
CHRISllAN LIFE
PROGRAM

SINO
SI

JBSVS



SINO SI· JESUS .



SINO SI JESUS

Ni
Elton G. BiD

Hinalaw ni L. Jeter Walker

Larawang-guhit
Paul S. Trittin

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFICE
P.O, Box 1084, Manila



@ 1973

International Correspondence Institute

Brussels, Belgium

All rights reserved

f.. L -1/..70 - 711

Ang mga talata sa Bagong Tipan na ginagamit
dito'y sinipi sa Mabuting' Balita para sa Ating
Panahon (Tagalog Popular Version New Testa-
ment) bagong salin at inilimbag ng Philippine
Bible Society, 1973.



MGA NILALAMAN

Aralin Pahina

Mag-usap Muna Tayo. .. .. .. .. .. .. . 7

1 Pagtuklas Tungkol Kay Jesus ...... 11

2 Si Jesus Ang Ipinangakong Mesias. 27

3 Si Jesus Ang Anak Ng Diyos ...... 45

4 Si Jesus Ang Anak Ng Tao ....... 63

5 Si Jesus Ang Salita ................ 85

6 Si Jesus Ang Ilaw Ng Sanlibutan .. 99
7 Si Jesus Ang Manggagamot At

Nagbabautismo ........ 115

8 Si Je8llS Ang Tagapagligtas ........ 130

9 Si Jesus Ang Muling Pagkabuhay
At Ang Buhay........ 147

10 Si Jesu-Cristo Ang· Panginoon ...... 163



· fl<-~:)MAG-USAP
MUNA TAYO

Bakit M9 Pinaz-aaralan ang Kursong Ito?

Bakit mo pínag-aaralan ang buhay ng isang
ipinanjranak halos 2,000 taon na ngayon? Ano
ba sa iyo kung sino man si Jesus? Napaka-
halaga ng tanong na ito. Iyong masusumpungan
ang sagot nito sa mga araling ito.

Lalong marami ngayon ang nag-uusap
tungkol kay Jesus, higit kaylanman sa kasay-
sayan ng mundo. Líbu-líbo ang kaanib ng
kilusang "Jesus People." At angaw-angaw ang
nagpapahayag na sila'y tagasunod ni Jesus.
Bakit? Anuman ang relihiyon mo, kailangang
malaman mo ang tungkol kay Jesus-ang kan-
yantr buhav, mga turo, at mga kampatan.

Marahil, pinag-aaralan mo ang kursong ito
upang mabigyang-kasiyahan ang pag-uusisa
mo tungkol sa buhay at turo ni Jesus. O kaya'y
tinanzgap mo na Siyang Tagapagligtas at nais
mo Siyang makUalang lalo. Maaari ring nag-
hahanap ka ng katuparan ng buhay espiritu-
wal, ibig mong mapatibay ang iyong pananam-
palataya, o ibig mong malaman kung may
kalutasan si Jesus para sa mga suliranin mo
sa bahay.

Anuman ang layon mo, alalahanin mo iyon
lagi habann nag-aaral ka. At habang iniaang-
kop mo sa iyong buhay ang mga aralin, tatang-
gap ka ng higit na pakinabang.
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Pagtuturo sa Sarili

Mawiwill ka sa makabagong pamamaraan
ng pagtuturo sa sarili na ginagamit sa aklat na
ito. Ito'y madaling ísilid sa bulsa kaya mada-
dala mo't mapag-aaralan kahit saan ka naroon
at kapag mayroon kang magugugol na lima o
sampung minuto.

Ang kagamitan sa kursong ito'y mula sa
isang serye ng mga mensahe sa radyo sa India
;it Ceylon, na inihanda ni Elton G. Hill. Iplna-
migay ito sa maraming humiling nito sa mga
bansang iyon at sa Gitnang Silangan. At
nzavon, inihanay ng ICI ang mga mensaheng
ito sa paraang madaling pag-aralan. Nagdag-
dag ng ilang aralin pa upang mabigyan kayo
ng buong batayang kurso hinggil sa katauhan
at gawain ni Jesus.

Mga Bahagi

Bawa't aralin '\y nahahati sa mga bahagi.
rruwag ka nang maghintay na magkapanahon
upang pag-aralan ang buong aralin nang min-
sanan, Bawa't bahagi ay may kanya-kanyang
tanong sa pagbabalik-aral para makapag-
patuloy ka hanggang ibig mo. Pagkasagot
nito, ihambing mo ang iyong mga sagot sa
talaan ng tamang mga. sagot sa hulihan ng
bawa't aralin at ikaw ang magbibigay ng
antas sa iyong sarili, Gawin ang iyong maka-
kaya, saan ka lan naroon, kailanma't maga-
gawa mo. Sikaping makatapos kahit isang
aralít sa isang linggo.
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Ang GagawlR Mo

Ang mza tanong at iba pang dapat mong
gawin sa hulihan ng bawa't bahagi ng aralin
ay mahalagang lahat. Ito ay •••

• magsisilbing bantay para huwag luma-
boy ang isip mo.

• susubok kung gaano mo nauunawaan
ang iyong binasa.

• mag-iiwan sa iyong guníta ng panguna-
hing paksang nasa aralin.

• tutulong para maíangkop mo sa kasalu-
kuyang kalagayan at sa iyong panga-
ngailangan ang itinuturo nito.

Inihanda ang aklat na ito bilang isang
kumpletong aralin at susulatan ng sagot sa
pagsusulit. Kung Ipinahiram lamang sa iyo o
may gagamit pa, isulat na lang sa ibang papel
ang iyong mga sagot. Kung hindi naman,
isulat na sa mga puwang sa aklat ang iyong
sagot

Narito ang halimbawa ng mga itatanong
sa iyo. Sa ilalim ng tanong ay may ilang
sagot. 'Piliin mo ang tama at lagyan ng panan-
dang X sa tabi, tulad ng ginawa namin sa
halimbawa:

1. Anong url ng aklat ito?
.... a) Aklat ng mga mensaheng pano

radyo .
.... b) Aklat ng mga panayam debosyonal

tungkol kay Jesus .
• x . k) Aklat ng mgaaralíng hinalaw sa

mga mensaheng panradyo tungkol
kay Jesus at maituturo sa sarili.
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Tala ng Mag-aaral

Nasa likuran ng aklat ang iyong tala ng
mag-aaral na dapat punan para sa bawa't
aralin. Ang iyong ulat tungkol sa iyong gina-
.A"awang pagsasaulo at ang bilang ng tamang
mga sagot sa bawa't aralin, at saka sa mga
RaA"otmo sa tala ng mag-aaral, ang magpapa-
kita sa iyong guro ng iyong pagsulong. Kung
may suliranin ka sa mga aralin, isulat mo ito
sa iyong guro. Ikagagalak niyang tulungan
kll

Upang magkaroon ng katibayan sa pagta-
tapos sa kursong ito, ipadala ang tala ng mag-
aaral - o sipi nito kung gagamitin ng iba ang
aklat. Ipadala ang natapos ng tala ng mag-
aaral sa:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFICE-
P.O. Box 1084, Manila


