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Ika·99 na Sagot
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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

73



AN ICI CORRESPONOENCE (8 COURSE

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.
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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
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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
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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.
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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

85



AN ICI CORRESPONDENCE • COURSE

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
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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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