


-



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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