
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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• 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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