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Ang Iyong Biblia
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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.
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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
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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

19



AN ICI CORRESPONOENCE e COURSE

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
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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.

21



AN ICI CORRESPONOENCE (8 COURSE

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

23



AN ICI CORRESPONOENCE (8 COURSE

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.
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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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Ang Iyong Biblia

2 Pedro 1:21

- - - - - -----------
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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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