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MAG-USAP
MUNA
TAYO

Bakit Mo Pinag-aaralanang Kursong Ito?

Ang kursong ito ay tungkol sa mga panguna-
hing turo ng Biblia. Ang tawag natin dito ay mga
pangunahing doktrina. Bakit kailangan mo itong
pag-aralan? Ang pagkaalam sa mga sinasabi ng
Diyos tungkol sa mga iba't ibang bagay ay maa-
aring mangahulugan ng isang bagay na buhay o
kamatayan sa iyo at sa mga taong iyong nahihi-
kayat. Ang mga talata sa Biblia na iyong sinaulo
ay makatutulong sa paglago sa mga bagay na es-
pirituwal. Ito ay makadadagdag sa iyong pana-
nampalataya at makatutulong sa iyo upang ma-
natili kang tapat sa Diyos. Ang iyong natutuhan
ay makatutulong sa iyo sa gawain ng Panginoon.
Magagamit mo ito sa iyong personal na panghihi-
kayat sa mga tao at maging sa pagtuturo sa pa-
aralang lingguhan. Ito ay makatutulong din sa
iyo sa pagpapaliwanag sa iyong mga kaibigan
kung ano ang mga itinuturo ng Biblia.

Ano ang lyong Mga Nilalayon?

Upang maging mabisa ang iyong pag-aaral, ki-
nakailangan mong magkaroon ng mga layunin at
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4 Naniniwala Kami

pagkatapos ay gawin mo ang lahat ng maaaring
gawin upang maabot ang mga yaon. Bakit hindi
mo gawing layunin ang mga ito?

• Matutuhan ang pangunahing doktrina.
• Maisaulo ang ilan sa mga pangunahing ta-

lata sa Biblia.

• Lumago sa mga espirituwal na bagay sa
pamamagitan ng paglalapat nito sa ating
buhay.

• Handa sa pagtulong sa iba upang masum-
pungan din nila ang Panginoon.

Paano Mo Pag-aaralan Ang Aklat Na Ito?

Sundin mo lamang ang mga tuntunin na ibini-
bigay sa bawa't aralin. Ang paraan ng pag-aaral
sa aklat na ito ay tanong at sagot. Ang mga ta-
nong ay nakasulat sa malalaki at maitim na titik.
Pagkatapos ng lahat ng tanong ay ang kaukulang
sagot. At makikita mo ang isa o mahigit pang
mga talata sa Biblia na pinagbatayan ng mga sa-
got. Basahin mo ng ilang ulit at tingnan mo kung
paano nila sinasagot ang mga tanong. Ang mga
talata ay mula sa unang salin sa Tagalog na Biblia
at Tagalog Popular Version New Testament.

Isasaulo mo ang mga tanong, ang mga sagot
at mga talatang may tuldok sa tabi ng mga yaon.
Maaari mo ring isulat ang mga ito sa isang tarheta
o sa isang pirasong papel. Sa harap ay isulat mo
ang tanong at sa likod ay ang sagot. Kahit saan
ka naroroon ay subukan mo ang iyong sarili. Si-
kapin mong kahit isa lamang aralin sa isang ling-
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Naniniwala Kami 5

go ay iyong magawa. Kung makakakuha ka ng
kaibigan upang kasamang pag-aralan ang kursong
ito ay lalong magiging kawiIi-wili para sa iyo.

Talaan ng Mag-aaral at Pagsusulit

Nasa likod ng aklat na ito ang Talaan ng Mag-
aaral at Pagsusulit. Pag-aralang mabuti ang mga
katanungan sa pagsusulit at punuin ang mga pu-
wang. Pagkatapos, alisin ang mga papel sa pagsu-
sulit.

Upang mapadali ang pagpapadala at makapag-
titipid sa selyo mangyaring tapusin ang mga pag-
susulit.

Tiyaking tama ang iyong selyong ginamit at
maglakip ka ng donasyon para sa ministeryo ng
ICI. Ipadala ang iyong sulat sa:

INTERNATIONAL. CORRESPONDENCE
INSTITUTE

Philippine National Office
p O. Box 1084, Manila
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Unang
Aralin

"ANG
BIBLIA"

Paano Pag-aaralan ang mga AraHn

Una, basahin ang lahat ng mga tanang
sa aralin. Ang mga ito ay nakasulat 53

malalaki at maiitim na mga titik.
Pangalawa, basahin ang buong aralin.
At ikatlo, isaulo ang bawa't tanong,

ang sagot nito, at ang mga talata sa Biblia
na mayroong tuldok sa unahan niyon.

1. Sino ang sumulat ng aklat na tinatawag na
Biblia?

• Mga banal na lalaki ng Diyos ang sumulat
ng Biblia.
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Ang Biblia 7

• 2 Pedro 1:21. Sapagka't ang hula ng mga
propeta ay hindi nagbuhat sa kalooban ng
tao; ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng
mga taong kinasihan ng Espiritu Santo.

2. Ano ang bumubuo sa Biblia?

.. Ang Biblia ay binubuo ng Lumang Tipan
(39 na aklat) at ang Bagong Tipan (27 na
aklat). Ito ay isang aklat na binubuo ng 66
na aklat.

3. Paano naiiba ang Biblia sa lahat ng mga ak-
lat?
.. Ito lamang ang aklat sa buong daigdig na

lubos na kinasihan ng Diyos.
• 2 Timoteo 3:16. Lahat ng kasulata'y kina-

sihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo
ng katotohanan, sa pagpapabula sa maling
aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa
pagakay sa matuwid na pamumuhay.

4. Bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang Biblia?

.. Ibinigay sa atin ng Diyos ang Biblia upang
ituro sa atin ang daan ng kaligtasan at itu-
ro sa atin kung paano tayo mabubuhay
para sa kanya.

• Mga Awit 119:105,11. Ang salita mo'y
ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa
aking landas. Ang salita mo'y aking ini-
ingatan sa aking puso; upang huwag akong
magkasala laban sa iyo.
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Naniniwala Kami

Gawin Mo Ito

1. Kung hindi mo pa nababasa ang panimu-
lang aralin, "Mag-usap Muna Tayo,"
gawin mo ito ngayon.

2. Sauluhin ang mga layuning ito:
o Matutuhan ang mga pangunahing

doktrina ng Biblia.
o Malaman ang ilang pangunahing tala-

ta sa Biblia na nagtuturo ng mga
pangunahing doktrina.

o Maisaulo ang mga susing talata para
sa mga pangunahing doktrina.

o Lumago sa espirituwal na bagay sa
pamamagitan ng paglalapat ng mga
araling ito sa iyong buhay.

o Maihanda ang iyong sarili sa pag-
tulong sa iba upang matagpuan nila
ang Panginoon at paglingkuran din
Siya.

3. Nais mo bang maisakatuparan ang mga
layuning ito? Kung gayon, hilingin mo
sa Panginoon na tulungan ka.

4. Kung alam mo ang dapat mong isaulo
hilingin mo sa isang kaibigan o isang
kasambahay na sundan ka nila sa aklat
habang inuulit no ito. Kung ikaw naman
ay nag-iisa, isulat mo sa iyong alaala at
tingnan mo kung tama.

5. Kung mauulit mo nang walang mali ang
dapat mong isaulo punuin ang mga pu-
wang sa iyong talaan ng mag-aaral at
pagsusulit para sa unang aralin.
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"DIYOS"

Ika-2 Aralin

Pag-aralan ayon sa mga tuntunin na nasa
pasimula ng unang aralin.

1. Ano ang Diyos?
~ Ang Diyos ay Espiritu.
• Juan 4:24. Ang Diyos ay Espiritu

kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at
sa katotohanan."

2. Ilan ang Diyos?
~ Mayroon lamang isa at tunay na Diyos.

Deutoronomio 6:4. Dinggin mo, O Israel:
ang Panginoon nating Diyos ay isang Pa-
nginoon.

9
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10 Naniniwala Kami

3. Ilan ang persona ng Kadiyosan?
~ Mayroong tatlong persona sa Pagka-Díyos:

Ama, Anak, at Espiritu Santo.

• Mateo 28:19. Kaya, humayo kayo at ga·
win ninyong alagad ko ang lahat ng bansa.
Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama
at Anak at ng Espiritu Santo.

4. Tukuyin ang ilan sa mga katangian ng Diyos.

~ Ang Diyos ay mabuti, banal, makataru-
ngan, makapangyarihan sa lahat, nalala-
man ang lahat ng bagay, at walang hang-
gan.

• Exodo 34:6. At ang Panginoo'y nagdaan
sa harap niya, na itinanyag ang Panginoon.
Ang Panginoon, ang Panginoong Diyos na
puspos ng kahabagan at mapagkaloob, ba-
nayad sa pagkagalit, at sagana sa kaawaan
at katotohanan.

• Levitico 11:44. Sapagka't ako ang Pangi-
noon ninyong Diyos: Magpakabanal nga
kayo at kayo'y maging mga banal; sapag-
ka't Ako'y banal.

• Daniel 4:35. At ang lahat ng mananahan
sa lupa ay nabilang sa wala; at Kaniyang
ginagawa ang gayon sa Kaniyang kalooban f
sa hukbo ng langit, at sa mga mananahan

International Correspondence Institute



Diyos 11

sa lupa; at walang makahahadlang sa Kani-
yang kamay, o mapagsasabi sa Kaniya,
Anong ginagawa mo?

• Hebreo 4:13. Walang makapagtatago sa
Diyos; ang lahat ay hayag at lantad sa kan-
yang paningin, at sa kanya tayo magsusu-
lit.

• Pahayag 10:6. At nanumpa sa ngalan ng
Diyos na nabubuhay magpakailanman na
lumalang ng langit, lupa, dagat, at lahat ng
naroroon.

5. Ano ang dapat maging loobin natin sa
Diyos?

• Dapat nating ibigin ang Diyos na higit sa
lahat ng mga bagay.

• Mateo 22:37. Ibigin mo ang Panginoon
mong Diyos nang buong puso, nang buong
kaluluwa. at nang buong pag-iisip.

Gawin Mo Ito
1. Pagbalik-aralan ang mga isinaulo para sa

unang aralin.
2. Kung mauulit mo nang wasto ang mga

sauluhin, iyong punan ang mga puwang
sa iyong talaan ng mga mag-aaral at pag-
susulit para sa ikalawang aralin.
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Ika- 3 Aralin

"TAO"

Pag-aralan ayon sa mga tuntunin na nasa
pasimula ng unang aralin.

1. Paano ginawing Diyos ang Tao?

• Ginawa ng Diyos ang tao mula sa alabok
ng lupa at siya'y hiningahan ng hininga ng
buhay.

t2
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Genesis 2:7. At nilalang ng Panginoong
Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hini-
ngahan ang kaniyang mga butas ng ilong
ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging
kaluluwang may buhay.

Genesis 1 :26. At sinabi ng Diyos. Lalangin
natin ang tao sa ating larawan, ayon sa
ating wangis at magkaroon sila ng kapang-
yarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon
sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buo
ong lupa, at sa bawa't umuusad na nagsisi-
usad sa ibabaw ng lupa.

• Genesis 1:27. At nilalang ng Diyos ang tao
ayon sa Kaniyang sariling larawan, ayon sa
larawan ng Diyos siya nilalang; nilalang
Niya sila na lalaki at babae.

2. Bakit nilikha ng Diyos ang tao?

~ Nilikha ng Diyos ang tao para sa Kaniyang
kaluwalhatian.

• Isaias 43:7. Yaong aking nilikha ay sa
aking kaluwalhatian.

3. Ano ang kalagayan ng tao nang siya'y unang
likhain?

~ Siya'y sakdal sa kaniyang katawan, kalulu-
wa at espiritu.
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14 Naniniwala Kami

4. Nanatili ba ang tao sa ganitong sakdal na ka-
lagayan?

~ Hindi. Siya ay sumuway sa Diyos at siya'y
nahulog mula sa kanyang sakdal na kata-
yuan.

• Mga Taga Roma 5:19. Sapagka't sa pagsu-
way ng isang tao ay marami ang naging
makasalanan, gayon din naman, marami
ang pawawalan g-sala sa pagsunod ng isang
tao.

Gawin Mo Ito
1. Sariwain mo ang iyong mga isinaulo sa

una at ikalawang aralin.
2. Kung iyong mauulit nang wasto ang

lahat ng mga sau1uhin, maaari mo ng
punuin ang puwang sa iyong talaan ng
mag-aaral at pagsusulit para sa ikatlong
aralin.
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Ika- 4 Aralin

"KASALANAN"

Pag-aralan ayon sa tuntunin na nasa pasi-
mula ng unang aralin.

1. Ano ang Kasalanan?

~ Ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan
ng Diyos.

• I Juan 3:4. Ang bawa't nagkakasala ay
lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagka't
ang kasalanan ay paglabag sa kautusan.

2. Sino ang nagdaia ng kasalanan sa sanlibutan?

~ Tinukso ni Satanas ang tao na magkasala at
ang tao ay sumunod sa tukso.

15
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16 Naniniwala Kami

I Juan 3:8. Ang nagpapatuloy sa
pagkakasala ay kampon ng diyablo, sapag-
ka't sa simula pa'y gumagawa na ng kasala-
nan ang diyablo.

3. Dahil sa ang diyablo ang tumukso sa tao
upang magkasala, ang tao ba ay dapat sisihin
sa kaniyang pagkakasala?

~ Oo, sapagka't hindi siya dapat napatukso.

Santiago 1:13, 14. Huwag sabihin ninuman
kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, na ti-
nutukso siya ng Diyos. Sapagka't ang Diyos
ay hindi matutukso ng masama at hindi na-
man niya tinutukso ang sinuman. Natutuk-
so ang tao kapag siya'y naakit at napata-
ngay sa sariling pita.

4. Ano ang nangyan sa tao nang siya ay magka-
sala?

~ Ang kamatayan ay nagpasimulang gumawa
kaagad sa kaniyang katawan, kaluluwa at
espiritu.

Mga Taga Roma 5: 12. Ang kasalana 'y pu-
masok sa sanlibutan sa pamamagitan ng
isang tao, at ang kamatayan sa pamamagi-
tan ng kasalanan niya. Dahil dito'y lumaga-
nap ang kamatayan sa lahat ng tao sapag-
ka't ang lahat ay nagkasala.

5. Ang kasalanan ba ay nasa sanl ibutan
ngayon?
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Kasalanan 17

• Oo, ang lahat ng tao ay makasalanan.

• Mga Taga Roma 3:23. Sapagka't ang lahat
ay nagkasala at walang sinumang karapat-
dapat sa pangingin ng Diyos.

6. Ano ang kaparusahan ng kasalanan?

• Ang kaparusahan ng kasalanan ay kamata-
yan at walang hanggang kaparusahan.
Mga Taga Roma 5: 12. Lumaganap ang ka-
matayan sa lahat ng tao sapagka't ang la-
hat ay nagkasala.

• Mga Taga Roma 6:23. Kamatayan ang du-
lot ng kasalanan.

7. Paano tayo makatakas sa parusa ng kasalanan?

• Maaari tayong makatakas sa parusa ng kasa-
lanan kung ating tatanggapin lamang sa
ating puso si Jesu-Cristo na ating tagapaglig-
tas.

• Mga Taga Roma 5:8. Nguni't ipinadama ng
Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang si
Cristo'y namatay alang-alang sa atin noong
tayo'y makasalanan pa.

• Mateo 1:21. Manganganak siya ng isang la-
laki; at ito'y pangangalanan mong Jesus, sa-
pagkat't siya ang magliligtas ng kanyang ha-
yan sa kanilang kasalanan.
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18 Naniniwala Kami

Gawin Mo Ito
1. Basahin ang mga Taga Roma, mula una

hanggang ikatlong kapitulo.
2. Kung mauulit mo nang wasto ang lahat

ng iyong mga isinaulo, punuin ang mga
puwang ng iyong talaan ng mag-aaral at
pagsusulit para sa ika-apat na aralin.

Binabati Kita!

Natapos mo na ang unang apat na aralin ng
kursong ito. Ang sinasaulo mong mga talata ay
may malaking maitutulong sa iyo.

International Correspondence Institute



II JESU-
CRISTO" ~

Pag-aralan ayon sa mga tuntunin sa pasi-
mula ng unang aralin.

1. Sino si Jesu-Cristo?

~ Si Jesu-Cristo ay bugtong na Anak ng Diyos
at siya rin ay Anak ng Tao. Siya ay ipina-
nganak ni Birheng Maria.

Lucas 1:30-33. Kaya't sinabi sa kanya ng
anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sa-
pagka't kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig
ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng

19
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20 Naniniwala Kami

isang lalaki, at siya'y panganganlan mong
Jesus. Siya'y magiging dakila, at tatawaging
Anak ng Kataas-taasan. Ibibigay sa kanya
ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang
amang si David. Maghahari siya sa angkan
ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang
paghahari ay walang hanggan."

Juan 1: 14. Naging tao ang Salita at nanira-
han sa piling natin; nakita namin ang kan-
yang kapangyarihan at kadakilaan, puspos
ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya
mula sa Ama ang kapangyarihan at kadaki-
laang ito bilang bugtong na Anak.

2. Ano ang kahulugan ng salitang "Jesus? "

~ Aîg ibig sabihin ay "Tagapagligtas."

• Mateo 1:21. Manganganak siya ng isang la-
laki; at ito'y panganganlan mong Jesus, sa-
pagka't siya ang magliligtas ng kanyang ba-
yan sa kanilang mga kasalanan.

3. Ano ang kahulugan ng salitang "Cristo"?

~ Ang kahulugan nito ay "Ang Tanging Pina-
hiran" o ang "Mesiyas" .

• Mateo 16:16. Sumagot si Simeon Pedro,
"Kayo po ang Cristo, ang Anak Diyos na
buhay."

4. Sino ang Ama ni Jesus?

~ Ang Diyos ang Ama ni Jesus.
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Jesu-Cristo 21

2 Pedro 1:17. Ipinagkaloob sa kanya ng Di-
yos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y
nangyari nang marinig ang tinig mula sa Da-
kilang Kaluwalhatian ng langit; "Ito ang pi-
nakamamahal kong Anak; siya ang lubos
kong kinalulugdan."

5. Sino ang ina ni Jesus?
~ Si Maria ang ina ni Jesus.

Lucas 1:30, 31. Kaya't sinabi sa kanya ng
anghel. "Huwag kang matakot, Maria, sa-
pagka't kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig
ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng
isang lalaki, ay siya'y panganganlan mong
Jesus.

6,. Ginawa ba nitong tao si Jesus?

~ Oo, si Jesus ay tao at Diyos. Siya ay may-
roong dalawang kalikasan sa isang Pagka-
tao.

Mga Taga Roma 1: 3,4. Tungkol sa kani-
yang Anak, ang ating Panginoong Jesu-
Cristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y
ipinanganak mula sa lipi ni David. At sa
likas na kabanalan ng Diyos sa pamamagi-
tan ng makapangyarihang gawa - ang kan-
yang muling pagkabuhay.

7. Bakit naparito si Jesus sa sanlibutan?

~ Si Jesu-Cristo ay naparito sa sanlibutan
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22 Naniniwala Kami

upang iligtas ang mga tao buhat sa kasala-
nan.

Lucas 19:10. Sapagka't naparito ang Anak
ng Tao upang hanapin at iligtas ang
naligaw.

• Mateo 20:28. Tulad ng Anak ng Tao na
naparito, hindi upang paglingkuran kundi
upang maglingkod at ialay ang kanyang
buhay upang matubos ang marami.

8. Paano iniligtas ni Jesus ang tao buhat sa
kasalanan?

la- Si Jesus ay namatay doon sa krus ng Kal-
baryo upang iligtas ang tao sa kanilang
mga kasalanan.

• I Juan 1:7. Nguni't kung namumuhay ta-
yo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa
liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng
dugo ni Jesus na kanyang Anak sa lahat ng
ating kasalanan.

I Pedro 1: 18, 19. Alam ninyo kung ano
ang itinubos sa inyo..... Ang itinubos sa
inyo'y di mga bagay na nasisira o nau-
ubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang
buhay ni Cristo na inihain sa krus. Siya
ang korderong walang batik at kapintasan.

9. Kung gayon, ang lahat ba ng tao ay ligtas na
sa dahilang si Jesus ay namatay para sa
kanila?
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Jesu-Cristo 23

• Kailangang tanggapin ng bawa't tao si Je-
sus na sariling Tagapagligtas; sapagka't
kung hindi, ang kamatayan ni Jesus ay
hindi makapagliligtas sa kanya.

Marcos 16:15, 16. At sinabi ni Jesus sa
kanila, "Humayo kayo sa buong sanli-
butan at ipangaral ninyo sa lahat ang Ma-
buting Balita. Ang sumampalataya at ma-
bautismuhan ay maliligtas, nguni't ang
hindi sumampalataya ay parurusahan.

• Juan 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig
ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya
ang kanyang bugtong na Anak, upang ang
sumampalataya sa kanya ay hindi mapaha-
mak, kundi magkaroon ng buhay na wa-
lang hanggan.

Juan 3:17, 18. Sapagka't sinugo ng Diyos
ang kanyang Anak, hindi upang hatulang
maparusahan ang sanlibutan, kundi upang
iligtas sa pamamagita niya. Hind hinahatu-
lang maparusahan ang nananampalataya sa
kanya; nguni't hinatulang ngang parusa-
han ang hindi nanampalataya, sapagka't
hindi siya sumampalataya sa bugtong na
Anak ng Diyos.
Juan 3:36. Ang nananalig sa Anak ay may
buhay na walang hanggan; nguni't ang hin-
di tumatalima sa Anak ay hindi magkaka-
roon ng buhay - mananatili sa kanya ang
poot ng Diyos.
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24 Naniniwala Kami

10. Ano ang mahimalang bagay na nangyari pag-
karaan ng tatlong araw matapos maganap ang
pagpako kay Jesus sa krus?

.. Si Jesus ay nabuhay na mag-uli mula sa
mga patay at Siya'y nakita ng mga alagad
ng maraming beses.

I Mga Taga Corinto 15:4-7. Siya'y inili-
bing at muling nabuhay sa ikatlong araw,
ayon din sa Kasulatan; At siya'y napakita
kay Pedro, saka sa labindalawa. Pagkata-
pos siya'y napakita sa mahigit na 500 ka-
patid na nagkakatipon. Marami pa sa kani-
la'y buhay pa hanggang ngayon, bagama't
patay na ang ilan. At napakita rin siya kay
Santiago, at saka sa lahat ng apostol na
sama-sama noon.

11. Ano ang pinatutunayan ng pagkabuhay na
na mag-uli ni Jesus?

.. Ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus ay
nagpapatunay na Siya ay Anak ng Diyos.

Mga Taga Roma 1:4. Siya'y (Jesu-Cristo)
ipinahayag na Anak ng Diyos sa pamama-
gitan ng makapangyarihang gawa - ang
kanyang muling pagkabuhay.

12.Ano ang huling nangyari kay Jesus?

.. Siya'y iniakyat sa langit samantalang na-
katingin ang mga alagad sa kanya.
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Lucas 24:50, 51. Pagkatapos sila'y isina-
ma niya sa labas ng lunsod. Pagdating sa
Betania, itinaas niya ang kanyang mga ka-
may at pinagpala sila. Samantalang igina-
wad niya ito sa kanila, siya nama'y luma-
layo (paakyat sa langit).

13. Ano ngayon ang ginagawa ni Jesus?

~ Si Jesus nakaupo sa tabi ng kanyang Ama
na namamagitan sa ating mga kailangan.

Hebreo 8:1. Ito ang buod ng aming sinasa-
bi: na mayroong dakilang saserdote, naka-
upo sa kanan ng trono ng Kataas-taasan,

I Juan 2:1. Nguni't kung magkasala ang
sinuman, may Tagapamagitan tayo sa
Ama At Siya'y si Jesu-Cristo, ang wa-
lang sala

Hebreo 7:25. Dahil nga riyan, lubusan ni-
yang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa
Diyos sa pamamagitan niya, sapagka't si-
ya'y nabubuhay magpakailanman upang
mamagitan para sa kanila.

14. Si Jesus ba ay muling babalik sa lupa?

~ Si Jesus ay muling babalik sa lupa na gaya
ng Kanyang pag-alis.

• Mga Gawa 1:11. Itong si Jesus na umako
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yat sa langit, ay magbabalik tulad ng naki-
ta ninyong pag-akyat niya.

I Mga Taga Tesalonica 4:16, 17. Sa araw
na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng
tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trompe-
ta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula
sa langit. Bubuhayin muna ang mga nama-
tay na nananalig kay Cristo. Pagkatapos,
tayong mga buhay pa ay kanyang titipu-
nin sa ulap at isasama sa mga binuhay,
upang salubungin sa papawirin ang Pangi-
noon. Sa gayo'y makakapiling niya tayo
magpakailanman.

Gawin Mo Ito
1. Pagbalik-aralan ang iyong isinaulo mula

sa unang aralin hanggang sa ika-lima.
2. Kung mauulit mo na ng wasto ang

lahat ng mga sauluhin, punuin ang mga
puwang sa iyong talaan ng mag-aaral at
pagsusulit para sa ika-limang aralin.
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Ika - 6 na
Aralin

"KALIG -

TASAN"

Pag-aralan ayon sa mga tuntuning nasa
pasimula ng unang aralin.

1. Ano ang ibig sabihin ng kaligtasan?

~ Ang ibig sabihin ng kaligtasan ay maging
malaya mula sa kasalanan at sa kaparusa-
han nito.

Pahayag 1 :5. Iniibig niya tayo, at sa kan-
yang pagkamatay ay pinalaya tayo mula
sa ating mga kasalanan.

Mga Taga Roma 5 :9. At ngayong napawa-
lang sala na tayo sa pamamagitan ng kan-

27
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yang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas
tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan
niya.

2. Bakit kailangéll nating maligtas?

.. Kailangan nating maligtas sapagka't ta-
yong lahat ay nagkasala at tayong lahat ay
hinatulan ng walang hanggang kamatayan .

• Mga Taga Roma 3:23. Sapagka't ang lahat
ay nagkasala at walang sinumang karapat.
dapat sa paningin ng Diyos.

Ezekiel 18:4. Ang kaluluwa na na nagka-
sala ay mamamatay.

3. Ano ang kinakailangan nating gawin upang
tayo ay maligtas?

~ Kailangan nating sumampalataya sa Pangi-
noong Jesu-Cristo upang tayo ay maligtas.

• Mga Gawa 16:31. Sumagot sila, "Sumam-
palataya ka sa Panginoong Jesus, at mali-
ligtas ka- ikaw at ang iyong sambahayan."

4. sa anong paraan tayo sasampalataya sa Pangi-
noong Jesus para maligtas?

.. Dapat nating paniniwalaan ang itinuturo
ng Biblia tungkol kay Jesu-Cristo, ating
tanggapin Siya bilang ating Panginoon at
Tagapagligtas, at tayo'y umasa sa Kanya
na siya ang magdadala sa atin sa langit.

• Juan 20:31. Ang mga talata dito ay sinu-
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lat upang sumampalataya kayo na si Jesus
ang Mesias, ang Anak ng Diyos, at sa ga-
yo'y magkaroon kayo ng buhay sa pama-
magitan niya.

5. Ano ang dapat nating gawin sa ating mga ka-
salanan?

~ Dapat tayong magsisi sa lahat ng ating
mga kasalanan at hingin natin sa Diyos, sa
pamamagitan ni Cristo na tayo ay kan-
yang patawarin at tayo ay kanyang linisin
sa lahat ng ating mga kasalanan.

• I Juan 1:9. Kung ipinahahayag natin ang
ating mga kasalanan, maaasahan natin na
ipinatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito
at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasa-
maan, sapagka't siya'y matuwid .

• 2 Mga Taga Corinto 7:10. Sapagka't ang
kahapisang buhat sa Diyos ay nagbubun-
sod sa inyo upang magsisi at magbago sa
inyong ikaliligtas.

6. Ano ang mangyayari sa atin kung ating ta-
tanggapin ang kaligtasan?

~ Tayo ay ipapanganak na muli at mabibi-
lang sa pamilya ng Diyos. Ito ang ibig sabi-
hin ni Jesus nang Kanyang sabihin, "Kina-
kailangan kayong ipanganak na muli."

Juan 3:3. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko
sa inyo: maliban na ipanganak na muli ang
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isang tao, hindi siya paghaharian ng
Diyos."

• 2 Mga Taga Corinto 5:17. Kaya't ang sinu-
mang nakipagisa kay Cristo ay isa nang
bagong nilalang. Wala na ang dating pagka-
tao; siya'y bago na.

7. Ano ang ibig sabihin ng inaaring ganap?

~ Ang ibig sabihin ng inaaring ganap ay ya-
ong pinaging matuwid o maging malaya sa
kasalanan. Pinatawad ng Diyos ang lahat
ng ating mga kasalana't inalis Niya sa atin
ang lahat ng batik ng pagkakasala at sina-
sabing tayo'y matuwid na at wari bagang
tayo ay hindi nakagawa ng kamalian.

• Mga Taga Roma 5: 1. Yamang napawalang-
sala na tayo dahil sa pananalig sa ating
Panginoong Jesu-Cristo, sa pamamagitan
niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa
harapan ng Diyos.

8. Ano ang ibig sabihin ng Diyos ng pagkup-
kop?

~ Ang Pagkupkop ay nangangahulugan ng
pagtanggap sa atin ng Diyos upang ibilang
sa Kanyang pamilya. Ginagawa tayo ng
Diyos na Kanyang mga anak at tayo'y bi-
nibigyan ng lahat ng karapatang magmana
ng lahat ng mga bagay na nauukol sa mga
anak ng Diyos.
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Mga Taga Roma 8: 16, 17. Ang Espiritu
nga ang nagpapatotoo, kasama ng ating
mga espiritu, na tayo'y mga anak ng Di-
yos. At yamang mga anak, tayo'y mga ta-
gapagmana ng Diyos at kapwa tagapagma-
na ni Cristo. Sapagka't kung tayo'y naki-
kipagtiis sa kanya, tayo'y dadakilain ding
kasama niya.

9. Paano natin malalaman na tayo ay ligtas na?

~ Malalaman natin na tayo ay ligtas na kung
ating sasampalatayanan ang mga bagay na
sinabi ng Biblia tungkol dito, kung ang Es-
piritu Santo ay nagsasabi sa ating mga pu-
so na tayo nga ay ligtas na, at kung iniibig
natin ang ating mga kapatid kay Cristo.

• Mga Taga Roma 8: 16. Ang Espiritu nga
ang nagpapatotoo, kasama ng ating mga
espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos.

I Juan 3:14. Nalalaman natin na lumipat
na tayo mula sa kamatayan, sapagka't ini-
ibig natin ang mga kapatid.

10. Ano ang kahulugan ng pagpapakabanal?

~ Ang pagpapakabanal ay yaong pagiging
malinis mula sa kasalanan at nakatalaga
para sa Diyos.

I Mga Taga Tesalonica 5 :23. Nawa'y lubu-
san kayong pabanalin ng Diyos na siyang
nagbibigay ng kapayapaan. At nawa'y pa-
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natilihin niyang walang kapintasan ang
buo ninyong katauhan - ang espiritu, kalu-
luwa, at katawan - hanggang sa pagparito
ng ating Panginoong Jesu-Cristo.

11. Kalooban ba ng Diyos na ang lahat ng Cris-
tiano ay maging banal.

.. Oo, kalooban ng Diyos na ang lahat ng
Cristiano ay maging banal.
I Mga Taga Tesalonica 4:3. Ibig ng Diyos
na kayo'y magpakabanal at lumayo sa ka-
halayan.

• Hebreo 12:14. Magpakabanal kayo at si-
kaping makasundo ang inyong kapwa, sa-
pagka't hindi ninyo makikita ang Pangi-
noon kung hindi kayo mamumuhay nang
ganito.

12. Ano ang pagpapagaling ng Diyos?

.. Ang pagpapagaling ng Diyos ay ang kahi-
ma-himalang kapangyarihan Niya na nag-
bibigay ng kalusugan sa katawan ng tao.

• Santiago 5:14, 15. Mayroon bang maysa-
kit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda
sa Iglesya, upang ipananalangin siya at pa-
hiran ng langis, sa ngalan ng Panginoon.
At pagagalingin ang maysakit dahil sa pa-
nalanging may pananampalataya. Ibaba-
ngon siya ng Panginoon, at patatawarin
kung siya'y nagkasala.
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13. Ang pagpapagaling ng Diyos ba ay kasama
sa mga pakinabang na ginawa ni Jesus doon
sa Kalbaryo para sa mananampalataya?

~ Oo, ang pagpapagaling ng Diyos ay kasa-
ma sa mga pakinabang na ginawa ni Jesus
doon sa Kalbaryo para sa mananampalata-
ya.

Mateo 8: 16, 17. Dinala ng mga tao kay
~sus ang maraming inaalihan ng mga de-
monyo. Sa isang salita lamang ay pinala-
yas niya ang masasamang espiritu, at pina-
galing ang lahat ng may karamdaman. Gi-
nawa niya ito upang matupad ang sinabi
ni Propeta Isaias: "Kinuha niya ang ating
kahinaan at binata ang ating mga karam-
daman."

Gawin Mo Ito
1. Basahin ang Mga Taga Roma, Kapitulo

5,6, at 8.
2. Kung mauulit mo na ang dapat isaulo ay

punuin ng sagot ang mga puwang sa
iyong talaan ng mag-aaral at pagsusulit
para sa ika-anim na aralin.
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Ika-7 Aralin,

"ANG
ESPIRITU
SANTO"

Pag-aralan ayon sa mga tuntunin na nasa
pasimula ng unang aralin.

1. Sino ang Espiritu Santo?

~ Ang Espiritu Santo ay Diyos. Siya ang
ikatlong Persona ng pagka-Diyos na tinata-
wag nating Tatlong Persona. Ang ibang
pangalan na ibinigay sa Espiritu Santo ay
ang Espiritu ng Diyos, o ang Espiritu ni
Cristo, o ang Mang-aaliw.

34
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Mateo 28:19. Kaya, humayo kayo at ga-
win ninyong alagad ko ang lahat ng bansa.
Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama
at Anak at ng Espiritu Santo.

2. Paano natin malalaman na ang Espiritu Santo
ay Diyos?

~ Ang Espiritu Santo ay katulad ng Diyos
Ama sa lahat ng bagay. Siya'y walang
hanggan, makapangyarihan sa lahat, nala-
laman ang lahat ng bagay, at nasa lahat ng
dako. At siya'y gumagawa na kasama ng
Ama at ng Anak.

Mga Hebreo 9:14. Sa pamamagitan ng wa-
lang hanggang Espiritu ay inialay niya sa
Diyos ang kanyang sarili na walang kapin-
tasan.

Mga Awit 139:7. Saan ako paroroon na
mula sa iyong Espiritu? O saan ako ta-
takas na mula sa Iyong harapan?

I Mga Taga Corinto 2:10. Nasasaliksik ng
Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang
pinakamalalim na panukala ng Diyos.

Juan 1:32. Ito ang patotoo ni Juan: "Na-
kita ko ang Espiritung bumababa buhat sa
langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa
kanya."
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3. Ano ang halimbawang mayroon tayo na ang
Espiri1u Santo ay gumagawa na kasama ng
Ama at ng Anak?

• Ang Espiritu Santo ay gumagawa na kasa-
ma ng Ama at ng Anak nang likhain ang
sanlibutan.

Genesis 1:2, 3. At ang lupa ay walang an-
yo at walang laman at ang kadiliman ay
sumaibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu
ng Diyos ay sumaibabaw ng tubig. At sina-
bi ng Diyos, "Magkaroon ng liwanag at
nagkaroon ng liwanag. "

Job 33:4. Nilalang ako ng Espiritu ng
Diyos, at ang hinga ng Makapangyarihan
sa lahat ay nagbibigay sa akin ng Buhay.

4. Ang Espiri1u Santo ba ay nasa sanlibutan ng
panahon ng Lumang Tipan?

• Oo, ang Espiritu Santo ay nasa sanlibutan
na nuong panahon ng Lumang Tipan na
tumutulong sa mga tao upang sila'y maka-
paglingkod sa Diyos.

Genesis 6:3. Ang aking Espiritu ay hindi
m akikipagpunyagi sa tao magpakailan-
man.

Genesis 41:38. At sinabi ni Paraon sa kan-
yang mga lingkod, "Makasusumpong kaya
tayo ng isa ng gaya nito, na taong kinaka-
sihan ng Espiritu ng Diyos?"
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5. Ano ang bahagi ng Espiritu Santo sa ating
kaligtasan?

~ Ang Espiritu Santo ay nagpapakita sa atin
kung gaano kasama ang ating mga kasala-
nan. Siya rin ang tumutulong sa atin
upang tanggapin si Jesus na ating Tagapag-
ligtas. At Siya rin ang lubusang nagbabago
ng ating buhay. Ito'y tinatawag na pagka-
ligtas o muling kapanganakan.

Juan 16:8. Pagdating niya (ang Espiritu
Santo) ay kanyang patutunayan sa mga
tao sa sanlibu tan na mali ang pagkakakila-
la nila tungkol sa kasalanan, at ipakikilala
niya kung sino ang matuwid, at kung ano
ang kahatulan.

I Mga Taga Corinto 12:3. At hindi rin ma-
sasabi ninuman, "Panginoon si Jesus,"
kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiri-
tu Santo.

Juan 3:5, 6. "Sinasabi ko sa inyo," ani
Jesus, "maliban na ang isang tao 'y ipanga-
nak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya pag-
haharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa la-
man ay laman, at ang ipinanganak sa Espi-
ritu ay espiritu."

6. Ang Espiritu Santo ba ay nanahan sa bawa't
mananampal atay a?

~ Oo, ang Espiritu Santo ay darating sa
ating puso sa sandaling tayo ay maligtas-
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Mga Taga Galacia 4:6. Upang maipakila-
lang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagka-
looban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang
Anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng
"Ama! Ama ko!"

Mga Taga Roma 8:9. Kung ang Espiritu ni
Cristo'y wala sa isang tao, siya'y hindi kay
Cristo.

• Mga Taga Roma 8:15,16. Sapagka't hindi
kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaali-
pin upang muling matakot kundi tumang-
gap kayo ng espiritu ng pagiging anak, na
nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag
ng "Ama! Ama ko!" Ang Espiritu nga
ang nagpapatotoo kasama ng ating mga es-
piritu, na tayo'y mga anak ng Diyos.

7. Ang bawa't mananampalataya ba ay nabautis-
muhan na ng Espiritu Santo?

~ Hindi. Subali't ang mga Cristiano ngayon
ay maaari at kinakailangang mabautismu-
han sa Espiritu Santo pagkatapos na siya
ay maligtas.

• Mga Gawa 2 :38, 39. Sumagot si Pedro,
"Pagsikapan ninyo't talikdan ang inyong
mga kasalanan at mabautismuhan kayo sa
pangalan ni Jesu-Cristo upang kayo'y pa-
tawarin; at ipagkakaloob sa inyo, ang Es-
piritu Santo. Sapagka't ang pangako'y pa-
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ra sa inyo at sa inyong mga anak, at sa
lahat ng nasa malayo - sa bawa't tatawagin
ng Panginoong Diyos natin.

Gawin Mo Ito
1. Basahin ang Juan, kapit ulo 14 at 16.
2. Pagbalik-aralan ang mga talatang is' a-

ulo para sa una hanggang sa ika-anim
na aralin.

3. Kung mauulit nang wasto ang mga
sauluhin, punuin ng sagot ang mga
puwang sa iyong talaan ng mag-aaral at
pagsusulit para sa ika-pitong aralin.



Ika-8 Aral in

ilANG
IGLESYA"

Pag-aralan ayon sa mga tuntunin na nasa
pasimula ng unang aralin.

1. Ano ang tawag ng Biblia sa Iglesya?

Sang-ayon sa Biblia, ang iglesya ay kata-
wan ni Cristo at Siya ang ulo.

Mga Taga Colosas 1: 18. Siya ang ulo ng
iglesya na kanyang katawan.

Mga Taga Efeso 1:22, 23. Ipinailalim ng
Diyos sa kapangyarihan ni Cristo ang lahat
ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng
iglesya. Ito ang katawan ni Cristo, ang ka-
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puspusan niya na pumupus pos sa lahat-
lahat.

I Mga Taga Corinto 12:27. Kayo ngang
lahat ang iisang katawan ni Cristo at ba-
wa't isa'y bahagi nito.

2. Nagbibigay ba ng ibang pangalan ang Biblia
para sa Iglesya?

~ Oo, Ang Iglesya ay tinatawag din ng Biblia
na kasintahang babae ni Cnsto.

Pahayag 21:9. "Halika at ipakikita ko sa
iyo ang Babaing makakaisang dibdib ng
Kordero."

. • &hayag 19:7. Dapat tayong magalak at
magsaya; Purihin natin ang kadakilaan ni-
ya Dahil sa nalalapit na kasalang Kordero.
Nakahanda na ang kasintahang babae.

Mga Taga Efeso 5 :25. Mga lalaki, ibigin
ninyo ang inyu-inyong asawa, gaya ng pag-
ibig ni Cristo sa Iglesya. Inihandog niya
ang kanyang buhay para dito.

3. Ano pa ang tawag sa Iglesya?

~ Ang Iglesya ay tinatawag ng Biblia na ba-
hay na tinitirhan ng Diyos.

Mga Taga Efeso 2:20-22. Kayo'y itinayo
rin sa saligan ng mga apostol at mga pro-
peta, na ang batong panulukan ay si Cristo
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~sus. At sa pamamagitan niya'y nagkaka-
ugnay-ugnayang bawa't bahagi ng gusali
at nagiging isang templong banal. Dahil
din sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayo
ma'y kasama nilang naging bahagi ng taha-
nan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu.

4. Sino ang bumubuo ng Iglesya?

~ Ang Iglesya ay binubuo ng lahat ng mga
tunay na ipinanganak na muli at sumunod
kay Cristo.

Mga Gawa 2:44, 47. At ang lahat ng mga
nagsisampalataya ay nangagkakatipon, at
lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At.
idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-
araw yaong nangangaligtas,

5. Anu-ano ang mga (ordinansa) ipinatutupad
ng Iglesya?

~ Ang mga ipinatutupad ng Iglesya ay ang
bautismo sa tubig at ang banal na salu-salo
o komunyon na atin C1ing tinatawag na
Huling Hapunan ng Panginoon.

Mateo 28:19. Kaya, humayo kayo at ga-
win ninyong alagad ko ang lahat ng bansa.
Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama
at ng Anak at ng Espiritu Santo.

I Mga Taga Corinto 11:23-25. Sapagka't
tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay
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ko naman sa inyo: na ang Panginoong Je-
sus nang gabing Siya'y ipagkanulo ay du-
mampot ng tinapay; at ng Siya'y maka-
pagpasalamat, ay kaniyang pinagputol-
putol at sinabi, Ito 'y aking katawan na pi-
nagputol-putol dahil sa inyo; gawin ninyo
ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din
naman hinawakan ang saro, pagkatapos na
makahapon, na sinasabi, Ang sarong ito 'y
siyang bagong tipan sa aking dugo: gawin
ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom,
sa pagaala-ala sa akin.

• I Mga Taga Corinto 11 :26. Sapagka't sa
tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at
inuman ang saro, ay inihahayag ninyo ang
pagkamatay ng Panginoon hanggang sa du-
mating Siya.

6. Ano ang misyon ng Iglesya?

~ Ang misyon ng Iglesya ay ipangaral ang
ebanghelyo sa lahat ng mga kinapal.

Lucas 24:46, 47. Sinabi niya sa kanila,
"Ganito ang nasusulat: kinakailangang
magbata ang Mesias at muling mabuhay sa
ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang
pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay
dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmu-
la sa Jerusalem.

• Marcos 16:15. At sinabi ni Jesus sa kanila,
"Humayo kayo sa buong sanlibutan at
ipangaral ninyo sa lahat ang Mabuting Ba-
lita.
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7. Ano ang patutunguhan ng Iglesya?

~ Ang pangwakas na patutunguhan ng Igle-
sya ay ang makasama ni Cristo magpa-
walang hanggan.

Mga Taga Efeso 5:25-27. Inibig ni Cristo
ang Iglesya at inihandog niya ang kanyang
buhay para dito, upang ang iglesya'y itala-
ga sa Diyos matapos linisin sa pamamagi-
tan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito
upang maiharap sa kaniyang sarili ang igle-
sya, marilag, walang anumang dungis o ku-
lubot, banal, at walang batik.

Gawin Mo Ito
1. Pagbalik-aralan ang mga isinaulo para

sa mga una hanggang ika-pitong aralin.
2. Kung mauulit mo ng wasto ang mga sau-

luhin, punuin ng sagot ang mga puwang
sa iyong talaan ng mag-aaral at pagsusu-
lit para sa ikawalong aralin.

Muli mong tunghayan ang iyong Talaan ng
Mag-aaral at Pagsusulit para sa unang aralin hang-
gang sa ikawalong aralin. Tiyaking tama ang sa-
got ng lahat ng mga tanong. Ipadala ang mga ito
sa:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE

P. O. Box 1084, Manila 2800
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Mahal na Mag-aaral ng ICI:

MALIGAYANG BATI!

Natapos mo na ang unang bahagi ng kursong
"Naniniwala Kami" na araling hango sa Biblia.
Ikaw ay naghahanda upang ibahagi sa iba ang
kahanga-hangang mga turo ng Diyos gaya ng na-
katala sa Biblia.

Kung ang unang bahagi ng kursong ito ay na-
katulong para matuklasan mo ang ilang panguna-
hing doktrina ng Biblia, marami pang higit na
kawili-wiling katotohanan ang mabubuksan sa
iyo sa pangalawang bahagi ng mainam na kur-
song ito. Bawa't aralin ay mahalaga sa iyong pa-
nanampalataya.

Sa panahong ito ng pagkalito at kawalang-
katiyakan, ang maling turo ay bumabaha sa ba-
wat pamamaraan ng pakikipagtalastasan. Ang
isang bagong Cristiano ay madaling masilo ng
alinman sa mga maling doktrina, malibang
alam niya ang katotohanan. Maraming Cristiano
ngayon ang hindi nakatitiyak ng dapat paniwala-
an. Hindi nila alam kung ano ang talagang itinu-
turo ng Salita ng Diyos hinggil sa mahahalagang
doktrina ng pananampalataya. Kaya, higit ka-
ilanman, kailangang-kailangan ang matatag na
pundasyon ng mga turo sa Banal na Kasulatan.

Para malaman ng sinuman kung alin ang ma-
ling turo at alin ang tunay na paniniwalaan, ka-
ilangan niya ang batayang aklat, gaya ng "Nani-
niwala Kami". Ang mga kurso sa Biblia na ini-

International Correspondence InstItute



46
handa ng ICI, gaya nitong "Naniniwala Kami,"
ay magpapalakas ng pananampalataya at maka-
tutulong upang manatiling tapat sa Diyos. Ang
pag-aaral na ito ng mga doktrina ay makatutu-
long sa iyo upang mahikayat mo sa Panginoon
ang ibang tao. Kailangan sa kapanahunang tulad
ngayon ang masigasig na paghikayat sa mga tao
na manalig kay Cristo, nguni't kakaunti ang sa-
nay na manggagawa.

Ang batayang aklat na "Naniniwala Kami" na
hango sa Biblia ay siya mong kailangan sa pagla-
gong espirituwal at pag-unlad tungo sa pananam-
palatayang tunay na batay sa Biblia.

Nagpasimula ka sa tumpak na daan nang ipa-
siya mong pag-aralan ang unang bahagi ng kur-
song ito. Ang matutuhan mo sa Ikalawang Baha-
gi ng tanging kursong ito ng "NANINIWALA
KAMI" ay tiyak na tutulong para ka makaga-
wang mabisa para kay Jesu-Cristo. Maipaliliwa-
nag mo nang malinaw sa iyong mga kaibigan at
mga kapit-bahay kung ano ang itinuturo ng Bib-
lia hinggil sa maraming bagay tulad ng:

* ANG DAIGDIG NG ESPIRITU
* AND HINAHARAP
* ANG KAUTUSAN NG DIYOS
* ANG IYONG KAUGNAYAN SA DIYOS
* ANG IYONG KAUGNAYAN SA mA
* ANG CRISTIANO AT ANG KANYANG SARILI
* ANG BURAY CRISTIANO
* ANG BURAY NA PUSPOS NG ESPffiITU
International Correspondence Institute
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NG /
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Ika 9 na
Aralin

"ANG

Pag-aralan ayon sa mga tuntunin na nasa
pasimula ng unang aralin.

1. Ano ang mga anghel?
~ Ang mga anghel ay karaniwang mga espiri-

tung hindi nakikita na nilikha ng Diyos.

• Mga Hebreo 1:14. Ano ang mga anghel
kung gayon? Silay'y mga espiritung nagli-
lingkod sa Diyos, at mga sinusugo niya
upang tumulong sa mga maliligtas.

2. Mayroon bang mabubuti at masasamang ang·
hel? 47
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~ Oo, mayroong mabubuti at masasamang
anghel. Ang mga mabuting anghel ay suma-
samba at naglilingkod sa Diyos subali't ang
mga masasamang anghel ay sumasamba at
naglilingkod kay Satanas.

Mateo 25:31. Darating ang Anak ng Tao
bilang Hari, kasama ang lahat ng mga ang-
hel, at luluklok sa kanyang maringal na tro-
no.

2 Pedro 2:4. Hindi pinatawad ng Diyos ang
mga anghel na nagkasala; sila'y ibinilanggo
sa madilim na hukay upang doon hintayin
ang Araw ng Paghuhukom.

3. Sino si Satanas?

~ Si Satanas ay isang masamang anghel na ini-
hulog mula sa langit sapagka't nais niyang
itaas ang kanyang sarili ng higit kaysa Di-
yos. Siya rin ang tinatawag na diyablo o
lucifer.
Isaias 14:12, 13. Ano't nahulog ka mula sa
langit, o Lucifer ... At sinabi mo sa iyong
sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas
ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin
ng Diyos.

• Lucas 10: 18. Sumagot si Jesus, "Nakita ko
ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit·
parang kidlat.

4. Ano ang gawain ni Satanas sa sanlibutan nga-
yon?
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~ Ang pangunahing gawain ni Satanas sa san-
libutan ngayon ay ilayo ang mga lalake at
babae sa paglilingkod sa Diyos na buhay.

• LPedro 5:8. Humanda kayo at magbantay.
Ang diyablo na iyong kaaway ay parang
leong umaatungal at aali-aligid na humaha-
nap ng masisila.

Marcos 1:13. Nanatili siya roon ng apatna-
pung araw, na tinutukso ni Satanas .....Ngu-
ni't si Jesus ay pinaglingkuran ng mga ang-
hel.

5. Ano ang mangyayari kay Satanas at sa mga
masasamang anghel?

~ Si Satanas at ang lahat ng mga masasamang
anghel ay ibubulid sa impiyerno.

• Pahayag 20:10. At ang diyablong nandaya
sa kanila ay itinapon sa lawang apoy at
asupre na pinagtapunan din sa halimaw at
sa mga bulaang propeta; magkakasama
silang pahihirapan, araw at gabi, magpaka-

~ ilanman.

~~

1.
Gawin Mo Ito

Pagbalik-aralan ang mga isinaulo para sa
una at hanggang ika-walong aralin.

2. Kung mauulit mo na nang wasto ang mga
sauluhin, sagutin mo ang mga kata-
nungan sa iyong talaan ng mag-aaral at
pagsusulit para sa ika-siyam na aralin.
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ilANG
HINA-
HARAP"

Pag-aralan ayon sa mga tuntunin na nasa
pasimula ng unang aralin.

1. Ano ang mga tanda na sinabi ni Jesus na
mangyayari bago Siya bumalik.

Sinabi ni Jesus na bago Siya bumalik ma-
giging higit ang kamunduhan ng tao at hi-
higit ang kasamaan. Lilitaw ang mga bula-
ang Cristo at mga bulaang propeta. Magka-
karoon ng mga dakilang lindol, at taggu-
tom, peste at salot. Magkakaroon din ng

50
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mga digmaan at alingawngaw ng mga dig-
maan. Ang mga tandang ito ay binabang-
git sa aklat ni Mateo 24 at Lucas 21.

2. Matitiyak ba natin kung kailan darating si Je-
sus?

• Hindi natin matitiyak kung kailan dara-
ting si Jesus.

• Mateo 24:36. Nguni't walang nakaalam ng
araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang
mga anghel sa langit, o ang Anak man -
ang Ama lamang ang nakaalam nito.

3. Ano ang mangyayari sa mga Cristiano kung
dumating si Jesus?

• Ang mga Cristianong namatay na ay ma-
bubuhay ng mag-uli at ang mga Cristia-
nong buhay ay babaguhin. Silang lahat ay
aagawin at sama-samang sasalubong sa Pa-
nginoon sa papawirin o sa ulap.

I Corinto 15:51-53. Pakinggan ninyo ang
hiwagang ito: hindi tayong lahat ay ma-
mamatay, nguni't tayong lahat ay babagu-
hin sa isang sandali, sa isang kisap-mata,
kasabay ng huling tunog ng trompeta. Pag-
tunog ng trompeta, ang mga patay ay mu-
ling bubuhayin at di na mamamatay. Ta-
yong lahat ay babaguhin, sapagka't itong
katawang nabubulok ay dapat mapalitan
ng di nabubulok at ang katawang ma-
matay, ng di namamatay.
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I Mga Taga Tesalonica 4:13, 15. Mga ka-
patid, ibig naming malaman ninyo ang ka-
totohanan tungkol sa mga namatay na
upang hindi kayo magdalamhati.tulad ng
mga taong walang pag-asa. Ito ang aral ng
Panginoon na sinasabi namin sa inyo: pag-
parito ng Pangir.oon, tayong mga buhay
ay hindi mauuna sa mga namatay na.

• I Mga Taga Tesalonica 4:16, 17. Sa araw
na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng
tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trompe-
ta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula
sa langit. Bubuhayin muna ang mga nama-
tay na nanalig kay Cristo. Pagkatapos ta-
yong mga buhay pa ay kanyang titipunin
sa ulap at isasama sa mga binuhay, upang
salubungin, sa papawirin ang Panginoon.
Sa gayo'y makakapiling niya tayo magpa-
kailanman.

4. Ano ang mangyayari sa mga Cristiano paqka-
tapos na sila'y agawin upang sumalubong kay
Jesus?

~ Ang mga Cristiano ay hahatulan ayon sa
kanilang katapatan kay Cristo. Pagkatapos
nito, sila ay pupunta sa Kasalan ng Korde-
ro. At dito si Cristo, na kordero ng Diyos,
ay tatanggapin ang Iglesia, bilang kasinta-
han Niya sa Kanyang tahanan.

• 2 Mga Taga Corinto 5:10. Sapagka't ba·
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wa't isa ay haharap sa hukuman ni Cristo
upang tumanggap ng kaukulang ganti sa
kanyang ginawa, mabuti man o masama,
nang siya'y nabubuhay sa daigdig na ito.

Pahayag 19:7-9. Dapat tayong magalak at
magsaya; purihin natin ang kadakilaan ni-
ya dahil sa nalalapit na kasalan ng Korde-
ro. Nakahanda na ang kasintahang babae,
pinagsuot siya ng malinis at puting-puting
lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng
mga hinirang ng Diyos. At sinabi sa akin
ng anghel: "Isulat mo ito: Mapalad ang
inanyayahan sa piging sa kasal ng Korde-
ro." Idinugtong pa niya: "Ito ay tunay na
mga salita ng Diyos."

5. Si Jesus ba'y muling babalik dito sa lupa
upang maghari?

~ Si Jesus ay muling babalik na kasama ang
Kanyang mga anghel at Kanyang Bayan
upang maghari dito sa lupa sa loob ng
isang libong taon.

Judas 14. Tingnan ninyo! Dumating na
ang Panginoon, kasama ang libu-libong ba-
nal.

• Pahayag 20:6. Mapalad at pinagpalang lu-
bos ang mga nakasama sa unang pagbuhay
sa mga patay. Walang kapangyarihan sa
kanila ang pangalawang kamatayan; sila'y
magiging mga saserdote ng Diyos at ng
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Mesias, at maghahari silang kasama niya sa
loob ng sanlibong taon.

6. Ano ang mangyayari pagkatapos na makapag-
hari si Jesus ng isang libong taon?

~ Ang mga makasalanan na nangamatay ay
muling bubuhayin upang tumayo sa hara-
pan ng hukuman ng Diyos. At pagkatapos
nito, si Satanas at ang kaniyang masasa-
mang anghel at ang lahat na masama ay
ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Ang pag-
hukom na ito'y ang tinatawag na Dakilang
Puting Luklukan ng Hukuman ng Diyos.

Pahayag 20:11-14. Pagkatapos nito'y na-
kita ko ang isang malaking tronong puti at
ang nakaluklok doon. Naparam ang lupa't
langit sa kanyang harapan, at hindi na na-
kita pang muli. At nakita kong nakatayo
sa harap ng trono ang mga namatay, ma-
ging dakila at maging hamak, at binuksan
ang mga aklat. Binuksan ang isa pang ak-
lat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang
mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya
ng nasusulat sa mga aklat. Iniluwa ng
dagat ang mga patay na nasa kanya.
Inilabas din ng Kamatayan at ng Hades
ang mga patay na nalalagak sa kanila.
Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga
ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang
apoy ang Kamatayan at ang Hades. Ang
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lawang apoy na ito ang pangalawang
kamatayan.

• Pahayag 20:15. Itinapon sa lawang apoy
ang sinumang hindi nakasulat ang panga-
lan sa aklat ng buhay.

7. Ano ang mangyayari sa anak ng Diyos
pagkatapos ng Dakilang Puting Luklukang
Hukuman?

.. Ang mga anak ng Diyos ay mabubuhay na
kasama Niya magpakailanman.

Pahayag 21:2,3. At nakita ko ang Banal
na Lunsod, ang bagong Jerusalem, buma-
babang galing sa langit buhat sa Diyos, ga-
ya ng babaing ikakasal, gayak na gayak sa
pagsalubong sa lalaking mapapangasawa
niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig
mula sa trono: "Ngayon, ang tahanan ng
Diyos ay nasa piling na ng mga tao! Mana-
nahan siyang kasama nila at sila'y magi-
ging bayan niya. Makakapiling nila nang
palagian ang Diyos (at siya ang magiging
Diyos nila).

• Pahayag 21 :4. At papahirin niya ang kani-
lang mga luha. Wala nang kamatayan, da-
lamhati, pag-iyak, at sakit sapagka't lumi-
pas na ang dating mga bagay.
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Gawin Mo Ito
1. Basahin ang Mateo 24 at Lucas 21.
2. Maraming mga tao ang interesado sa

hinaharap. Maraming mga tao ang naka-
sumpong sa Panginoon sa pamamagitan
ng pakikipag-usap sa kanila o ng pagtu-
turo tungkol sa mga hula. Makipag-usap
ka sà iyong mga kaibigan at sabihin ang
bagay na iyong natutuhan. At kung
iyong nadarama na hindi sapat ang iyong
natutuhan, makipag-usap ka muna sa
iyong kaibigang Cristiano.

3. Kung mauulit mo na nang wasto ang mga
dapat isaulo, maaari mo nang sagutin ang
mga katanungan sa iyong talaan ng mag-
aaral at pagsusulit para sa ika-sampung
aralin.
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Ika-11
Aralin

Pag-aralan ayon sa mga tuntunin na
nasa pasimula ng unang aralin.

1. Ano ang Sampung Utos?

~ Ang Sampung Utos ay mga kautusan ng
Diyos na Kanyang isinulat sa dalawang
tapyas na bato, at ibinigay kay Moises pa-
ra sa Kanyang bayan.
Exodo 34:1. At sinabi ng Panginoon kay
Moises, Humugis ka ng dalawang tapyas
na bato na gaya ng una; at aking isusulat
sa mga tapyas na bato ang mga Salita na
nasa unang tapyas, na iyong sinira.

57
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2. Saan sa Biblia masusumpungan ang Sampung
Utos?

~ Ang Sampung Utos ay masusumpungan sa
Exodo 20.

3. Tukuyin ang Sampung utos.

.. Ang Sampung Utos ay ang mga sumusu-
nod:

1) Huwag kang magkakaroon ng ibang mga
Diyos sa harap ko.

2) Huwag kang gagawa para sa iyong larawan
o ng hinugis man o anumang anyong nasa
itaas sa langit; o nasa ibabaw ng lupa. o ng
nasa tubig sa ilalim ng lupa.

3) Huwag mong babanggitin ang Pangalan ng
Panginoong Diyos sa walang kabuluhan.

4) Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang
iyong ipangilin.

5) Igalang mo ang iyong ama, at ang iyong
ina, upang humaba pa ang iyong araw sa
lupa.

6) Huwag kang papatay.
7) Huwag kang mangangalunya.
8) Huwag kang magnanakaw.
9) Huwag kang sasaksi sa di katotohanan.

10) Huwag kang mag-imbot ng hindi iyo.

4. Ano ang ibig sabihin ng Unang Utos?

~ Ang ibig sabihin, ng Unang Utos ay dapat
nating sambahin at ibigin ang Diyos ng hi-
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git sa lahat ng mga tao at mga bagay.

Mateo 4:10. Ang iyong Diyos at Pangino-
on ang sasambahin mo; Siya lamang ang
iyong paglilingkuran?

5. Ano ang ipinagbabawal sa ikalawang utos?

~ Ipinagbabawal na tayo ay gumawa ng ano-
mang larawan upang sambahin.

Exodo 20:4. Huwag kang gagawa para sa
iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis
man ng anomang anyong nasa itaas sa la-
ngit o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa
tubig sa ilalim ng lupa.

6. Paano nilalabag ng tao ang ikatlong utos?

~ Nilalabag ng tao ang ikatlong utos kung
sila ay nagmumura o sumusumpa na sina-
sambit ang Pangalan ng Diyos o ni Cristo
Jesus.

Efeso 4:29. Huwag kayong gumamit ng
masamang pananalita; sikaping lagi na ang
pangungusap ninyo'y yaong makabubuti
at angkop sa pagkakataon upang pakina-
bangan ng makakarinig.

Mateo 5:34·37. "Nguni't ngayo'y sinasabi
ko sa inyo: huwag na kayong sumumpa
kung nangangako kayo. Huwag ninyong
sabihing, Saksi ko ang langit, sapagka't
ito'y trono ng Diyos; o kaya'y Saksi ko
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ang lupa, sapagka't ito'y tuntungan ng
kanyang mga paa. Huwag din ninyong sa-
bihin, Saksi ko ang Jerusalem, sapagka't
ito'y lunsod ng dakilang Hari. Ni huwag
mong sabihing, Mamatay man ako, sapag-
ka't ni isa mang buhok sa iyong ulo'y hin-
di mo mapapaputi o mapapaitim. Sapat
nang sabihin mong, Oo kung oo at hindi
kung hindi; sapagka't buhat na sa Masama
ang anumang sumpa na idaragdag dito."

7. Ano ang kahulugan ng utos na ipangilin ang
araw ng Sabat?

~ Ang Sampung Utos ay unang ibinigay sa
mga Hebreo na ginagawa ang ika-pitong
araw na Sabat ng kapahingahan. Tayong
mga Cristiano ay hindi dapat sumunod sa
Sabat ng mga Hebreo. Ang ating sinusu-
nod ay ang araw ng linggo - ang unang
araw ng isang lingo bilang araw ng pagsam-
ba, sapagka't ito ang araw nang si Jesus ay
nagbangon sa gitna ng mga patay.

Mga Taga Roma 14:5. May nagpapalagay
na ang isang araw ay higit kaysa iba; may
nagpapalagay namang pare-pareho ang la-
hat ng araw. Magpakatatag ang bawa't isa
sa kanyang sariling pasiya tungkol sa ba-
gay na iyan.

Colosas 2:16. Kaya't huwag na kayong pa-
sasakop sa anumang tuntunin tungkol sa
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pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan,
sa bagong buwan o sa Araw ng Pamamahi-
nga.

I Corinto 16:2. Tuwing unang araw ng
sanlinggo, magbukod na ang bawa't isa ng
halagang makakaya, at ipunin iyon upang
hindi na kailanganin pang manghingi ng
abuloy pagpariyan ko.

8. Itinuturo ba ng Bagong Tipan na tayo ay su-
munod sa ating mga magulang?

.. Oo, ang mga anak ay kinakailangang su-
munod sa kanilang mga magulang.

Efeso 6:1. Mga anak, sundin ninyo ang
inyong magulang alang-alang sa Pangino-
on, sapagka't ito ang nararapat.

9. Bakit masama ang pumatay?

.. Talagang masama ang pumatay sapagka't
ang tao ay nilalang ayon sa larawan ng
Diyos.

Genesis 9:6. Ang magbubo ng dugo ng tao
sa pamamagitan ng tao ay mabububo ang
kanyang dugo; sapagka't sa larawan ng
Diyos nilalang ang tao.

10. Ang mga pmuno o mga sundalo ba ay nag-
kakasala ng paglabag sa kautusan ng huwag
pumatay, kung sila'y nakapatay habang si-
lay'y gumaganap ng kanilang tungkulin?
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~ Hindi, sapagka't inaatasan tayo ng Diyos
na maging masunurin sa ating pamahalaan,
kaya nga ang mga pinunong tagapagpatu-
pad ng batas ay binigyan ng kapangyari-
hang upang mapangalagaan ang batas at
kaayusan.
Mga Taga Roma 13:4. Sila'y mga lingkod
ng Diyos sa ikabubuti mo. Nguni't mata-
kot ka kung gumagawa ka ng masama, sa-
pagka't sila 'y talagang may kapangyari-
hang magparusa. Sila'y mga lingkod ng
Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa
ng masama.

11. Ano ang pangangalunya?

~ Ang pangangalunya ay ang kasalanan ng
pagsira sa sumpaan ng kasal sa pamamagi-
tan ng pagkakaroon ng kaugnayan sa isang
tao bukod pa sa tunay na asawa.

Mga Hebreo 13:4. Dapat igalang ng lahat
ang pag-aasawa, at maging tapat sa isa 't isa
ang mag-asawa. Sapagka't hahatulan ng
Diyos ang mga nakikiapid at mga nanga-
ngalunya.

12. Ipinagbabawal din ba ng Bagong Tipan ang
Pagnanakaw?

~Oo, ipinagbabawal ng Bagong Tipan ang
pagnanakaw.

Efeso 4:28. Ang magnanakaw ay huwag
nang magnakaw; sa halip, magtrabaho siya
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at gamitin ang kanyang kamay sa anu-
mang gawaing marangal upang may maitu-
long sa mga nangangailangan.

13. Ano ang sinasaklaw ng ika-siyam na Kau-
tusan?

~Ang lahat ng pagsisinungaling sa salita o sa
gawa ay sinasaklaw ng ika-siyam na utos.

Mga Awit 101:7. Siyang gumagawa ng ka-
rayaan ay hindi tatahan sa loob ng aking
bahay: siyang nagsasalita ng kabulaanan
ay hindi matata tag sa harap ng aking mga
mata.

Pahayag 21:8. At lahat ng sinungaling -
sila'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na
asupre.

14. Ano ang kahulugan ng pag-iimbot?

• Ang pag-iirnbot ay ang maling pagnanasa
ng mga bagay na nauukol sa iba.

Lucas 12: 15. At sinabi niya sa kanilang
lahat: "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng
kasakiman; sapagka't ang buhay ng tao ay
wala sa laki ng kayamanan niya."

15. Ano ang tawag sa Sampung Utos na ito?

~ Ang Sampung Utos ay tinatawag na Kau-
tusan ng Diyos.
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Mga Taga Roma 13:9. Ang mgautos, gaya
ng, "Huwag kang mangangalunya, Huwag
kang papatay, Huwag kang magnanakaw,
Huwag kang mag-iimbot," at ang alin pa
mang utos na tulad ng mga ito ay nabu-
buo sa ganitong pangungusap, "Ibigin mo
ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili."

• Mga Taga Roma 13:10. Ang umiibig ay
hindi gumagawa ng masama kaninuman,
kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kau-
tusan.

16. Ano ang layunin ng Kautusan ng Diyos?

~ Ang layunin ng Kautusan ng Diyos ay ang
ituro sa atin ang mabuti, sa masama.

Mga Taga Galacia 3:19,24. Bakit ibinigay
ang kautusan, kung gayon? Idinagdag ito
upang maipakita kung ano ang paglabag
hanggang sa dumating ang pinangakuan,
ang inapo ni Abraham ... Kaya't ang kau-
tusan ang naging tagapagturo namin hang-
gang sa dumating si Cristo at sa gayon,
kami'y mabilang na matuwid sa pamama-
gitan ng pananalig sa kanya.

Mga Taga Roma 3:20. Sa pamamagitan ng
Kautusan ay nakikilala ng tao ang Kasa-
lanan.
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17. Kinakailangan bang ang Cristiano ngayon ay
sumunod sa mga Kautusang ito?

.. Oo. Lahat maliban sa ika-apat na Kautusan
ay inuulit sa Bagong Tipan. Tayong mga
Cristiano ay hindi dapat sumunod sa Sa-
bat ng mga Hebreo. Ang ating sinusunod
ay Linggo, ang unang araw sa isang Linggo
bilang araw ng pagsamba, sapagka't ito
ang araw nang si Jesus ay nagbangon sa
gitna ng mga patay.

I Juan 5: 3. Sapagka 't ang tunay na umi-
ibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kan-
yang mga utos.

18. Makapagliligtas ba sa atin ang pagsunod sa
Kautusan ng Diyos?

.. Hindi. Tayo ay maliligtas lamang sa biyaya
sa pamamagitan ng pananampalataya kay
Cristo Jesus.

19. Kung gayon, bakit kailangan pang sundin
ang Kautusan?

• Kinakailangang sundin natin ang Kautusan
ng Diyos, hindi upang maligtas kundi sa-
pagka't tayo ay ligtas na, at higit sa lahat
ay nais nating maging kalugod-lugod sa
Diyos.
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Mga Taga Efeso 2:10. Tayo'y kanyang ni-
lalang, nilikha sa pamamagitan ni Cristo-
Jesus upang iukol natin aug ating buhay sa
paggawa ng mabuti, na noon pa mang
una'y itinalaga nang Diyos para sa atin.

20. Paano natin masusunod ang Kautusan ng
Diyos?

~ Masusunod natin ang Kautusan ng Diyos
sa pamamagitan lamang ng biyaya at ka-
pangyarihan ni Cristo-Jesus.

Mga Taga Roma 8: 3-4. Ginawa ng Diyos
ang hindi nagawa ng Kautusan dahil sa li-
kas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang
kanyang sariling Anak sa anyo ng taong
makasalanan upang maging handog para sa
kasalanan, at sa anyong iyan hinatulan ni-
ya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat
ng ito upang ang hinihingi ng Kautusan ay
maisakatuparan sa atin na namumuhay
ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman.

21. Ano ang ating gagawin kung suwayin natin
ang isa sa mga utos ng Diyos?

~ Kaagad tayong humingi ng tawad sa
Diyos, alang-alang kay Cristo, upang pata-
warin at linisin tayo mula sa pagkakasala .

• I Juan 2:1,2. Mga Anak, isinusulat ko ito
sa inyo upang hindi kayo magkasala. Ngu-
ni't kung magkasala ang sinuman, may Ta-
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gapamagitan tayo sa Ama. At iya'y si Je-
su-Cristo, ang walang sala. Sapagka't si
Cristo ang handog sa ikapagpapatawad ng
mga kasalanan natin, at hindi lamang ng
mga kasalanan natin kundi ng mga kasala-
nan din ng lahat ng tao.

Gawin Mo Ito
1. Basahin mo ang Exodo, kapitulo 20.
2. Kung mauulit mo ng wasto ang iyong

mga ísinaulo, sagutin ang mga tanong
sa iyong talaan ng mag-aaral at pag-
susulit para sa ika-labing-isang aralin.
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Ike-12
Aralin

ilANG
IYONG KA.
UGNAYAN
SA DIYOS"

Pag1lralan ayon sa mga tuntunin sa pasi·
mula sa unang aralin.

1. Paano ang kaugnayan ng Diyos sa mga
Cristiano?

.Ang Diyos ay siyang Ama nila sa Langit,
at sila'y Kanyang mga anak.

Mateo 6:9. Ama naming nasa langit, Sam-
bahin nawa ang pangalan mo .

• Mateo 5:16. Gayon din naman, dapat nino
yong paliwanagin ang inyong ilaw sa hara-
pan ng mga tao, upang makita nila ang
inyong mabubuting gawa. at luwalhatiin
ang inyong Amang nasa langit.
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2. Ang Diyos ba ay Ama ng bawa't isa?

69

~ Hindi. Ang Diyos ang may lalang sa ba-
wa't tao, subali't Siya ay Ama lamang ni-
yaong ipinanganak sa Kaniyang pamilya.

I Juan 3:10. Dito makikilala kung sino
ang mga anak ng Diyos, at kung sino ang
mga anak ng Diyablo: ang sinumang hindi
gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa
kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos.

3. Paano tayo magiging Anak ng Diyos?

~ Tayo ay magiging Anak ng Diyos sa pama-
magitan ng pagtanggap natin kay Jesu-
Cristo, ang Anak ng Diyos, bilang ating
Tagapagligtas.

Juan 14:6. Sumagot si Jesus, "Ako ang
daan, ang katotohanan, at ang buhay. Wa-
lang makapupunta sa Ama kundi sa pama-
magitan ko."

• Juan 1: 12. Nguni 't ang lahat ng tumang-
gap sa kanya, ang lahat ng nanalig sa kan-
ya, ay pinagkalooban niya ng karapatang
maging anak ng Diyos.

4. Ang Ama ba sa langit ang nagbibigay ng
mga pangangailangan ng Kaniyang mga
Anak?

~ Oo, Siya ang nagbibigay ng lahat ng kani-
lang mga pangangailangan.
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• Mga Taga Filipos 4:19. At buhat sa kaya-
manan niyang hindi mauubos, ibibigay ni-
ya ang lahat ng inyong kailangan, sa pama-
magitan ni Cristo Jesus.

5. Ang Ama ba sa langit ay nagbabantay sa
Kanyang mga Anak?

• Oo. Siya'y nagbabantay Ha kanila araw at
gabi.

Mga Awit 121:3. Hindi Niya titiising ang
paa mo'y makilos: Siyang nag-iingat sa
iyo, ay hindi iidlip.

Mga Awit 3_4:15. Ang mga mata ng Pangi-
noon ay nakatitig sa mga matuwid; at ang
kaniyang mga pakinig ay nakabukas sa ka-
nilang daing.

6. Paano makatatanggap ang Cristiano ng mga
pagpapala mula sa Panginoon?

~ Ang mga Cristiano ay nakatatangggap ng
mga pangako at mga pagpapalang mula sa
Diyos sa pamamagitan ng panalangin at
pagsampalataya sa Kaniyang Salita.

Juan 14: 13. At anumang hilingin ninyo sa
Ama sa aking pangalan ay gagawin ko,
upang maparangalan ang Ama sa pamama-
gitan ng Anak.

7. Ito lang ba ang tanging paraan upang ang
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mga Cristiano ay makatanggap ng mga pag-
papala sa Diyos?

~ Hindi. Ang mga Cristiano ay makatatang-
gap din nga pagpapala mula sa Panginoon
sa pamamagitan ng pagtulong sa iba.

Mga Awit 41:1. Mapalad siya na nagpapa-
kundangan sa dukha: ililigtas siya ng Pa-
nginoon sa panahon ng kaligaligan.

Mga Gawa 20:35. Sa lahat ng pagkakata-
on, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagi-
tan ng ganitong pagpapagal ay dapat nin-
yong tulungan ang mahihirap at alalahanin
ang mga salita ng Panginoong Jesus: "Hi-
git na mapalad ang magbigay kaysa tu-
manggap."

8. May iba pa bang paraan na ang mga Cristiano
ay maaaring tumanggap ng mga pagpapala
mula sa Diyos?

~ Oo. Ang mga Cristiano ay maaaring tu-
manggap ng mga pagpapala kung magbi-
gay siya ng kaniyang ikapu (ikasampung
bahaging kinita) para sa gawain ng Pangi-
noon.

Malakias 3:10. Dalhin ninyo ang buong
ika-sampung bahagi ... at subukin ninyo
ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Pangi-
noon ng mga hukbo, kung hindi ko bu-
buksan sa inyo ang mga durungawan ng
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langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang
pagpapala, na walang sapat na silid na ka-
lalagyan.

9. Paano natin masasamba ang Diyos?

.. Sasambahin natin ang Diyos sa pamamagi-
tan ng pananalangin, pagpapasalamat sa
Diyos dahil sa kaniyang mga biyaya, pag-
pupuri sa kanya, pag-awit, at pagbibigay
sa kaniyang gawain.

Mga Awit 95:6. 0, magsiparito kayo, ta-
yo'y magsisamba at magsiyukod: tayo'y
magsiluhod sa harap ng Panginoon na May
lalang sa atin.

Mga Taga Colosas 3:16. Umawit kayo ng
mga salmo, mga imno, at mga awiting es-
p i ri tuwal, na may pagpapasalamat sa
Diyos.

10. Kailan nararapat magpasalamat sa Diyos ang
mga Cristiano?

.. Ang mga Cristiano ay nararapat magpasa-
lamat sa Diyos sa lahat ng oras para sa
lahat ng bagay.

Mga Taga Efeso 5:20. At laging magpasa-
lamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng
bagay, sa pangalan ng ating Panginoong
Jesu-Cristo.
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11. Gaano kahalaga ang panalangin sa isang
Cristiano?
~ Ang Panalangin ay hininga ng isang tunay

na buhay Cristiano.

• Mga Taga Roma 12:12. Magalak kayo da-
hil sa inyong pag-asa; magtiyaga kayo sa
inyong kapighatian, at laging manalangin.

12. Ano ang kapangyarihan ng pananam-
palataya?

~ Ang pananampalataya ay nagdudulot ng
kaligtasan, kagalingan, bautismo sa Espiri-
tu Santo, at lahat ng mga biyaya ng Diyos.
Kung walang pananampalataya ay hindi
maaaring maging kalugod-lugod sa kaniya.

Marcos 9:23. Mapangyayari ang lahat sa
may pananalig.

Hebreo 11:6. At hindi kinalulugdan ng Di-
yos ang hindi nananalig sa kanya. Sapag-
ka't ang sinumang lumalapit sa Diyos ay
dapat maniwalang may Diyos, at siya ang
magbibigay ng gantimpala sa mga humaha-
nap sa kanya.

Mga Taga Galacia 3:14. Tinubos niya ta-
yo upang ang mga pagpapalang ipinangako
ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga
Hentil sa pamamagitan ni Cristo Jesus, at
sa pamamagitan ng pananalig sa kanya ay
sumaatin ang Espiritung ipinangako ng
Diyos.
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Santiago 5:15. At pagagalingin ang may-
sakit dahil sa panalanging may pananampa-
lataya. Ibabangon siya ng Panginoon, at
patatawarin kung siya'y nagkasala.

Mga Taga Efeso 2:8. Dahil sa kaganda-
hang-loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pa-
mamagitan ng inyong pananalig kay Cris-
to. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng
Diyos, hindi mula sa inyo.

Gawin Mo Ito
1. Pagbalik-aralan ang iyong isinaulo para

sa ikawalo hanggang ika-labing-isang
aralin.

2. Sa loob ng isang linggo subukin mong
pasalamatan ang Diyos sa lahat ng
bagay. Ano man ang mangyari ay tuk-
lasin mo kong papaanong ginagamit ito
ng Diyos para sa inyong ikabubuti,
maging ito man ay magdudulot sa iyo
ng lalo pang pagtitiyaga.

3. Kung mauulit mo ng wasto ang mga
sauluhin, sagutin ang mga tanong sa
iyong talaan ng mag-aaral at pagsusulit
para sa ikalabing-dalawang aralin.
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Ika-13
Aralin

II ANG 'I
IYONG KA-
UGNAYAN
SA IBA"

Paq-eralen ayon sa I11gatuntunin na nasa
pasimula ng unang aralin.

1. Paano natin dapat pakitunguhan ang ating
mga magulang?

~ Kinakailangang ibigin, igalang at sundin
natin sila.

• Mga Taga Efeso 6:1,2. Mga anak, sundin
ninyo ang inyong magulang alang-alang sa
Panginoon, sapagka't ito ang nararapat.
Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang
unang utos na may lakip na pangako.
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2. Paano natin dapat pakitunguhan ang mga na-
mumuno tulad ng mga pulis, hukom, at mga
gobernador?

~ Kinakailangang sundin natin sila.

Mga Taga Roma 13:1. Ang bawa't tao'y
pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan.
Sapagka't walang pamahalaang hindi mula
sa Diyos at ang mga pamahalaang umiiral
ay itinatag ng Diyos.

3. Paano natin dapat pakitunguhan ang mga
nangunguna sa Iglesia tulad ng Pastor at guro
sa Paaralang Panlinggo?

~ Kinakailangan ibigin, igalang at sundin na-
tin sila.
Hebreo 13:18. Pasakop kayo sa mga
mga nangangasiwa sa inyo sila'y may pa-
nanagutang magbantay sa inyo, at magbíbi
gay sulit sila Si Diyos ukol dito. Kung si-
la'y susundin ninyo, magagalak sila sa pag-
tupad ng kanilang tungkulin kung hindi,
sila'y mahahapis, at hindi ito makabubuti
sa inyo.

4. Paano natin dapat pakitunguhan ang ibang
mga Cristiano?

~ Kailangang ibigin natin sila kung paanong
inibig tayo ni Cristo.

Juan 13:34. Kung paanong inibig ko ka-
yo, gayon din naman, mag-ibigan kayo.
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5. Paano natin dapat pakitunguhan ang ating
mga kaibigan at kapit-bahay?

• Pakitunguhan natin sila kung paanong nais
nating tayo ay pakitunguhan.

• Lucas 6:31. Gawin ninyo sa iba ang ibig
ninyong gawin nila sa inyo.

• Mga Taga Roma 13:9. Ibigin mo ang
iyong kapwa gaya ng iyong sarili.

6. Paano natin pakikitunguhan ang mga taong
gumawa ng masama sa atin?

• Dapat natin silang ibigin at patawarin.

• Mateo 5:44. Ibigin ninyo ang inyong mga
kaaway, at idalangin ninyo ang mga umu-
usig sa inyo.

Mateo 6:15. Nguni't kung hindi ninyo pi-
natatawad ang mga nagkakasala sa inyo,
hindi rin kayo patatawarin ng inyong
Ama.

7. Itinuturo din ba sa Biblia kung paano natin
dapat pakitunguhan ang hindi pa ligtas?

• Oo. Kailangang ipakita natin sa kanila sa
pamamagitan ng ating mga gawa na si Cris-
to ay nanahan sa atin.

Mateo 5:16. Gayon din naman, dapat nin-
yong paliwanagin ang inyong ilaw sa hara-
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pan ng mga tao, upang makita nila ang
inyong mabubuting gawa at luwalhatiin
ang inyong Amang nasa langit.

8. Ano ang pinakadakila sa mga katangian ng
Cristiano?

~ Ang pagkakaroon ng pag-ibig ang pinaka-
dakilang katangian. Ito ang tunay na pa-
nukat sa ating pagiging espirituwal

• I Corinto 13:13. Ang tatlong ito'y nana-
natili; ang pananampalataya, pag-asa at
pag-ibig; nguni't ang pinakadakila sa mga
ito ay pag-ibig.

9. Sinu-sino ang mga dapat ibigin ng mga Cris-
tiano?

~ Kailangan ng mga Cristianong ibigin ang
Diyos, ang Panginoong Jesus, ang kanilang
kapwa Cristiano, ang mga naligaw na mga
lalaki at babae, at gayon din naman ang
kanilang mga kaaway.

Mateo 22:38. Sumagot si Jesus, "Ibigin
mo ang Panginoon mong Diyos nang bu-
ong puso, nang buong kaluluwa, at nang
buong pag-iisip."

• Juan 13:34. Isang bagong utos ibinigay ko
sa inyo: mag-ibigan kayo!

Kung paanong inibig ko kayo, gayon din
naman, mag-ibigan kayo.
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Gawin Mo Ito
1. Basahin ang Mateo 5:13-16.
2. Ang iYOIJ.gpakikitungo sa mga tao ay

makahihikayat sa kanila na tanggapin o
tanggihan ang iyong sinasabi tungkol sa
Diyos. Balikan mong muli ang araling
ito, sa bawa't puntos ay siyasatin ang
iyong mga kilos. Nagagawa ba nilang ang
mga tao ay maghangad ng gayon ding
kapangyarihan ng Diyos na nakapagbago
ng iyong buhay? Walang sinuman maka-
kaabot sa mga panukatang ito ng walang
tulong mula sa Diyos araw-araw Ipana-
langin ang bawa't puntas. .

3. Ipanalangin ang sinuman sa inyong mga
kaibigan na nahihirapang maabot ang
mga panukatang ito.

4. Kung mauulit mo ng wasto ang mga
saulohin, sagutin ang mga tanong sa
iyong talaan ng mag-aaral at pagsusulit
para sa ika-13 aralin.
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Ika-14 na
Aralin

Pag-aralan ayon sa mga tuntunin na
nasa pasimula ng unang aralin.

1. Ang Cristiano ba ang may-ari ng kanyang
sariling buhay?
~ Hindi. Ang Panginoon ang may-ari ng bu-

hay ng Cristiano sapagka't binili Niya ito
ng Kanyang sariling dugo.

I Pedro 1: 18,19. Alam ninyo kung ano
ang itinubos sa inyo ... Ang itinubos sa
inyo'y di mga bagay na nasisira o nau-
ubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang
buhay ni Cristo na inihain sa krus. Siya
ang Korderong walang batik at kapinta-
san. 80
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2. Kung magkagayon, paano dapat gamitin ng
isang Cristiano ang kanyang buhay?

~ Kailangan niyang gamitin ang kanyang bu-
hay para sa kaluwalhatian ng Diyos.
I Corinto 6:20. Binili niya kayo sa mala-
king halaga, kaya't gamitin ninyo ang in-
yong katawan upang mapapurihan ang
Diyos.

3. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa magi-
ging halaga ng pagiging Cristiano?

~ Ang sabi ng Biblia, ang maging Cristiano
ay nangangahulugan ng paglimot sa sarili
at pagsunod kay Jesus.

• Lucas 9:23. (Sinabi ni Jesus) Kung ibig
ninumang sumunod sa akin, limutin niya
ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang
kanyang krus araw-araw, at sumunod sa
akin.

4. Ano ang kahulugan ng kalimutan ang sarili?

~ Kinalilimutan natin ang ating sarili kung
ating .ginagawa ang kalooban ng Diyos at
hindi ang ating nais.

Juan 6:38. (Sinabi ni Jesus) Sapagka't
ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang
gawin ang kalooban ko, kundi ang kalo-
oban ng nagsugo sa akin.
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• Mateo 7 :21. Hindi ang lahat ng tumata-
wag sa akin, "Panginoon, Panginoon," ay
papasok sa kaharian ng langit, kundi ang
sumusunod sa kalooban ng aking Amang
nasa langit.

5. Paano pinapasan ng isang Cristiano ang kan-
yang krus sa araw-araw?

• Kinakailangang piliin ng isang Cristiano na
gumawa ng matuwid sa bawa't araw, baga-
ma't ito'y kaiba sa gusto niyang gawin.

Mga Taga Roma 13:14. Ang Panginoong
Jesu-Cristo ang paghariin ninyo sa inyong
buhay at huwag paglaanan ang laman
upang bigyang-kasiyahan ang mga nasa ni-
to.

Mga Taga Galacia 2:20. At kung ako ma'y
buhay, hindi na ako ang nabubuhay kundi
si Cristo, ang nabubuhay sa akin. At ha-
bang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako
sa pananalig sa Anak ng Diyos na umibig
sa akin at nag-alay ng Kanyang buhay para
sa akin.

6. Bakit kinakailangang panatilihin ng isang
Cristiano ang kanyang katawan at pag-iisip
na dalisay at malinis?

.. Nararapat ingatan ng isang Cristiano ang
kanyang katawan at pag-iisip na dalisay at
malinis sapagka't siya ay templo ng Espiri-
tu Santo.
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• I Corinto 6: 19. Hindi ba ninyo alam na
ang inyong katawan ay templo ng Espiritu
Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo
mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay
talagang hindi inyo kundi sa Diyos.

• I Corinto 3: 17. Parurusahan ng Diyos ang
magwasak ng templo niya. Sapagka't ba-
nal ang templo ng Diyos, at kayo ang
templong iyan.

7. Paanong makasisira ng katawan ang panini-
garilyo at paggamit ng mga gamot (drugs)
na mapanganib?

~ Ang mga karaniwang bisyo tulad ng pani-
nigarilyo at paggamit ng mga gamot ay na-
kakapinsa1a sa kalusugan ng isang tao, na-
kasasakit sa kanyang katawan, at nagpapa-
ikli ng kanyang buhay.

Roma 6:16. Alam ninyo na kapag kayo'y
napailalaim kaninuman bilang alipin, ali-
pin nga kayo ng inyong pinapanginoon-
mga alipin ng kasalanan at ang bunga ní-
to'y kamatayan, o mga alipin ng Diyos at
ang bunga nito'y pagpapawalang-sala.

8. Paano maaring mawasak ang mga gayong
bisyo?

~ Ang mga bisyo ay maaaring mawasak sa
pamamagitan ng paghingi ng tulong sa
Diyos na baguhin ang paraan ng ating pa-
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mumuhay. Araw-araw ay humihingi tayo
ng kalakasan at huwag tayong pahuhulog
sa mga tukso.

MgaAwit 37:5. Ihabilin mo ang iyong, la-
kad sa Panginoon; tumiwala ka rin naman
sa kanya, at kanyang papangyayarihin.

• Mga Taga Filipos 4:13. Ang lahat ng ito'y
magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa
akin ni Cristo.

Gawin Mo Ito
1. Ipanalangin mo ang sino man bagong

Cristiano na alam mong nahihirapan na
alisin ang mga mapaminsalang bisyo
tulad ng paninigarilyo o pagkasugapa sa
mga gamot (drugs) ha mapanganib.

2. Minsan pang pag-aralan ng masinsinan
ang bawa't paksa ng araling ito na may
panalangin. Italaga ang iyong sarili sa
Diyos at hilingin sa Kanya na tulungan
ka na maipamuhay sa araw-araw ang
iyong natutuhan.

3. Pagbalik-aralan ang iyong isinaulo para
sa unang aralin hanggang ikalabing-
tatlo.

4. Kung mauulit mo ng wasto ang mga
sauluhin, sagutin ang mga tanong sa
iyong talaan ng mag-aaral at pagsusulit
para sa ikalabing-apat na aralin.
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Ika-15
Aralin

ilANG
BUHAY

"CRISTIANO

Pag-aralan ayon sa mga tuntunin na nasa
pasimula ng unang aralin.

1. Saan nagmumula ang buhay Cristiano?

~ Ang buhay Cristiano ay nagmula kay Cristo
mismo.

Juan 14:6. Sumagot si Jesus, Ako ang da-
an, ang katotohanan, at ang buhay.

Juan 10:10. Naparito ako upang ang mga
tupa'y magkaroon ng buhay - isang bu-
hay na ganap at kasiyasiya.
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2. Paano nating matatanggap ang buhay na ito
mula kay Cristo?

~ Matatanggap natin ang buhay Cristiano sa
pamamagitan ng pananampalataya sa Pa-
nginoong Jesu-Cristo, pagtanggap sa kanya
bilang Tagapagligtas at Panginoon, at pag-
sasabi sa iba na tayo ay sa Kanyang
ngayon.
Juan 3:36. Ang nananalig sa Anak ay may
buhay na walng haggan.
Juan 1:12. Nguni't ang lahat ng tumang-
gap sa kanya, ang lahat ng nananalig sa
kanya, ay pinagkalooban niya ng karapa-
tang maging anak ng Diyos..

3. Mahalaga rin bang ipaalam sa iba na tinang-
gap natin si Jesus bilang Tagapagligtas at
Panginoon?

~ Oo. Sinasabi ng Biblia na nararapat nating
ipaalam sa iba na si jesus at ating Pangi-
noon.
Mga Taga Roma 10:9,10. Kung ipahaha-
yag ng iyong mga labi na si Jesus ay Pa-
nginoon at mananalig ka nang buong puso
na siya'y muling binuhay ng Diyos, mali-
ligtas ka. Sapagka 't nananalig ang tao sa
pamamagitan ng kanyang puso at sa ga-
yo'y napawawalang-sala at nagpapahayag
sa pamamagitan ng kanyang labi at sa ga-
yo'y naliligtas.

• Mateo 10:32. Ang sinumang kumilala sa
akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin
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ko rin naman sa harapan ng aking Amang
nasa langit.

4. Paano natin masasabing hayagan na tayo ay
kay Jésus?

• Masasabi nating hayagan na tayo ay kay
Cristo sa pamamagitan ng pagpapabautis-
mo sa tubig, sa pag-anib sa sambahayan ng
Diyos sa isang Iglesya sa isang purok, at sa
pagpapatotooo o pagsasabi sa iba ng gina-
wa ni Jesus sa atin.

Marcos 16:16. Ang sumasampalataya at
mabautismuhan ay maliligtas.

Mateo 28:19. Kaya, humayo kayo at ga-
win ninyong alagad ko ang lahat ng bansa.
Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama
at ng Anak at ng Espiritu Santo.

Mga Gawa 2:47. Bawa't araw ay idinarag-
dag sa kanila ng Panginoon ang mga inili-
ligtas.

5. Paano tayo lalago sa ating buhay Cristiano?

~ Tayo'y lalago sa ating buhay Cristiano sa
pamamagitan ng pagpapakain ng ating
mga kaluluwa, o mga espiritu, sa pamama-
gitan ng pagbabasa at pag-aaral ng Biblia
at panalangin.

Mateo 4:4. Hindi lamang sa tinapay nabu-
buhay ang tao, kundi sa bawa't salitang
namumutawi sa bibig ng Diyos.
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I Pedro 2:2. Gaya ng sanggol, kayo'y ma-
nabik sa gatas na espirituwal upang umun-
lad sa pananampalataya hanggang kamtan
ang ganap na kaligtasan.

I Tesalonica 5: 17 .Maging matiyaga sa pa-
nanalangin.

G. Gaano kadalas nararapat na ang isang Cris-
tiano ay magbasa ng Biblia?

~ Kinakailangan ng isang Cristianong magba-
sa ng Biblia araw-araw.
Mga Awit 1: 1,2. Mapalad ang tao na hindi
lumalakad sa payo ng masama ... Kundi
ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan
ng Panginoon at sa kautusan niya nagbu-
bulay-bulay siya araw at gabi.
Mga Awit 119:97. Oh, gaanong iniibig ko
ang iyong kautusan. Siya kong gunita bu-
ong araw.

7. Kinakailangan ba ng isang Cristianong rnaqsa-
ulo ng mga talata mula sa Biblia?

~ Oo, sapagka't ito ay Salita ng Diyos na
nagtuturo sa mga mananampalataya kung
paano sila makalulugod sa Diyos.

Mga Awit 119:11. Ang salita mo'y aking
iniingatan sa aking puso upang huwag
akong magkasala laban sa iyo.
Mga Awit 119:105. Ang salita mo'y ila-
wan sa aking mga paa, at liwanag sa aking
landas.
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8. Gaano kadalas nararapat manalangin ang
isang Cristiano?

~ Kinakailangang ang isang Cristiano ay na-
nanalangin araw-araw at nasa diwa ng pa-
nalangin sa lahat ng oras.

Mga Awit 5 :3. Oh, Panginoon, sa kinau-
magaha'y didinggin mo ang aking tinig sa
kinaumagahan ay aayusin ko ang aking da-
langin sa iyo. at magbabantay ako.
Mga awit 55: 17 Sa hapon at sa umaga,
at sa katanghaliang tapat, ako 'y dadaing at
hihibik; at kanyang didinggin ang aking
tinig.

9. Bakit kinakailangan nating ibahagi sa iba ang
tungkol kay Jesus?

~ Kinakailangang ibahagi natin sa iba ang
tungkol kay Jesus sapagka't pinili Niya ta-
yo na maging mga saksi Niya dito sa lupa
ngayon.
Mga Gawa 1:8. Kayo'y magiging mga saksi
ko.

Marcos 16:15. Humayo kayo sa buong
sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang
Mabuting Balita.

10. Bakit kinakailangan ng isang Cristianong
maging maingat sa kanyang mga iniisip?

~ Ang isang Cristiano ay kinakailangang ma-
ging maingat sa kanyang mga iniisp sapag-
ka't sinabi ng Salita ng Diyos sa atin na

International Correspondence Institute



90 Naniniwala Kami

kung ano ang ating mga iniisip ay gayon
din naman tayo.

• Kawikaan 23: 7. Sapagka't kung ano ang
iniisip niya sa loob niya; ay gayon siya.
Mga Taga Filipos 4:7. At ang di-malirip na
kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa in-
yong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni
Cristo Jesus.

11. Paano magiging kalugod-lugod sa Diyos ang
ating mga iniisip?

• Ang ating iniisiQ.ay magi~g kalugod-lu-
god lamang sa DIYOSkung Ito ay mabms
at dalisay.
Mga Taga Filipos 4:8. Sa wakas mga kapa-
tid, dapat maging laman ng inyong isip
ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-
puri; ng mga bagay na totoo, marangal,
matuwid, malinis, kaíbíg-ibig, at kagalang-
galang.

18. Bakit kinakailangang ang isang Cristiano ay
dumalo sa Iglesya nang palagian?

~ Ang isang Cristiano ay kinakailangang ma-
ging maingat sa kangyang mga tinitignan
sapagka 't ang kanyang mga nakikita ay
magiging bahagi ng kanyang mga pag-iisip.

Mateo 6:22. Ang mata ang pinakailaw ng
katawan kaya't kung malinaw ang iyong
mga mata, maliliwanagan ang buo mong
katawan.
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13. Bakit kinakailangang ang isang Cristiano ay
maging maingat sa kanyang mga pakikingan?

~ Ang isang Cristiano ay kinakailangang ma-
ging maingat sa kanyang pinakikinggan sa-
pagka't ang kanyang mga naririnig ay ma-
gigmg bahagi ng kanyang mga pag-iisip.

Marcos 4:24. Unawain ninyong mabuti
ang inyong naririnig.

14. Bakit kinakailangan ang isang Cristiano ay
maging maingat sa kanyang mga binabasa?

~ Ang isang Cristiano ay kinakailangang ma-
ging maingat sa kanyang binabasa sapag-
ka't ang kanyang binabasa ay magiging ba-
hagi ng kanyang kilos sa mga araw na da-
rating.

Josue 1:8. Ang aklat na ito ng kautusan
ay huwag mahihiwa1ay sa iyong bibig,
kundi iyong pagbubulayan araw at gabi,
upang iyong masunod na gawin ang ayon
sa lahat na nakasulat dito sapagka't kung
magkagayo'y iyong pagiginhawahin ang
iyong lakad, at kung magkagayo'y magta-
tamo ka ng mabuting kawakasan.

15. Bakit kinakailangan sa isang Cristiano ang
maging maingat sa kanyang mga sinasabi?

~ Kinakailangan sa isang Cristiano na ma-
ging maingat sa kanyang mga sinasabi sa-
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pagka't siya ay nakahihikayat sa iba sa pa-
mamagitan ng mga salitang kanyang bini-
bigkas.

Mga Kawikaan 15:1-3. Ang malubay na
sagot ay nakapapawi ng poot; nguni 't ang
mabigat na salita ay humihila ng galit. Ang
dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng
kaalaman: nguni 't ang bibig ng mga mang-
mang ay nagbubugso ng kamangmangan.
Ang mga mata ng Panginoon ay nasa ba-
wa't dako, na nagbabantay sa masama at
sa mabuti.

Mga Kawikaan 25:11. Salitang sinalita sa
kaukulan ay gaya ng mga mansanang ginto
sa mga bilaong pilak.

Mga Awit 19:14. Maging kalugod-lugod
nawa ang mga salita ng aking bibig, at ang
pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong
paningin, Oh Panginoon, na aking mala-
king bato, at aking Manunubos.

16. Kinakailangan ba ang isang Cristiano na ma-
ging maingat sa kanyang mga ginagawa?

• Oo, ang isang Cristiano ay kinakailangang
maging maingat sa kanyang mga ginagawa
sapagka't hinihingi ng Panginoon na siya'y
gumawa ng tama.

Mikas 6:8. Kanyang ipinakikilala sa iyo
Oh tao, kung ano ang mabuti, at ano ang
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hinihingi ng Panginoon sa iyo, kung di gu-
mawa na may kaganapan at ibigin ang ka-
awaan, at lumakad na may kababaan na
kasama ng Diyos.

17. Kinakailangan ba ng isang Cristiano na ma-
ging maingat sa pagpili ng mga kaibigan?

~ Oo, kinakailangan niyang pumili ng kaibi-
gang Cristiano kaysa sa mga taong maka-
pagpapalayo sa kanya sa Panginoon.

Santiago 4:4. Mga Taksil! Hindi ba ninyo
alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanli-
butan ay kinakaaway naman ninyo ang
Diyos? Kaya't sinumang nagnanais na ma-
ging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng
Diyos.

18. Bakit kinakailangang ang isang Cristiano ay
dumalo sa Iglesya nang palagian?

~ Ang isang Cristiano ay kinakailangang du-
malo sa Iglesya nang palagian sapagka't
iniutos ng Salita ng Diyos na sumamba ta-
yo sa Diyos na kasama ang ibang mga Cris-
tiano.

Mga Taga Roma 10:17. Kaya't ang pana-
nampalataya ay bunga ng pakikining; at
makakapakinig lamang kung may manga-
ngaral tungkol kay Cristo.

• Hebreo 10:25. At huwag nating kaligtaan
ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya

In18rnatlonal Correspondence Instltu18



94 Naniniwala Kami

ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang
loob ng isa't isa lalo na ngayong nakikita
nating nalalapit na ang Araw ng pagdating
ng Panginoon.

19. Ano ang pangako ng Diyos doon sa mga
taong tumataguyod sa pananalapi ng Iglesya?

• Ang Diyos ay may pangako na pagpapa-
lain at pasasaganain ang mga taong tuma-
taguyod sa pananalapi ng iglesya.

• Malakias 3:10. Dalhin ninyo ang buong
ika-sampung bahagi sa kamalig, upang
magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at
subukin ninyo ako ngayon sa bagay na
ito, Sabi ng Panginoon ng mga hukbo,
kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga
durungawan sa langit, at ihuhulog ko sa
inyo ang isang pagpapala na walang sapat
na silid na kalalagyan.

20. Ano ang kahulugan ng pag-iikapu?

~ Ang pag-iíkapu ay ang pagbibigay ng ika-
sampung bahagi ng ating kinikita sa gawa-
in ng Diyos.

Hebreo 7:2. Ibinigay sa kanya ni Abraham
ang ikapu ng lahat ng nasamsam niya sa
labanan.

21. Bakit kailangan ng Cristiano ang magbayad
ng ikapu?
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~ Ang Cristiano ay kinakailangang magba-
yad ng ikapu sapagka't ito ang hinihingi
ng Diyos sa Kanyang mga anak. Ang mga
Pariseo ay nagbayad ng mga ikapu, at ang
sabi ni Jesus na ang pamantayan ng ating
buhay ay dapat na maging mataas pa sa
kanila.

Genesis 28:22. At sa lahat ng ibigay mo sa
akin ay walang pagsalang ang ikasampung
bahagi ay ibibigay ko sa iyo.

Mateo 5:20. Sinasabi ko sa inyo: kung ang
pagsunod ninyo sa kalooban ng Di-
yos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga
eskriba at mga Pariseo, hindi kayo maka-
papasok sa kaharian ng Diyos.

Mateo 23:23. Sa aba ninyo, mga eskriba
at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw!
Ibinibigay ninyo ang ikapu ng gulaying
walang halaga nguni't kinaliligtaan nin-
yong isagawa ang lalong mahalagang aral
sa Kautusan: ang katarungan, ang pagka-
habag, at ang katapatan. Tamang gawin
ninyo ang mga ito, nguni 't huwag naman
ninyong kaliligtaang gawin ang iba.

lnternatronal Correspondence Institute



96 Naniniwala Kami

Gawin Mo Ito
1. Ginagawa mo ba ang lahat ng mga bagay

n a i t i n u t u r o n g a r a l i n g i t o?
___________ Kung hindi
pa, hilingin mo sa Diyos na tulungan
kang lumago sa espirituwal upang maging
maligaya ka sa iyong buhay Cristiano.

2. Kung mauulit mo ng wasto ang mga sau-
luhin, sagutin ang mga tanong sa iyong
talaan ng mag-aaral at pagsusulit para sa
ikalabing-tatlong aralin.
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Ika-16
Aralin

• J ,

"ANG
BUHAY NA PUSPOS
NG ESPIRITU SANTO"

Pag·aralan ayon sa tuntuning nasa pasi-
mula ng unang aralin.

1. Ano ang buhay na puspos ng Espiritu Santo?

~ Ang buhay na puspos ng Espiritu Santo ay
siyang buhay na nakasuko at nakatalaga sa
Diyos at puspos ng Espiritu Santo.

• Mga Taga Efeso 5: 18. Huwag kayong mag-
lalasing, sapagka't iya'y nakasisira ng
maayos na pamumuhay. Sa halip ay sika-
pin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu
Santo.

97
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2. Paano maaaring mabuhay ang isang tao na
puspos ng Espiritu Santo?

~ Ang isang tao ay maaaring mabuhay na
puspos ng Espiritu Santo, una sa pamama-
gitan ng kapanganakang Cristiano at pa-
ngalawa, sa pamamagitan ng bautismo ng
Espiritu Santo.

Juan 14:17. Hindi-matanggap ng sanlibu-
tan sapagka't hindi siya nakikita ni nakiki-
lala ng sanlibutan. Nguni't siya'y nakikila-
la ninyo, sapagka't siya'y sumasainyo at
nananahan sa inyo.

Mga Gawa 1:5. Nagbautismo nga sa tubig
si Juan, nguni't di na magtatagal at babau-
tismuhan kayo sa Espiritu Santo.

I Juan 2:27. Ang Espiritu'y ipinagkaloob
na ni Cristo sa inyo.

3. Papaano ang isang Cristiano ay maaaring ma-
bautismuhan ng Espiritu Santo?

~ Ang isang Cristiano ay maaring mabautis-
muhan ng Espiritu Santo sa pamamagitan
ng paghihintay na may pananampalataya
gaya ng ginawa ng mga unang alagad, na
nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos.

Lucas 24:40-53. Tandaan ninyo: susuguin
ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama,
kaya't huwag kayong aalis sa lunsod hang-
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gang hindi kayo napagkakalooban ng
kapangyarihan mula sa itaas. Palagi sila sa
templo at doo'y nagpupuri sa Diyos.

4. Paano natin malalamang tayo ay napuspos
na ng Espiritu Santo?

~ Ang kapangyarihan ng Diyos ay darating
sa atin gaya ng sa mga alagad nuong araw
ng Pentecostes, at ang Espiritu Santo ay
magsasalita sa pamamagitan ng mga wi-
kang hindi natin pinag-aralan?

• Mga Gawa 2:4. At silang lahat dY napus-
pos ng Espiritu Santo at nagsasalita ng
iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa
kanila ng Espiritu Santo.

5. Paano tayo mananatiling laging puspos ng
Espiritu Santo?

~ Mananatili tayong laging puspos ng Espiri-
tu Santo sa pamamagitan ng paggawa ng
bagay na nais Niyang gawin natin, sa pa-
mamagitan ng pagpupuri sa Diyos, at sa
pamamagitan ng pagtitiwala sa kanya.

Mga Taga Efeso 5:17-21. Huwag kayong
mga hangal! unawain ninyo kung ano ang
kalooban ng Panginoon. Huwag kayong
maglalasing, sapagka't iya'y nakasisira ng
maayos na pamumuhay. Sa halip ay sika-
pin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu
Santo, at sama-samang ipahayag ang in-
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yong damdamin sa pamamagitan ng mga
salmo, mga. irnno at mga awiting espiri-
tuwal. Kayo'y buong pusong umawit at
magpuri sa Panginoon, at laging magpasa-
lamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng
bagay, sa pangalan ng ating Panginoong
Jesu-Cristo. Pasakop kayo sa isa't isa tan-
da ng inyong paggalang kay Cristo.

6. Sa paano pang paraan maaari nating mapana-
tili ang pakikisama ng Espiritu Santo sa ating
buhay?

... Mapananatili natin ang pakikisama ng Es-
piritu Santo sa ating buhay sa pamamagi-
tan ng di pagpighati sa Espiritu Santo o ng
di paghadlang sa Kanyang mga gawain.

Mga Taga Efeso 4:30. At huwag ninyong
dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sa-
pagka't ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang
katibayan ng inyong katubusan pagdating
ng takdang Araw.

I Tesalonica 5: 19. Huwag ninyong hadla-
ngan ang Espiritu Santo.

7. Anong panloob na gawain ang ginaganap ng
Espiritu Santo sa isang buhay na puspos ng
Espiritu Santo?

... Siya ang kaparaanan ng paglago ng ating
buhay Cristiano. Siya ang gumagawa sa

o
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ating kaluluwa upang tayo'y magbunga ng
mga katangiang Cristiano.
2 Corinto 4:16. Kaya't hindi ako pinang-
hihinaan ng loob. Bagama't humuhina ang
aking katawang-lupa, patuloy namang lu-
malakas ang aking espiritu.

Mga Taga Galacia 5: 16. Ito ang sinasabi
ko sa inyo: ang Espiritu ang gawin nin-
yong patnubay sa inyong buhay.

8. Ano-ano ang mga katangian ng isang buhay
na puspos ng Espiritu Santo?

~ Ang mga katangian ng isang buhay na pus-
pos ng Espiritu Santo ay pag-ibig, at pag-
pipigil sa sarili.

• Mga Taga Galacia 5:22,23. Subali't ang
bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan,
kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabuti-
han, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil
sa sarili.

9. Magbigay ng iba pang katibayan na ang Espi-
ritu Santo ay nasa buhay ng isang mananam-
palataya.

~ Ang Espiritu Santo ay Siyang tumutulong
sa mananampalataya sa kanyang buhay
pananalangin.

Mga Taga Roma 8:26. Hindi tayo maru-
nong manalangin nang wasto, kaya't ang
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Espiritu ang lumu1uhog para sa aing, sa pa-
paraang di magagawa ng pananalita.

10. Sa paanong paraan pa nakatutulong ang Es-
piritu Santo sa isang Cristiano?

Ang Espiritu Santo ang Siyang pumapat-
nubay sa mga Cristiano sa mga bagay na
pansarili.

Mga Taga Roma 8:14. Ang lahat ng pina-
patnubayan ng Espiritu Santo ng Diyos ay
mga anak ng Diyos.

11. Ano ang kaugnayan ng Espiritu Santo sa ka-
totohanan?

Siya ang Espiritu Santo ng katotohanan at
Siya ang dakilang Guro at Patnubay sa
lahat ng Katotohanan.
Juan 14:26. Nguni't ang Mang-aaliw, ang
Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pa-
ngalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo
ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng la-
hat ng sinasabi ko sa inyo.
Juan 16:13. Pagdating ng Espiritu ng Ka-
totohanan, tutulungan niya kayo upang
maunawaan ninyo ang buong katotoha-
nan.

12. Ano ang pangunahing layunin ng bautismo
ng Espiritu Santo?

Ang pangunahing layunin ng bautismo ng
Espiritu Santo ay upang bigyan ng ka-
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pangyarihan ang mga Cristiano sa pagli-
lingkod sa Diyos.

• Mga Gawa 1:8. Nguni 't bibigyan kayo ng
kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiri-
tu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko
sa Jerusalem, sa buong Judea, at Samaria,
at hanggang sa dulo ng daigdig.

13. Ang Espiritu Santo ba ay mayroong tanging
kaloob ukol sa paglilingkod?

• Oo. Ipinagkaloob Niya sa atin ang mga ka-
loob ng Espiritu Santo.
I Corinto 12:4. Iba't iba ang kaloob, ngu-
ni 't iisa lamang ang Espiritung nagkakalo-
ob ng mga ito.

14. Ano-ano ang mga kaloob na ito?
• Ang mga kaloob ng Espiritu Santo ay ang

salita ng karunungan, ang salita ng kaala-
m an, p ananampalataya, pagpapagaling,
paggawa ng himala, hula, pagkilala sa mga
espiritu, iba't ibang wika, at pagpapaliwa-
nag ng mga wika.

I Corinto 12:8-11. Sa isa'y ipinagkaloob
sa pamamagitan ng Espiritu ang kakaya-
hang magpahayag ng mga aral ng Diyos, at
sa isa'y ang kakayahang makaunawa ng
aral ng Diyos. Ang iisang Espiritu ding
iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking
pananalig sa Diyos, at sa iba'yang kapang-
yarihang magpagaling ng mga maysakit.
May pinagkalooban ng kapangyarihang gu-
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mawa ng mga kababalaghan; may pinagka-
looban naman ng kahusayan sa pagpapa-
hayag ng salita ng Diyos. At may pinagka-
looban din ng kakayahang makakilala
kung aling kaloob mula sa Espiritu at
kung alin ang mula sa masamang espiritu.
May pinagkalooban ng kakayahang magsa-
lita sa iba't ibang wika, at sa iba naman,
ang magpaliwanag niyon. Nguni't iisa la-
mang Espiritu ang gumagawa ng lahat ng
ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob,
ayon sa kanyang maibigan.

15. Ano-anong kaloob ang ibinibigay ng Espi-
ritu Santo sa mga Cristianong puspos ng Es-
piritu?

~ Ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay
ng kakayahang magturo, mangaral, maging
mabuti ang kaloob, mamuno, at magpaki-
ta ng kahabagan.
Mga Taga Roma 12:6-8. Yamang mayroon
tayong mga kaloob ng magkakaiba ayon
sa kagandahang-loob ng Diyos sa atin, ga-
mitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung
pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang
ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito
ayon sa sukat ng ating pananampalataya;
kung paglilingkod, maglingkod tayo. Mag-
turo ang tumanggap ng kaloob na pagtutu-
ro at mangaral ang may kaloob na panga-
ngaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy
nang buong kaya; kung pamumuno, ma-
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muno nang buong sikap. Kung nag-
kakawanggawa, gawin ito nang buong ga-
lako

Gawin Mo Ito

1. Basahin ang Mga Gawa, kabanatang una
hanggang sa ika-lima.

2. Ang Diyos ay nagbabautismo sa Espiritu
Santo sa mga Cristiano sa maraming
Iglesya ngayon. Ipanalangin natin na siya
ay magpatuloy na gumawa ng higit pa
kaysa ngayon.

3. Ipanalangin mo ang iyong Iglesya upang
ang iyong Pastor, mga diakono, at ang
lahat ng mga kasapi ay mapuspos ng
Espiritu Santo upang sila ay magamit ng
Diyos.

4. Pagbalik-aralan ang lahat ng iyong isina-
ulo.

5. Pagbalik-aralan ang mga layunin ng
kursong ito. Iyo bang naabot ang mga
yaon? Makipag-usap ka sa
iyong Pastor, guro, o kaibigan tungkol
sa iyong naging pakinabang sa kursong
ito.

6. Kung mauulit mo ng wasto ang talatang
dapat isaulo, sagutin mo ang mga kata-
nungan sa iyong talaan ng mag-aaral at
pagsusulit para sa ika-labing anim na
Aralin.

International Correspondence Institute



106 Naniniwala Kami

BINABATI KITAI

Natapos mo nang pag-aralan ang lahat ng
16 na aralin sa kursong ito na pinama-
gatang "NANINIWALA KAMI." Tiyakin
na may sagot ang lahat ng tanong sa pagsu-
sulit. Kung iyo nang sinagot ang mga ta-
nong sa talaan ng mag-aaral ng bawa't ara-
lin, ipadala ito sa:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE
P. O. BOX 1084· MANILA 2800
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muna nang buong sikap. Kung nag-
kakawanggawa, gawin ito nang buong ga-
lak.

Gawin Mo Ito

1. Basahin ang Mga Gawa, kabanatang una
hanggang sa ika-lima.

2. Ang Diyos ay nagbabautismo sa Espiritu
Santo sa mga Cristiano sa maraming
Iglesya ngayon. Ipanalangin natin na siya
ay magpatuloy na gumawa ng higit pa
kaysa ngayon.

3. Ipanalangin mo ang iyong Iglesya upang
ang iyong Pastor, mga diakono, at ang
lahat ng mga kasapi ay mapuspos ng
Espiritu Santo upang sila ay magamit ng
Diyos.

4. Pagbalik-aralan ang lahat ng iyong isina-
ulo.

5. Pagbalik-aralan ang mga layunin ng
kursong ito. Iyo bang naabot ang mga
yaon? Makipag-usap ka sa
iyong Pastor, guro, o kaibigan tungkol
sa iyong naging pakinabang sa kursong
ito.

6. Kung mauulit mo ng wasto ang talatang
dapat isaulo, sagutin mo ang mga kata-
nungan sa iyong talaan ng mag-aaral at
pagsusulit para sa ika-labing anim na
Aralin.
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BINABATI KITAI

Natapos mo nang pag-aralan ang lahat ng
16 na aralin sa kursong ito na pinama-
gatang "NANINIWALA KAMI." Tiyakin
na may sagot ang lahat ng tanong sa pagsu-
sulit. Kung iyo nang sinagot ang mga ta-
nong sa talaan ng mag-aaral ng bawa't ara-
lin, ipadala ito sa:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE
P. O. BOX 1084· MANILA 2800
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"NANINIWALA KAMI"

TALAAN NG MAG-AARAL

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084, MANILA 2800

PAGSUSULIT
ARALIN I

"ANG BIBLIA"

Petsa _

Isulat nang malinaw:

Pangalan
Tirahan

1. Mayroon ka bang sariling Biblia? .
2. Sa ilang pangungusap ay sabihin kung bakit

mo pinag-aralan ang kursong ito .

3. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot sa
unang aralin? .



4. Mauulit mo ba nang wasto sa memorya ang
2 Pedro 1:21; 2 Timoteo 3:16; Mga Awit
119= 105; 11? .

............................................. _ .

PAGSUSULIT

ARALIN 2
"DIYOS"

1. Isulat mo ang tatlong personang bumubuo sa
iisang Diyos. . .

2. Isulat ang anim na mga katangian ng Diyos.

3. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot
sa ikalawang aralin? .

4. Mauulit mo ba nang wasto sa memorya ang
Juan 4:24, Mateo 28:19; Exodo 34:6; Mateo
22:37? .



"NANINIWALA KAMI"

TALAAN NG MAG-AARAL
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NÀTIONÀL OFFICE-P.O. BOX 1084, MANILA 2800·

PAGSUSULIT
ARALIN 3

"TAO"

1. Bakit ka nilalang ng Diyos? .

2. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot
sa ikatlong aralin? .

3. Mauulit mo ba nang wasto sa memorya ang
Genesis 1:27; Isaias 43:7; Mga Taga Roma
5:19? .



"NANINIWALA KAMI"

TALAAN NG MAG·AARAL

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHI L1PPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084, MANI LA 2800

PAGSUSULIT

ARALIN 4
"KASALANAN"

1. Ikaw ba'y nakasuway na sa kahit isa sa mga
kautusan ng Diyos? .

2. Papaano ka maaaring makatakas sa walang
hanggang kaparusahan dahil sa iyong
kasalanan ? .

3. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot
sa araling ika-apat? .

4. Mauulit mo ba ng wasto ang mga sumusunod
sa memorya ang I Juan 3:4; Mga Taga Roma
3:23; Mga Taga Roma 6:23; Mga Taga Roma
5:8; Mateo 1:21? .



"NANINIWALA KAMI"

TALAAN NG MAG-AARAL
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084, MANILA 2800

PAGSUSULIT

ARALIN 5

"JESU-CRISTO"

Petsa _

Pangalan _

Tirahan _

1. Tinanggap mo na ba si Jesu-Cristo na iyong
sariling Tagapagligtas? .

2. Isulat mo ang iyong pangalan sa bawa't pu-

wang sa ibaba:

Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa ...

. . . . . . . . . . . . . . . . kaya ibinigay Niya ang
Kaniyang bugtong na Anak upang .
. . . . . . . sumampalataya sa Kaniya ay hindi

mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na
walang hanggan.

3. May napagsabihan ka na ba tungkol kay Je-

sus? .



4. Alin-alin sa mga talata sa araling ito ang inaa-
kala mong magagamit upang hikayatin ang

iba na tanggapin si Jesus bilang Tagapaglig-
tas? .

5. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot sa
ikalimang aralin? .
Mauulit mo ba nang wasto sa memorya ang

sumusunod sa Mateo 20:28; Mateo 1:21;
Mateo 16:16; I Juan 1:8; Juan 3:16; Mga
Gawa 1:11? > ••••••

ARALIN 6
"KALIGTASAN"

1. Ang aralin bang ito ay nakatulong sa iyo
upang higit mo pang pahalagahan ang iyong
kaligtasan? .

2. Sa maikling pangungusap ay salaysayin mo
kung kailan at kung papaano ka naligtas. . ..



3. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at mga

sagot sa ika-anim na aralin? .

4. Mauulit mo ba nang wasto sa memorya ang
mga sumusunod sa mga Gawa 16:31; I Juan
1:9; 2 Corinto 5:17; Mga Taga Roma 8:16;
Mga Taga Roma 5:1; Hebreo 12:14; Santiago
5:14, 15? .

PAGSUSULIT

ARALIN 7
"ANG ESPIRITU SANTO"

1. Magbigay ng tatlong pangalan para sa ikat-
long Persona ng Banal na Trinidad.

2. Ang Espiritu Santo ba ay nananahanan sa iyo?

3. Anong talata sa Biblia ang bumabanggit sa
iyo nito? ,



4. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot
sa ika-pitong aralin?

5. Mauulit na ba nang wasto sa memorya ang
mga sumusunod sa Mga Taga Roma 8:15, 16;
Mga Gawa 2:38, 39? .

PAGSUSULIT

ARALIN 8
"ANG IGLESYA"

1. Ano ang tatlong tawag ng Biblia sa Iglesya?

2. Bilang isang Cristiano, sa paanong paraan ka

makatutulong sa Iglesya upang matupad nito
ang kanyang misyon sa sanlibutan? ,

3. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot sa
ika-walong aralin? .

4. Mauulit mo ba nang wasto sa memorya ang
mga sumusunod sa Mga Taga Efeso 1:22, 23;

Pahayag 19:7; I Corinto 11:26; Marcos
16:15? .......................•.....



"NANINIWALA KAMI"

TALAAN NG MAG·AARAL

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHI L1PPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084, MANILA 2800

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE

P.O. BOX 1084, MANILA

PAGSUSULIT

ARALIN 9

"ANG DAIGDIG NG ESPIRITU"

Petsa .

Isulat ng malinaw:
Pangalan .
Tirahan. . . ...........•...............

1. Anong talata sa Biblia ang nagsasaad na sinu-
sugo ng Diyos ang Kanyang mga anghel
upang tulungan ang Kanyang mga anak? ...

2. Naranasan mo na bang ikaw ay tuksuhin ni
Satanas at ikaw ay ibinubuyo upang gumawa
ng masama? .

3. Kung mailigtas mo ang isang bata na ak-
mang sasakmalin ng leon, tiyak na iyong ga-
gawin, hindi ba? Ano ang iyong
inaakalang maaari mong gawin upang maka-
tulong ka sa ibang Cristiano na tinutukso ni
Satanas? .



4. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot sa
ika-siyan na aralin? .

5. Mauulit mo ba nang wasto sa memorya ang
mga sumusunod sa Hebreo 1:14; Lucas
10:18; I Pedro 5:8; Pahayag 20:10?
(Pakisaulo mo muna ang mga susing talatang
ito ngayon bago mo sagutin ang tanong bi-
lang 5).

PAGSUSULIT

ARALIN 10

"ANG HINAHARAP"

1. Isulat ang tatlong bagay na nangyayari nga-
yon na ayon kay Jesus ay magaganap bago
Siya bumalik sa lupa? .

2. Ikaw ba ay nasiyahan sa Araling ito? .
3. Nagkaroon ka ba ng pagkakataong mabanggit

ang mga hula sa Araling ito sa pakikipag-usap
mo sa iyong mga kaibigan? .
Ano ang kanilang naging tugon? .
......................... .



4. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot sa
ika-sampung Aralin? .

5. Mauulit mo ba nang wasto sa memorya ang
mga sumusunod: Mateo 24:36; I Tesalonica
4:16,17; 2 Corinto 5:10, Pahayag 20:6; Pa-
hayag 20:15; Pahayag 21:4? "

PAGSUSULIT

ARALIN II

"ANG KAUTUSAN NG DIYOS"

1. Isang mabuting bagay kaya na ipasaulo ang
Sampung Utos sa mga batang nag-aaral sa Pa-
aralang Lingguhan? Bakit? .
.. .

2. Nakatulong ba sa iyo ang Sampung Utos?
....... Paano? .

3. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot sa
ika-ll Aralin? .

4. Mauulit mo ba nang wasto ang Mga Taga Ro-
ma 13:10; I Juan 2:1,2? .



"NANINIWALA KAMI"

TALAAN NG MAG·AARAL

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084, MANILA 2800

PAGSUSULIT

ARALIN 12
"ANG IYONG KAUGNAYAN SA DIYOS"

1. Nakatanggap ka na ba ng mga tanging pagpa-
pala mula sa Diyos nang magbigay ka ng Ika-
pu'! Sabihin mo ang
tungkol dito .

2. Sinikap mo na bang magpasalamat sa Diyos
sa lahat ng bagay sa buong Linggong ItO?
.......... Naging madali ba ito? .

. . . . . .. N agpaligaya ba sa iyo ito?

............... Nais mo bang maging pa-
lagiang gawi ito? Ano yaong
pinasalamatan mo sa Diyos na kung hindi ka
nanalangin ay hindi mo sana tinanggap? ....

3. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot sa
ika-12 Aralin? .

4. Mauulit mo ba nang wasto ang mga sauluhin
mula sa Mateo 5:16; Juan 1:12; Mga Taga
Filipos 4:19; Mga Taga Roma 12:12?



"NANINIWALA KAMI"

TALAAN NG MAG-AARAL

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084, MANILA 2800

PAGSUSULIT

ARALIN 13

"ANG IYONG KAUGNAYAN SA IBA"

Petsa .

Pangalan.
Tirahan .

1. Nais mo bang maipakita ng iyong buhay ang
daan tungo sa langit? ..oo .

2. Nais mo bang ipanalangin ka ng iyong guro
upang makapamuhay ka sa mga panukatang
ito? .

3. Saang bahagi ng Araling ito ka nahihirapan?

4. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot sa
ika-13 Aralin? .

5. Mauulit mo ba nang wasto ang mga sauluhin
mula sa mga Efeso 6:12; Lucas 6:31; Roma
13:9; Mateo 5:44; I Corinto 13:13; Juan 13:
34? .



"NANINIWALA KAMI"

TALAAN NG MAG-AARAL
JNTERNATJONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE-P.O. BOX 1084, MANILA 2800

PAGSUSULIT

ARALIN 14

"ANG CRISTIANO AT ANG KANYANG SARILI"

1. Mayroon bang anuman sa araling ito na nais
mong ihiling ng isang tanging panalangin, pa-
tungkol sa iyo o sa iyong kaibigan? .

2. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot sa
ika-14 na aralin? .

3. Mauulit mo ba nang wasto ang mga saulohin
mula sa Lucas 9:23; Mateo 7:21; I Corinto
6:19; I Corinto 3:17; Mga Taga Filipos4:13?

PAGSUSULIT

ARALIN 15
"ANG BUHAY CRISTIANO"

1. Ang pag-aaral ba sa araling ito ay naging ka-
paki-pakinabang sa iyong buhay Cristiano? ..
Sa paanong paraan? .



2. Naisulo mo na ba ang mga tanong at mga
sagot sa ika-If aralin? .

3. Mauulit mo ba nang wasto ang mga sauluhin
mula sa Mateo 10:32; Mga Awit 55:17; Ka-
wikaan 23:7; Hebreo 10:25; Malakias 3:10?

PAGSUSULIT

ARALIN 16

"ANG BUHAY NA PUSPOS NG ESPIRITU"

1.Nabautismuhan ka na ba ng Espiritu Santo?

2. Mayroon ka bang tanging kahilingang ipapa-
nalangin hinggil sa alinmang napag-aralan mo
sa araling ito o alin man sa dating aralin? ....

Sumulat kayo sa amin at ikakip ang inyong
kahilingan at kami ay MAGHAHANDOG ng
espesyal na panalangin para sa inyo.



3. Naisaulo mo na ba ang mga tanong at sagot sa
ika-16 na aralin? .

4. Mauulit mo na ba nang wasto ang mga saulu-
hin mula sa Efeso 5:18; Mga Gawa 2:4; Gala-
cia 5:22,23; Mga Gawa 1:8? .

5. Nakamit mo na ba ang mga nilalayon mo sa
kursong ito?

lO ••••••••••••••• 10 ••••••

Pagkatapos mabigyan ng grado ang iyong mga
pagsusulit, kayo ay padadalhan namin ng Ser-
tipiko ng karangalan para sa Araling pag-aaral
ng ICI "NANINIWALA KAMI."

Ang pag-aaral Cristiano ay isang gawaing nag-
papatuloy. May kaunlaran ang inyong pag-
aaral ng Biblia at hinihimok namin kayong
magpatuloy ng araling pagsasanay Ang Buháy
Espirituwal. Humingi kayo ng ganap na im-
pormasyong kaloob ng INTERNATIONAL
CORRESPONDENCE INSTlTUJE.

t

2/1M/l.87
seR

Tagalog



Ano ang iyong
Pinaniniwalaan ...
• tungkol sa Dios at sa tao?
• tungkol sa kasalanan at sa kaligtasan?
• tungkol sa mga anghel at sa mga masa-

samang espiritu?
• tungkol sa langit at sa impierno?

Maipapaliwanag mo ba sa iyong mga kaibigan
kung ano ang iyong pinaniniwalaan at kung
bakit mo ito pinaniniwalaan? Maipapaliwa-
nag mo ba sa kanila kung ano ang sinasabi ng
Biblia sa mga bagay na ito? Nais mo bang
tumulong sa bagong Cristiano? o magturo ng
isang klase sa Sunday School? o mangaral ng
mabuting balita? o nais mong ma1utas na ang
iyong mga alinlangan? "Naniniwala Kami"
ay aklat na siyang angkop sa iyong panga-
ngailangan. Ang mga tanong nito, mga sagot,
at mga gawaing sauluhin ay makakatulong
sa iyo upang .

• madaling pag-aralan sa tahanan.
• espirituwal na lumago habang nag-

aaral.
• maglingkod nang handa at mabisa sa

Panginoon.
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