao.

b) Ang mga aklat ni
Voltalre na maklklta

maraming silid-
aklatan.



AN ICI CORRESPONDENCE e COURse

Paano Natin Malalaman Na Ang Biblia Ay Salita Ng Diyos?

Pagkal igtas

May mga haring sinikap
na sirain ang bawa't
Bibha at pmarusahan
ng kamatayan ang smu-
mang bumasa myon.
Tmuhgsa Ito ng mahig-
pit ng mga tagapuna.
Nguni't nakapagtata-
gumpay lagi ang Biblia
laban sa kanyang mga
kalaban.

Pagkaligtas

Ang Biblia ay nakahgtas
sa pagsubok ng pana-
hon, sa pagtuligsa ng
mga taga puna, at sa
mga pagsusumikap na
pagwasak ng nga kopya
nito. Bakit? Sa dahilang
ito 'y Salita ng Diyos!

Ika-177 Takdang Aralin Ika-177 Sagot

Sauluhin mo ito

Ang lahat ng tao ay ga-
ya ng damo, gaya ng bu-
laklak nito, ang lahat
niyang kariktan. Ang
damo ay natutuyo, at
nalalanta ang bulaklak
nguni 't ang Salita ng
Panginoon ay mamama-
lagi kailanman. IPedro
1:24,25.

1ka-178Takdang Araln

Katibayan: Ano Ulg mga
bumubuo ng katibayan
ng Biblia?

Ika-178 Sagot
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Mga Katibayan

Marami pang mga kati-
bayan na ang Biblia ay
kinasihan nguni't sapat
na ito upang tanggapin
natin ang katotohanan
ng Salita ng Diyos at
isalig ang ating pamu-
muhay sa Kanyang aral.

1ka-179 na Takdang
Arllln
1. Isulat ng walang

klnokopyahan ang
siyam na katibayan
na ang Biblia ay kin.
slhan ng Diyos.

2. Gumawang malld1ng
Iulat 18 lyong guro, o
pampurok na
tagapamahala la
"correspondence
school" tungkol sa
mga nakuha mong
kapakinabangan 18
kursong Ito. ilakip
na rin dito ang
anumang tanong o
nais mong Ipana-
langin.

Natapos mo nang pag-aralan ang ikalawang bahagi ng "ANG
IYONG BIBLIA." sa mga natapos na Tala ng Mag-aaral para sa
bawa't aralin, ikaw ay tatanggap ng isang katibayan ng pagtatapos

sa kurso.
Tandaan, ang edukasyong Cristiano ay dapat na lumago araw-

araw. Marami pang mga kurso ng ICI na nakahanda.
Bakit di ka magpadala ng donasyon sa ICI at magpatala sa

susunod na serye ng pag-aaral sa Biblia.

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
P. O. Box 1084

ManIla
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Paano Natin Malalaman Na Ang Biblia Ay Salita Ng Diyos?

MGA TAMANG SAGOT SA IKA-7 ARALIN

Ik.132 Sagot Pagkakaiba-iba at
pagkakaisa

k) "1\may bang sinabi
ng Diyos?" Ika-143 Sagot

Ik.133 Sagot a) pagsandigan ng ating
pagtitiwala.

b) maalisan tayo ng san-
data at gawin tayong Ika-144 na Sagot
kanyang mga biktima,

Diyos
Ik.134 na Sagot

k) katipunan ng mga
alamat at mga pabula
o mga kuwentong di
totoo.

Ik.137 Sagot

bunga

Ik.138 Sagot

a) Aklat ng Diyos na sa
pamamagitan nito
siya ay gumagawa sa
tao.

Ik.139 na Sagot
b) ibinigay ng Diyos

ang mga tagubilin

Ik.141 Sagot

pagkaka-iba

Ika-142 Sagot

Bunga

Ika-145 Sagot

Walang mali, katiba-
yan

Ika-146 na Sagot

b) bahagi ng kawalan
ng kamalian at ito'y
naisulat mula sa pa-
nig ng Diyos.

Ika-141 Sagot
b) hindi binabanggit sa.

ibang mga talang
pang kasaysayan.

Ik.148 Sagot
k) arkeolohiya

Ika-149 na Sagot

Mga pagkatuklas

Ika-150 Sagot

b) pinakamahusay para
kalusugan.

Ika-151 Sagot

Palawikain

Ika-152 Sagot

k) dahil sa kanilang
makasiyentipikong
pagkatuklas.

Ika-153 Sagot

b) kinasihan ng Diyos
ang talatang ito.

Ika-155 Sagot

b) saan man Ito tmang-
gap sa bawa't pana-
hon at kalinangan.

Ika-156 na Sagot

a) simpleng pagpapahayag
ng mataimtim nitong
katotohanan.

Ika-157 Sagot

b) walang pagkaubos
na pinagmulan ng
panibagong katoto-
hanan at kaluguran.

Ika-158 Sagot

b) ang mga manunulat
ay kinasihan ng Di-
yos at hindi nagba-
basakali lamang.
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MGA TAMANG SAGOT SA IKA 7 ARALIN

Ika·159 na Sagot

a) ay katibayan ng pag.
aangkín ni Moises na
tinanggap niya ang
kautusan mula sa Di-
yos.

Ika·160 Sagot

1. Bunga
2. Pagkakaiba-iba at

pagkakaisa
3. Walang Mali
4. Pagkakatuklas
5. Kahusayan

Ik.161 Sagot

kasulatan
Diyos
Tao
Diyos
Espmtu Santo
Ik.162 Sagot

b)~ang pan~Urin na
ipinahayag ng Diyos
ang mangyayari sa
hinaharap

Ik.163 Sagot

Micas 5:13

Ik.164 na Sagot

Jeremias

Ik.167 Sagot

a) hindi masasabi ng
mga taong mabuti na
sila'y kinasihan ng
Diyos kung alam ni-
lang ito'y hindi totoo.

Ika·16B Sagot

b) mga taong mabuti na
dinaya, nalinlang, o
naipagkamalang sila 'y
kinasihan ng Diyos.

Ika·169 na Sagot

b) Sila 'y magkakaro-
on ng matayog na
kaisipan at pagkatao
pos ay isumpa ang
kanilang mga gina-
wa.

Ika·170 Sagot

a) mga taong mabubuti,
masasama o dinaya
ang sarili sa pagsu-
sulat ng kanilang kai-
sipan.

Ika·171 Sagot

k) hindi itataguyod ang
mabuti at susumpain
ang kasamaan tulad

Ang Iyong Biblia

ng ginawa ng Biblia.

Ik.173 Sagot

a) mula 1900 hanggang
3,500 taong gulang

Ik.174 na Sagot

b) kailanman hindi na-
luluma ang Biblia
pagka 't ito 'y Salita
ng Diyos.

Ika-175 Sagot

b) matatagpuan lamang
sa mga museo sa loob
ng 100 taon.

Ika·176 na Sagot

a) ang Biblia na naba-
basa ngayon (na ang
ilang bahagi ay naí-
salin nasa 1,300 mga
wika), ng mga tao.

Ik.17B Sagot

Tingnan ang iyong sa-
got sa ika·13G na tak-
dang aralin sa pahina
92.
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"ANG IYONG BIBLIA"

Mahalaga: Mangyaring sulatan ang TALA NG MAG-AARAL AT
PAGSUSULIT at ipadala ito sa IC! Philippine National
Office, P. O. Box 1084, Manila

Mangyaring isulat ng malinaw:
PANGALAN _

TIRAHAN _

Pangalan ng Iglesya _

at Address _

Pangalan ng Pastor _

I
I
I
I
I

: Isulat ang talaan ng I!lga pangalan ng mga Aklat sa Biblia ayon
• sa kanilang kinabibilangang pagkabukod-bukod. Ipadala ang talaan g ito, ,\

, kasama ng "Tala ng Mag-aaral" pagkatapos mo ng Aralin 7.
I
1
\
I
I
I
I
I

: 1. Lahat ng mga talata ng Biblia sa aklat na ito na ipinasasaulo sa iyo ay
: nakatala dito:

Aralin 5 at 6 - Mga Aklat ng Biblia

Aralin 7 - Paano Natin Malalaman na ang Biblia ay
Salita ng Diyos.

: Aralin
I
I

: 2
I
I
I

Talata sa Biblia lniwasto ni

Mateo 4:4
Awit 119:103
Juan 8:32 117



INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
P. O. Box 1084

Manila

3 2 Pedro 1:21
I Corinto 10:11
Mga Gawa 1:8

Unang 17 mga aklat ng
Biblia

Juan 7:46
I Pedro 1:24.25

4

5

7

MAHALAGA:

Mangyaring tanggalin ang pahinang ito at ipadala agad sa:
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