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Mahal nga Tinun-an:
. ,

.Buot ka bang masayud unsaon sa Biblia pagtabang kanimo?
Ngano ug giunsa pagsulat ang Biblia? Mahitungod sa unsa kini?
Unsay mga kamatuoran nga ang Biblia mao ang Pulong sa Dios?
Kon ikaw buot masayud sa mga tubag sa bisan hain niining mga.
pangutana, ang kurso sa ICI nga giulohan," Ang Imong Biblia" daku
ug ikatabang kanimo.

Imong makita nga kining kursoha nagamit ug lahi nga paagi sa
pagtudlo sa Biblia. Kining paagiha nahimong maoy usa. sa mga
labing epektibong paagi sa kinaugalingong pagtudlo sa tibuok
kalibutan diin adunay mga estudyante sa ICI nga nagtuon.

Sa itaas sa matag leksyon, adunay mga pahayag nga gihatag
mahitungod sa imongpagatu n-an ug gisundan kini sa pangutana.
Gihimong blangko ang dapit sa tubag aron maoy imong pagsulatan
sa imong tubag.

Adunay gilakip usab nga laing papel sa eksamin sa katapusan
sa matag leksyon. Sulati usab kini sa imong tubag aron maoy
ipadala ngadto sa .

International Correspondence Institute,

P. O. Box 1084, Manila

Dunay mga panahon nga ang leksyon magasugo kanimo sa
usa ka butang nga pinasahi sama sa "pagsulti ngadto sa uban"
mahitungod kang Cristo, o "dayga ang Dios, pag-ampo"o "sag-
uloha kini." Bisan', unsay isugo kanimo, buhata dayon ang
imong mahimo ug imong madiskobrehan nga sa dihang imo kining
gisunod, nagahatag kini kanimo ug daghang kaayohan.

Ang kurso nga "Ang Imong Biblia" mabatonan ingon nga
tibuok nga libro o sa duha ka bahin. Ang duha ka bahin sama ra sa
tibuok nga libro apan gibahin lamang ang sulod niini sa duha- upat
ka leksyon sa una ug tulo sa ikaduha.

Ang mga tinun-an nga mokuha sa kurso sa duha ka bahin
mahimong mohatag sa ilang donasyon ngabalayranan sa duha usab
ka bahin.

ICI Direktor
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LEKSYON 1
UNSAON PAGTUON
NIINING LIBROHA

Kining kursoha nga alang sa imong Biblia gisulat nga pinasahi.
Among naseguro nga madali nimo kining masabtan ug malingaw
ikaw sa iyang 7 ka mga leksyon. Basaha lamang ang dapit sa
kasayuran ug padayon ngadto sa pangutana.' Isulat ang imong
tubag sa dapit nga gitagana alang kanimo. Ayaw kalimot sa
pagsulat usab sa imong tubag sa linain nga papel nga gisalup-it diha
sa matag leksyon, Sa dihang matapus na nimo pagtuon ang unang
bahin sa matag pahina, padayona pagbasa ang nahibilin nga
katunga diha sa ubos.

Matag leksyon puno sa mga bililhong mga pahayag mahi-
tungod sa imong Biblia. Himoa ang leksyon nga maoy imong
magtutudlo. Diha sa kinuadro nga mga hawan, makita mo ang mga
pinasahi nga mga kasayuran mahitungod sa "Imong Biblia" .

. Usahay pangutan-on ikaw aron sa pagsulay sa imong nahibaloan ug
pagtabang kanimo sa paghinumdum, sa tubag. Kon nagduhaduha
ka sa husto nga tubag, pagahin ug panahon sa pagbasa pag-usab sa
leksyon sa ICI. Usahay usab, sugoon ka sa pagpili ug usa sa
daghang mga tubag sa talay, o sa pagtapos ba hinoon sa usa ka
pahayag. Kini mga gagmay lamang nga paagi sa ICI sa paghagit
kanimo aron pagpabilin sa imong hunahuna nga maabtikon ug sa
pagpahinumdum kanimo sa hustong tubag. .
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AN ICI CORESPONDENCE

Kasayuran 1

Kon dili ka maka-
seguro sa hustong
t ubag, balika kini
pagbasa. Usahay
sugoon ka sa pagpili
sa usa sa mga dag-
hang tubag o
papilion ka ug mga
pulong sa paghingpit
sa usa ka pahayag.
Usa lamang kini sa
mga gagmay nga
paagi sa pagpaabtik
sa imong hunahuna
ug sa pagtabang
k a n i m o sa pag-
hinumdum sa hus-
tong tubag.

Kasayuran 2

Ang mga pangutana
may kalabutan sa
imong nabasa sa mga
kuadro sa kasayuran.
Kon wala ka masayud
sa tubag niini, basaha
pag-usab ang kasayu-
ran ug unya sulayi na
usab pagtubag ang
pangutana.

8

COURSE

ang hustong
. pangu tana o

mga pulong aron
,i~,uuoJUpletoang gisulti

Ang Imong Biblia

Tubag 1

Tubag 2



Unsaon Pagtuon Niining Libroha

Kasayuran 3

Isulat diha sa kuademo
ang numero sa pangu-
tana ug ang letra diin
nahimu tang ang tubag
nga imong napili. Pa-
nanglitan isulat mo ang
2-k ingon nga tubag sa
Ika-2 nga Pangutana.

AN ICI CORRESPONDENCE

Ika-3 nga Pangutana Tubag 3

Unsa may isulat mo diha
sa kuaderno kon mopili
ka na sa tubag?
a) Ang tanang mga pu-,

long sa tubag
b) Ang numero sa pangu-

tana ug ang let sa
tubag nga imong ma-
pili

c) Ang imong kaugali-
ngong hunahuna mahi-
tungod niini

COURSE

Kasayuran 4 .

Human mo masulat
ang imong tubag,paklia
ang sunod pahina ug
itandi kini sa hustong
tubag. Markahi ug X
ang imong mga tubag
nga nasayup aron ma-
sayon mopaghinumdom
ang imong nasaypan.

Ika-4 nga Panguta Tubag 4

Human m masulat ang
numero ug ang la ra a
imong tubag, imong
a)banabanaon lax.nang

nga husto na ang
imong tubag.

b) tan-awon ang hustong
tubag sa sunod pahina,
itandi sa im(:m~ tubag
ug markahan ug X ang
say p nga tubag.
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AN ICI CORRESPONDENCE

Kasay,uran· 5

Sayon ra kining pa-
agiha sa pagtoon. Ang
mga estudyante mali-
pay nga magatoon ug
dali rang makat on
kay sa ubang paagi.

I

Kasayuran 6

Kon maanad ka na ni-
ining paagiha, maka-
plagan mo nga sayun
ra ~ng mga leksyon .:
Kon lisod pa gihapon .
kini alang nimo, pata-
bang sa usa mo ka hi-
gala. Patabang usab sa
Ginoo .

. 10

COURSE

Ang Imong Biblia

Ika-5 nga Pangutana Tubag 5

Kining bag-ong paagi sa
hinan-ay nga pagtoon

a) ama sa usa ka dula ug
ang estudyante dili ma-
kakat-on ug daghan.

b) sama sa usa ka maka-
lingaw nga dula ug ang
mga estudyante maka-
kat-on ug dali kay sa
ubang mga paagi.

k) 'iisod kaayo ug makapu
01



AN ICI CORRESPONDENCE e COURSE

Il<a-5 nga Tubag
b) sama sa usa ka
makalingaw nga du-
la ug ang mga estud-
yante makakat-on
ug dali kay sa ubang
mga paagi.

MGA HUSTONG TUBAG SA LEKSYON 1

Unang Tubag

b) Pilion ang hus-
tong tubag sa pangu-
tana o mga pulong
aron makompleto
ang gisulti

Ika-2 nga Tubag

k) Basahon pag-usab
ang kuadro sa kasa-
yuran ug sulayan na
usab pagtubag.

Ika-3 nga Tubag

b) Ang numero sa
pangutana ug ang
letra sa tubag nga
irm ng napili.

Ika-4 nga Tubag

b) tan-awon ang
hustong tubag sa su-
nod pahina, itandi
sa imong tubag ug
markahan ug X ang
sayup nga tubag.

LEI(SVON 2

GA KAAYOHAN SA
PAGTUON SA BIBLIA
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AN ICI CORRESPONDENCE COURSE

ika- 7 nga Pan~tana

Mahitungod sa unsa man
kining l ksyona?

a) Ng norrg ang matag-
usa inahanglan ma-
nag-iya ug Biblia

b) Unsaon pagbaligya sa
a Biblia

k) Unsaon pagtoon sa
Bib1ia

d) Nganong ang
-usa magatoon

Bibli

Ang Imong Biblia

Tubag 7

Mga Kaayohan

Magpili kitag walo gi-
kan sa daghang mga
kaayohan nga atong
madawat gikan sa pag-
toon sa Biblia.

12

Ika-8 nga Buluhaton

Kopyaha kini:
1.Kalan-on ang sa

k lag.
2. K81ipay

agkaduol sa Dios
4. Paglig-on
5. Patukuranan
6'. Pagdasi
7. Kamatuoran
8. Kasiguroh an



Kaayohan sa Pagtuon sa Biblia

1. Kalan-on Alang sa
Kalag

Ang Biblia kalan-on
alang sa kalag. Samtang
magabasa kita niini
matag-adlaw, makaba-
ton kitag kalig-on sa
lawas ug sa kalag. Ang
atong espirituhanong
kinabuhi nag-agad diha
niining maong pag-
kaon.

2. Kalipay

Makabaton kitag ma-
tuod nga kalipay gikan
sa pagbasa sa Biblia.
Mao kini ang sulat-sa-
gugma. nga gikan sa
Dios nganhi kanato.
Usa kini ka maanindot
nga sinulat nga naga-
hatag ug kalipay.

AN ICI CORRESPONDENCE ~ COURSE

J a-9 nga Pan!J.Itana Tubag 9
ug Buluhaton

Ang Biblia .
alang sa .. 0o' •••••••••

Sag-uloha iin.i:
.Ang tawo mabuhi dili sa
tinapay lamang kondili
a matag-pulong nga ma-

gagula sa baba sa Dios.
Mateo 4:4.

Ika-10itgaJ>an~tana Tubag 10

ug Buluhaton

Ang ikaduha
han gik
kasulata
Sag-uloha kini:
Pag katam-is gayud
imong mga pulong >sa
akong pagtilaw! Salmo
119:1Q3 1------
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AN ICI CORRESP~~DENCE. COURSE

3. Ang pagkaduol sa
Dios

Mabati nato ang
pagkaduol sa Dios sa
dihang magabasa kita
sa Iyang pulong. Ma-
bati nato nga anaa
gayud siya sa duol ug
nakigsulti kanato.
Usa kini sa labing da-
kung mga kaayohan
nga atong mabatonan
gikan sa pagbasa sa
kasulatan.

4. Pag ig-on

Ang pulong sa Dios
puno sa mga paglig-on
alang kanato. Diha sa
Biblia nagapakita ang
Dios sa iyang mahigug-
m aong pagtagad ug
nagasulti kanato nga
"Dili ko gayud ikaw
·pagapahikabsan ni pa-
gabiyaan. ".

14

Ang Imong Biblia

Tubag 11

Tubag 12



Mga Kaayohan sa Pagtuon sa Biblia
AN ICI CORRESPONDENCE

5. Patukuranan

Miingon si Jesus nga
ang iyang Pulong maoy
segurong patukuranan,
sa atong pagtulun-an
ug sa atong paagi sa
pagkinabuhi. Kadtong
wala magatoo sa Biblia
sama sa usa ka balay
nga walay patukura-
nan.

6. Mga Pagdasig

Pinaagi sa Iyang Pu-
long ang Dios nagada-
sig sa pagtoo, paglaum
ug gugma diha sa atong
kasingkasing. Pipila na
kaha ka mga magsusu-
lat ug mga mag-aawit
ang nakadawat ug pag-
'dasig gikan sa Biblia

U<a-13 nga PangUtana

Nagtudlo si Jesus nga
ang mga tawo nga na-
gabarug nga malig-on
sama sa usa ka malig-
on ng~ balay taliwala
sa bagyo mao kadtong
sila nga nagatukod sa
ilang kinabuhi diha
a) sa unsay ginabuhat

usab sa Ubang tawo.
b) sa mga panghunahu-

na sa siyens.ya.
k) sa patukuranan nga

ma o ang Pulong a
Dios.

COURSE

Tubag 13

Tubag 14
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AN ICI CORRESPONDENCE

7. Kamatuoran

Ang kamatuoran nga
hingkaplagan ta gikan
sa Biblia nagatubag
sa atong mga dagkung
pangutana, ug nagaha-
tag kanato ug pagsabot
sa katuyoan sa kina-
buhi. Nagapahigawas
kini kanato gikan sa
pagka walay-hibangka-
agan ug sa kasaypanan.

Ika-15 nga Pangutana Tubag 15
Sag-uloha kini:
"K' mo mahibalo sa
kamatuoran, ug ang ka-
mat uo r n magahatag
kagawa an."

J an 8:32.
\ng Kam. nga

atong nakaplagan sa
Biblia maga pahi gawas
k n o gik p ka
. .... ug

COURSE

Ang Imong Biblia

8. Kasegu roha n
Makaplagan nato ang
matuod nga kaseguro-
han diha sa Pulong sa
Dios. Kini magagiya
kanato ngadto sa wa-
lay kapiligrohan diha,
kang Cr~to ug,ngadto
sa atong puloy-anan
nga atua sa langit kini

l mao ang atong "espada
ug 'taming" batok sa
sala ug ni Satanas.

16

ka-16 n P gutaba Tubag 16

g-
mag-

sa mga
" ug mo-
gatambag



Mga Kaayohan sa Pagtuon sa Biblia.......:-._--------.,
AN ICI CORRE6PONDENCE (I) COURSE

"ANG BIBLlA"

KALAN-ON

ALANG

SA

KALAG

Ika-13 nga Tubag

k) sa patukuranan
nga mao ang Pulong
sa Dios.

MGA HUSTONG TUBAG SA lEJ<SYON 2
Ika-7 nga Tubag Ika-12 nga Tubag 5. Patukuranan
d) N ganong ang Paglig-on 6. Pagdasig
on tag-usa magatoon
gayud sa Biblia

Ika-9 nga Tubag
Kalan-on
Kalag

Ika-l0 nga tubag

Kalipay

Ika-ll nga Tubag

Kalan-on, Kalag,
Kalipay
Pagkaduol

·lka-15 nga Tubag
Kamatuoran
Walay hibangkaagan
Kasaypanan

IKa-14 nga Tubag
1. Kalan-on, Kalag
2. Kalipay
3. Pagkaduol sa Dios
4. Paglig-on

Ika-16 nga Tubag

Nagaagad kini
kanimo

17



LEKSVO 3
A G BASAHON NGA
GIHATAG SA DIOS KA ATO

-------- ----------I =:::.sa Biblia nga gigamit ni Jesus
~ ~ ............... ------......-........----

I~~..-.- ............. ~
~...........-.. ............-. -------...-. ~ --...
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Ang Basahon nga Gihatag sa Dios

. AN ICI CORRESPONDENCE • COURSE

Ang Balaang Biblia
Ang Balaang Biblia
maoy usa ka hinug-
pong sa 66 ka mga
basahon nga gihatag sa
Dios kanato. Gitawag
nato kini nga Biblia,
Kasulatan, ug Pulong
sa Dios.

Tubag 17

Ang Balaang Biblia
Ang pulong nga Biblia
nagakahulogan nga
mga basahon. Ang pu-
long Balaan nagpasa-
bat nga kini atong pa-
gatahuron tungod kay
gikan man sa Dios.

Tubag 18Ika-18 nga Pangutana
Ang ulohan nga "Balaang
Biblia" nga maoy ginga-
lan sa Ii nga gihatag sa
.Dios agpa~ot
nga
a) LibroRini sa mga bala-

ang tawo.
b) duha ka karaang mga

libra.
k) mga baSahon nga gikan

sa Dios.

19



AN lCI CORRESPONDENCE

Diosnong Pagtu ga

Kining 66 ka mga libro
mga balaan tungod kay
gituga sa Dios.
Ang tibuok nga kasu-
latan gituga sa Dios.
2 Timoteo 3:16.

COURSE

Ang Imong Biblia

Ika-19 nga Buluhaton

Sag-uloha kini:
Tungod k wala may
prof iya nga miabut
tungod sa kabubut-on sa
tawo, hinunoa minan-
doan sa piritu anto
nanagpanulti ang mga
balaan ta o Dios. 2
Pedro 1 :21

Diosnong Pagtuga
Dihay mga 40 ka mga
magsusulat ang gituga-
han sa Dios aron sa
pagsulat sa Biblia.
Kini nagpasabot nga
gihatagan sila sa Espi-
ritu Santo sa mga
hunahuna ug sa mga
pulong nga buot ipa-
sulat sa Dios kanila.

20

Ika-20 nga Pan t a

S aton pagta va sa
Biblia nga tinuga nga pu-
long s, kita nagpa-
sabot nga
a) II l n a

mahitu go
'b) Gi ultih n Dios ang

mga tawo sa ilang i u-
lat,

k) Makig ulti ang Dios
ka ato pinaagi niini.

Tubag 20



COURSE

Ang Basahon nga Gihatag sa Dios

AN ICI CORRESPONDENCE

Diosnong Pagtu ga

Ang unang bahin ni-
ining mga basahona
gisulat niadtong 1,500
na ka tuig sa wala pa
matawo si JesuCristo.
Ug ang katapusang ba-
sahon gisulat niadtong
mga 100 katuig human .

.sa pagkatawo ni Cristo.

Diosnong Pagtuga
Ang 40 ka mga magsu-
sulat naglakip sa mga
hari, mga mangingisda,
mga mamumuo, mga
sundalo, mga pari, mga
m ag-u uma, m ag-
babalak, ug mga negos-
.yante.

Ika-Z,2 nga Pangutana Tubag 22
Kinsa ang gitugahan
Dios arop pagsulat
Biblia? ~'"
a) Ang 40. ka mga tawo

nga nagIe ti~m \Ig
n aghiusa sa pagsulat
niini.

b) Ang 50 ka mga pan ug
mga propeta,

k) Ang 66 ka mga mag-
uurna ug inilang mga
pangulo.

d) Ang 40 ka mgatawo nga
d unay n~kalainlaing
trabaho ug gikan sa
nagkalainlaing pana-
hon sa kasa sa an.

Tubag 21

21



AN ICI CORRESPONDENCE

Diosnong Pagtuga

Ang mga sinulat ni-
ining 40 ka mga tawo
adunay usa lamang ka
-dugokan, nga mao ang
relasyon taliwala sa
Dios ug sa tawo. Nag-
kauyon gayud ang
tanan tungod kay gi-
sultihan man sila sa
Dios sa ilang paga-
sulaton.

Ang Duha ka Mga
Pakigsaad

Ang pulong Pakigsaad
. nagapasabot nga kasa-
butan. Gibahin sa duha
ka pakigsaad ang
Biblia, ang Daan ug
ang Bag-o. Diha kanila
nasulat ang mga kasa-
butan, o pakigsaad nga
gihimo sa Dios alang sa
tawo.

22

COURSE

Ika-24 nga
Ang Daang Paki saad ug
ang Bag-ong Pakig a d
nagapahayi g a kasay-
say 1 ug mga tugon s
a) Mga pa Igsaad sa Dio

al ng sa tawo.
b) Mga paldgsaad

Ehipto g c Israel.
) ga ka pu g t on

a raan a hari.
d) Kaagi 5 agtub ug

P -u a tinoohan
sa tawo.

Ang Imong Biblia

Tubag 23

Tubag 24



Ang Basahon nga Gihatag sa Dios

AN ICI CORRESPONDENCE .• COURSE

Ang Duha ka Mga
Pakigsaad

Ang Daang Pakigsaad
gihatag sa Dios ngadto'
sa mga Judio, nga gita-
wag usab ug mga Heb-
r e o h anon o mga
Israelinhon. Gipili kini
sila sa Dios aron moda-
wat sa Iyang kama-
tuoran ug aron sa pag-
sulat ug pagtudlo niini
ngadto sa uban.

Ika-25 nga Pc{ngutana
insang mga tawhana ang

napili aron modawat sa
pinadayag sa Dios ug sa
mga tugon nga anaa sa
Daang Pakigsaad?
a) Ang mga Hebreohanon

o mga Israelinhon
b) Ang mga Cristohanon
k).Ang mga Pilistiahanon

Tubag 25

Ang Duha ka Mga.
Pakigsaad

Ang Daang Pakigsaad
nagalangkob sa kasay-
sayan, ug sa relasyon
sa Dios ug sa tawo
ngadto sa pag-abot na
sa Manluluwas' nga
maoy maghimo sa bag-
ong kasabutan.

Ika-26 nga Pangutana
Ang mga tugon sa kasa-
butan taliwalii sa Dios ug
sa tawo nga anaa sa
Daang Pakigsaad kina-
anglan. magapadayon

a) Sa kahangturan
walay pagka-usab

b) Hangtud sa pagpadala
sa Dios sa Iyang Anak
nga mao ang Manlulu-
was aron paghatag sa
tawo ug bag-ong kasa-

g sa pagtabang
a pagtuman sa

Tubag 26
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AN ICI CORRESPONDENCE

Ang Duha ka Mga

Pakigsaad

Ang Bag-ong Pakigsaad
nagapahayag sa kasay-
sayan ug sa mga tugon
sa bag-ong kasabutan
nga gihimo sa Dios
alang sa tanang maga-
dawat sa iyang anak
nga si JesuCristo ingon
nga ilang Manluluwas.

Ang Duha ka Mga

Pakigsaad

Ang Bag-ong Pakigsaad
gipasikad diha sa Daan.
Kini nagapahayag sa
relasyon tali sa duha
ka pakigsaad ug naga-
saysay sa katumanan sa
daghang mga propesiya
nga anaa sa Daang
Pakigsaad.

24

COURSE

Ang Imong Biblia

Tubag 27Ika-27 ga Pangutana

~s' ma n ma kita ang mga
tugon sa pakigsaad nga
gi tag sa Dios ngadto sa
nagadawat kang Jesu-
Cristo ingon nga ilang
Manluluwas?
a) Dih sa Daang

Pakigsaad
b) Diha s Bag-eng

Pakigsaad

I a-28 nga Buluhaton

Ablihi ang imong Biblia
ngadto sa pahina diin
nagasugod ang Bag-ong
Pakigsaad. Bansaya ang
imo ng kaugalingon sa
pagpakli a imo ng Bibli a
ng dto niining pahinaa.
Ang Daang Pakigsaad
tulo sa upat ka bahin sa
Biblia.

Daang
Pakigsaad

3~
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Ang Basahon nga Gihatag sa Dios

AN ICI CORRESPONDENCE :'l.:- COURSE

Ang Duha ka Mga

Pakigsaad

Sanglit nasakop na
man kita sa mga tugon
nga anaa sa Bag-ong
Pakigsaad among gi-
tambag nga basahon
mo kini pag-una.
Hinoon, ang Daang
Pakigsaad adunay dag-
hang importante usab
nga mga leksyon alang
kanato.

Ika-29 nga Pangutana Tubag 29
-------"\Kita nasakop sa mga

tugon sa Pakig-
saad karon, apan mo basa
kita sa tibook Biblia
tungod kay ang tanan
gituga man sa Dios.

Sag-uloha kini:
Kining mga butanga na-
hitabo kanila ingon, nga
pasidaan ug gisulat ingon
nga tugon alang kanato. l
Corinto 10;U

Pagpakig-ambit sa

Biblia

Kinahanglan nga mag-
mapasalamaton kita
tungod sa mga tawo sa
Dios nga midawat sa
Pulong sa Dios ug nag-
tipig ug nagpaambit
niini ngadto sa ubang
kanasuran lakip ka-
nato.

Ika-3D nga Pangutana Tubag 30

Kinsa mang mga tawhana
ang atong nautangan ug
daku nga pagpasalamat sa
Biblia?
a) Ang mga escrib

karaang Babilonya
b) Ang mga tawo sa

nga midawat niinir n
tipig, ug nakig-
niini sa uban

R) Sa kinaadmanong
nga Gtiego

25



AN ICI ('ORRESPONDENCE

Pakig-ambit sa Biblia

Buot sa Dios nga kad-
tong mga tawo nga
dunay Biblia makig-
ambit ngadto sa uban.
Busa tun-an nato kini
I g itudlo, ug motabang
kita sa mga kapuno-
ngan nga magahubad
sa Biblia ngadto sa
ubang pinulongan ug
magpapatik niini.

Ika-31 nga Pangutana Tubag 31

Ngano nga tun-an man
nato ug itudlo ang Biblia
ug mo tabang a mga
kapunungan nga nagpa-
patik sa Biblia?
a) tup od kay mao kiniy

paagi sa pagpadaghan
sa ginsakopan sa atong
imbahr

b) tungod kay buot sa
Dio nga ang tan g
may Biblia ma g-
ambit sa uban sa ta-
nang dapit.

Ang Imong Biblia

Mga Hubad

Buot sa Dios nga ang
matag tawo makaba-
ton ug Bitia sa iyang
kaugalingong pinulo-
ngan aron iyang ma-
sabtan kini. Gihatag sa
Dios ang Daang Pakig-
saad ngadto sa Heb-
reohanon sa ilang
kaugalingon nga pinu-
longan.
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Ika 32 nga Pangutana . Tubag 32

Ub a p di og a
Balaang ~ piritu, gi a-
ulat ang daang pakigsaad

a) sa pinulongan sa mga
manulonda.

l:} sa pinulo an n a
ti,n.

k) sa pinulo gan nga, Heb-
eohfl.uon.
a inl.lOl a

11.

OOURSE



Ang Basahon nga Gihatag sa Dios

AN ic: CORRESPONDENCE • COURSE

Mga Hubad

Miabot ang panahon
nga ang Griego mao
ang nahimong pinulo-
ngan sa kadaghanan sa
mga nasud sa kalibu-
tan. Gisulat ang Bag-
ong Pakigsaad sa
Griego nga maoy
gigami t sa mga yanong
tawo.

Mga Hubad

Tungod kay kadagha-
nan kanato karon dili
man makasabot sa
pinulongang Hebreoha-
non ug Griego, gihu-
bad ang" Biblia ngadto
sa nagkalainlaing mga
pinulongan sa mga ka-
tawh an sa tibuo k kali-
butan - moabut na sa
1,300 ka mga pinulo-
ngan.

Tubag 33

Tubag 34
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ANICICORRESPONDENCE COURSE

Mga Hubad

Mag-usab-usab ang mga
pinulongan. Dili nato
"masabtan pag-ayo ang
karaang hubad, busa
atong gi-usab sila ug
gihimo ang bag-ong
paghubad, .aron mapa-
himu tang ang Biblia
diha sa mga pulong nga
atong masabtan pag-
ayo ug atong gigamit
karon.

Ika-35 nga Pangutana

Dunay nagkalainlaing
mga hubad s Biblia
tungod ray
a) an g mg maghuhubad

nagausab niini
mahaum sa ilang dok-
trina.

b) a iha g duna
mg au aban an

in ulon 1, on
b sa paghub d ang

P long sa Dios ng
. a mga pulon ga
ayon sabton s mg'a

Ang Imong Biblia

Tubag 35

Mga Hubad

Ang mga bersikulo sa
Bag-ong Pakigsaad nga
nahipatik niining lib-
roha kinutlo gikan sa
bag-ong hubad sa
Biblia ngadto sa pinu-
longang Cebuano.
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Ang Basahon nga Gihatag sa Dios

ANICICORRESPONDENCE

Mga Hubad

Ang tanang hubad sa
Biblia, bag-o o daan,
iya sa protestante o sa
Catolico mao ra nga
Biblia. Sa pipila ka
mga bahin niini nag-
kalahi ang mga pulong
nga gigamit sa pag-
hubad apan mao ray
gipasabot. Kini silang
tanan gihubad gikan sa
orihinal nga Daan
Pakigsaad sa pinu-
longang Hebreohanon
ug sa Bag-ong Pakig-
saad sa pinu longang
Griego.

Ang Apocrypha

Ang ubang mga hubad
nga Catolico naga-apil
sa mga librong gitawag
ug apocrypha. Kining
mga .libroha dunay
mga butang mahi-
tungod sa kasaysayan
apan wala kini sila
magapakita sa tanang
mga ilhanan sa mga
basahong gituga gayud
sa Dios.

• COURSE

Tubag 37

Tubag 38
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AN ICI CORRESPONDENCE COURSE.

\
"Tungod kay wala may profesiya nga miabut pinaagi

sa kabubut-on sa tawo, hinonoa minandoan sa Espiritusainanagpanulti ang ffi\alaang lawo sa D~O;~:ro I:21

Mga Pahayag

Ang ubang mga Biblia
adunay mga pahayag
aron makasabot kita sa
lisod nga mga bersi-
kulo. Ang maong mga
p ahayag maayo man
apan dili nato pag-
sabton nga kini gituga
usab sa Dios. Ang mga
pahayag mahimong
rrasayop,

J

Ang Imong Biblia



AN ICI CORRESPONDENCE .- COURSE

Ika-26 nga Tubag

b) Hangtud sa pag-
padala sa Dios sa
Iyang Anak nga mao
ang Manluluwas
aron paghatag sa
tawo ug bag-ong
kasabutan ug sa pag-
tabang sa' tawo sa
pagtuman sa mga
tugon niini

Ika-27 nga Tubag

b) Diha sa Bag-ong
Pakigsaad

Ika 29 nga Tubag

Bag-o

Ika 30 nga Tubag

b) Ang mga tawo .sa
Dios nga midawat
niini, nagtipig, ug
nakig-ambit niini sa
uban

Ika-31 nga Tubag

b) Tungod kay
buot sa Dios nga ang
tanang may Biblia
makig-ambit sa uban
Sa tanang dapit.

Ika 32 nga Tubag

k) sa pinulongan
nga Hebreohanon

I

Ika-33 nga Tubag

k) Griego nga giga-
mit sa yanong mga
tawo

MGA HUSTONG TUBAG SA LEKSYON 3

Ika-17 nga Tubag

k) 66

Ika-18 nga Tubag ,

k) mga basahon nga
gikan sa Dios

Ika-20 nga Tubag

b) Gisultihan sa
Dios ang mga tawo
sa ilang isulat.
Ika- 21 nga Tubag

k) mga 1,600 ka
mga tuig

Ika-22 nga Tubag

d) ang 40 ka mga
tawo' nga dunay nag-
kalainlaing trabaho
ug gikan' sa n ag-
kalainlaing panahon
sa kasaysayan.

Ika23 nga Tubag

a) Ang Dios mao
man ang matuod

r nga Tag-iya ug nag-
paluyo niini ug igo
lamang sila sa pag-
sulat sa Iyang gisulti
kanila.

I Ika-24 nga Tubag

a) Mga pakigsaad sa
Dios alang sa tawo
Ika 25 nga Tubag

a) Ang mga Hebre-
ohanon o mga
Israelinhon

Ika34 nga Tubag

a) ang Pulong, sa
Dios 'alang man sa
tanan nga ania ning
kalibutan. . Buot
niyang makabaton
sila niini sa pinulo-
ngan nga ilang ma-
sabtan.

Ika35 nga tubag

b) sa dihang duna
nay mga kausaban
ang mga pinulongan,
usbon usab pag-
hubad ang Pulong sa
Dios ngadto sa mga
pulong nga sayon
sabton sa 'mga ka-
tawhan.

Ika-36 nga Tubag

b) bag-ong hubad

Ika 37 nga Tubag

Hebreohanon
Griego

Ika38 nga Tubag

b) wala kanila ang
tanang timailhan sa
mga basahon nga
gituga sa Dios. 31-



LEKSVO 4
UNSAON PAGI<APLAG
SA lONG BUOT PA GITAON
DIHA SA BIBLIA

Tubag 40·1ka 40 nga Buluhaton

ug Pangutana

Gibahinbahi ang mg
libra sa Biblia pinaagi sa
mga kapitulo ug mga
bersikulo aron masayon
ra alang kan to ang pag-
pangita s atong buot
basahon. Tan-awa ang
unang basahon s Biblia
nga mao g Gene is. Pila
ka mg kapitulo ang anaa
a basahon nga G nesis?
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AN ICI CORRESPONDENCE 1). COURSE

Unsaon Pagkaplag sa Imong Buot Pangitaon diha sa Biblia

Mga Reperensya
sa Biblia
Sa kadaghanan sa
mga hubad ang mga
kapitulo gibahinbahin
ngadto sa gagmay
nga mga numero.
Gitawag nato kini
nga bersikulo o
teksto.

Mga reperensya
sa Biblia
Masayon ang pag-
pangita sa usa ka
bersikulo kon masay-
ran mo ang repe-
rensya niini. Ang re-
perensya mao ang
pagngalan sa una
ang ngalan sa basa-
hon, ikaduha ang
numero sa kapitulo
ug dayon ang nume-
ro sa bersikulo.

Ika 41 nga Buluhaton
ug Pangutana
Tan-awa ang unang kapi-
tu sa Genesis nga anaa

mong Biblia. GIba} in-
ba kini sa mga

ulo? Pila ka mga
10 EU g anaa sa
.l(apituio sa ~ne-

Tubag 41

Tubag 42
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Reperensya sa Biblia

Ang reperensya nga
imong nabasa nasulat
sa Genesis 2:17.
Atong sulatan ug
"colon" (:) sa taliwala
sa numero sa kapi-
tulo ug sa numero sa
bersikulo.

Ika-43 nga Buluhaton

ug Pangutana

Karon tan-awa kini nga
reperensya diha a unang
basahon sa Bag-ong Pa-
kigsaad: Ma o 1: 2l.
Basaha kining bersiku-
loha. Nagasulti ini mahi-
tungod
a) kang Jesus ug ang

iyang mga tinun- J..
b) sa kagikan ni J~ u-

Cristo.
k) sa pag

Jesus.

_Mga Reperensya

Ang n umero nga na-
ga-una sa ngalan sa
libro ginalitok usab.
1 Timoteo 2:8 gina-
basa nga unang
Timoteo dos, otso ,

34

Ang Imong Bib/ia

Tubag 43

Tubag 44



AN ICI CORRESPONDENCE e COURSE

Unsaon Pagkaplag sa Imong Buot Pangitaon diha sa Biblia

Mga Reperensya

Kon magapasabot kita
sa tibuok kapitulo o
mga kapitulo, 'dili na
n a to gamiton ang
'colon' ( :). Ang Genesis
1,2 nagapasabot sa
unang duha ka kapi-
tulo sa Genesis.

Mga Reperensva

Atong butangan ug
"comma"(,) sa taliwala
sa mga bersikulo sa

. mao rang kapitulo,
kon wala kini magaka-
sunod o dili labaw sa
duha ka bersikulo ang
nagkasunod. Panang-
litan: Genesis 1: 1, 2,
4.

IkaA5 nga Buluhaton

ug Pangutana

Tubag 45

Tubag 46
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ANICICORRESPONDENCE

Mga Reperensya

Ang 'comma'(,) sa tali-
wala sa katapusang
duha .ka numero paga-
basahon nga "ug". Ang
atong pagbasa sa
Mateo 2: 1, 5, 6 ingon
niini: "Mateo dos,
uno, singko ug sayis."

COURSE

Ika 47 nga Pangutana

Unsaon man nimo pag-
basa ang Juan 3:1, 2, 10?
a) Juan tr s, uno, dos,

dyes
b) Juan, kapitulo tres,

mga ber ikulo uno ug
dos ug d. es.

c) Juan tre . uno, do ug
dyes.

d) Juan tres, uno ug dos
ug dyes.

Ang Imong Biblia

Tubag 47

Mga Reperensya

. Butangan nato ug'dash'
(-) sa taliwala sa la-
baw ·sa duha ka mga
bersikulo nga n agk a-
sunod ug pagabasahon
kini nga "ngadto sa."
Ang Juan 1:1-3 paga-
basahon nga "Juan
uno, uno ngadto sa
tres."

36

Ika-48 nga Buluhaton
ug Pangutana
Ang Mateo 1 :14 mao
ang reperen ya alan a
unang upat ka mga bersi-
kulo sa B g-ong Pakig-
saad. Tan-awa kining
mosunod nga mga repr n-
ya diha sa imong Biblia

ug isulat sa blangko ang
gidaghanon sa mga ber-
sikulo nga anaa niini.
Ang Gene is 8:18-22

adunay ka
mga bersikulo.

Tubag 48



AN ICI CORRESPONDENCE

.' Unsaon Pagkaplag sa Imong Buot Pangitaon 'diha sa Biblia

Mga Reperensya

Ang mga teksto sa
labaw sa usa ka kapi-
tulo ginalain pinaagi sa
"semicolon" (;). Ang
Mateo 1:21; 2:1-6 na-
gapasabot sa usa ka
bersikulo s a unang
kapitulo ug sa unom
ka bersikulo sa ikadu-
hang kapitulo,

Mga Reperensya

Ang ubang mga Biblia
dunay' mga reperensya
sa tungatunga o sa
ubos sa pahina aron
pagtabang kanimo sa
pagpangita sa ubang,
bersikulo mahitungod
sa mao rang dugo kan.

COURSE

Tubag 49

/

Tubag 50
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AN ICI CORRESPONDENCE

Mga Reperensya

Ang mga Biblia nga
Cebuano dunay mga
reperensya sa ubos o sa
tunga-tunga sa mga
pahina, apan ang uban
wala niini.

COURSE

Ika-51 nga Buluhaton

Abr i ang imong Biblia
ug n-awa kon duna bay
mg repersnsya sa ubos o
a un • unga pahina.

i ma araba kaayo
s imong J}agtuon

UJ Dios. Sulati
'R kord s

alang

Ang Imong Biblia

Ang Genesis
8: 18,22 adunay
duha

MGA HUSTONG TUBAG'ALANG SA LEKSYON 4

Ika-44 nga Tubag

Genesis 1:3
38___________ ---:::-----:..,.- ---l

Ika-40 nga Tubag

50

Ika-41 nga Tubag

31

Ika-42 nga Tubag

a) Apan sa kahoy
nga ...

Ika-43 nga Tubag

k) Sa pagpakatawo
ni Jesus.

Ika-45 nga Tubag

Pinadayag 22

Ika-46 nga Tubag

Mateo 2:1,2.

Ika-47 nga Tubag

k) Juan, tres, uno,
dos ug dyes

•
Ika-48 nga Tubag

Ang Genesis
8:18-22 adunay
lima

Ik&49 nga Tubag

b) Jesus, ang mga
mago, Juan nga
Magbabautismo, ug
ang Santo Espiritu.

Ika-50 nga Tubag

a) Ubang bersikulo
sa Biblia nga mahi-
tungod sa mao rang
dugukan



HINUNGDANONG PASAYOD

Natapus na nimo ang unang bahin, tapusa usab ang imong
Rekord sao Estudyante nga gisalup-it sa matag Ieksyon. Ipadala
dayon kini ngadto sa. (

International Corressondence Instiute,
o P. O. Box 1084, Manila

Pagl.akip usab ug usa ka kinasingkasing nga donasyon alang sa
buluhaton sa ICI. Ang ICI nagatanyag ug nagahatag ug mga kurso
sa Biblia ngadto sa nagtubong lino nga mga tinun-an sa Pilipinas.
Pinaagi sa makanunayon nga paghatag ug mga donasyon sa mga
higala nga sama kanimo, nahimo ang buluhaton sa ICI nga
nagmalampuson. Ang imong gasa nakapadayon sa ICI nga pana-
langin ngadto sa uban,

Hinumdumi nga pinaagi sa ICI, natun-an nimo nga SI
CR ISTO MAO ANG TUBAG. Karon, ang imong donasyon maka
tabang pagdala nianang tubaga ngadto sa uban.

PASIUNA ALANG SA .

"ANG IMONG BIBLIAu (BAHIN 2)

Kon madawat na namo ang imong papel sa eksamin sa
pagrado ug ang imong tabang alang sa buluhaton sa ICI, among
ipadala kanimo ang ikaduha gahin sa "Ang Imong Biblia". Ang
mga uluhan niining mosunod nga tulo ka leksyon mao kini:

Leksyon 5 - Ang 39 ka mga Basahon sa Daang Pakigsaad
Leksyon 6 - Ang 27 ka mga Basahon sa Bag-ong Pakigsaad
Leksyon 7 - Unsaon nimo pagkahibalo nga kining' 66 ka

mga Basahon sa Biblia mao ang Pulong sa Dios.
Kon ikaw nalingaw pagtuon sa Unang Bahin niining kur-

saha, among naseguro nga labaw ka pa nga malingaw sa Ikaduhang
Bahin. Niini makadawat ikaw ug matin-aw nga hulagway ug labaw
pang kahibalo mahitungod sa Balaang Kasulatan.

Sa dihang matapus na nimo pagtuon ang Ikaduhang Bahin,
mahimo na ikaw nga makadawat ug usa ka s*lrtifico alang sa imong
pagtapus sa kurso. Dili lamang kini usa ka sertifico alang sa imong
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pagtapus sa kurso. Dili lamang kini usa ka sertifico alang sa
pagkuadro ug pasundayag diha sa bungbong, kondili makatabang
kini paghimo kanimo ingon nga pangulo nga adunay bililhong
kahibalo sa Biblia ug pagpadasig diha sa usa ka Bible Club.

Wala kini magpasabut nga ang tanang butang' mahitungod sa
Biblia makita sa Ikaduhang Bahin, apan ang ikaduhang bahin maoy
dugang nga pasiuna sa "Imong Bib1ia" ug tingali ang adlaw-adlaw
mo nga kalangan sa imong pagtuon niini, imong mapakyas ang
pag-angkon ang dugang lnga kadasig ug kahibalo nga imong
gikinahanglan. Nganong dili ka man mosulat alang sa Ikaduhang
Bahin sa kurso nga" Ang Imong Biblia" karon?

Diha sa Ikaduhang Bahin, gihiusa sa ICI ang mga kasayuran
mahitungod sa Biblia ug uban pang mga kamatuoran nga gikina-
hanglang mahibaloan sa matag kristohanon. Makatabang usab
kini nimo sa dugang pa nga kahibalo mahitungod sa Dios, ug
pagpatidlum sa imong kristohanong kasinatian. Makapahimo usab
kini sa Biblia nga buhing basahon alang. kanimo!

.Nahibalo ka ba nga si Daniel Webster makausa miingon, "Kon
kita motuman sa mga prinsipyo nga gitudlo sa Bib1ia, ang atong
nasud magapadayon sa pag-uswag; apan, kon ang atong kaliwatan
magasalikway sa mga pahimangno ug pagkagamhanan niini,
walay tawo nga' makasulti kon unsa kadali ang katalagman ang
molukop kanato ug motabon sa tanan natong kadaugan diha sa
halalum nga kasub-anan."

Nagatuo ang ICI nga ang Bib1ia nagabaton sa hunahuna sa
Dios, sa kondisyon sa tawo, ang dalan sa kaluwasan, ang
pagkahinukman sa makasasala, ug sa kalipay sa mga magtutuo.
Ang iyang pagtulon-an balaan, ang iyang hunhuna magabugkos,
ang iyang kaagi matuod ug ang iyang desisyon dili mausab. Mobasa
ang tanan niini aron magmaalamon, tuohan aron sa pagseguro,
tumanon aron sa pagbalaan. Ang Biblia nagabaton sa kahayag sa
pagiya kanimo, pagkaon sa pagsustento kanimo, ug kalipay aron sa
paglipay kanimo. Nagahangyo ang ICI nga kini basahon nga
hinayhinay, makanunayon ug sa pagkamainampoon. Ang Biblia
mina sa bahandi, usa ka paraiso sa himaya ug suba sa kalipay alang
sa espiritu sa tawo. Gihatag kinialang sa kinabuhi, ablihan alang sa
paghukom sa tawo ug makaimpluwensya kini sa iyang hunahuna
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sa kahangturan. Tungod niining mga katarungan, ug may daghan pa,
nagatuo ang ICI nga ang pagtuon sa Biblia nagalangkob sa
kinatas-an nga katungdanan ngadto sa tanang katawhan. Nagahatag
ang Biblia ug dakung ganti niadtong nagapamalandong sa iyang
pahimangno ug mga saad. .

Sulod sa daghang mga siglo nagatindog ang Biblia ingon
nga pinadayag sa Dios ug sa Iyang kabubut-on sa tawo. Usa kini ka
walay kamatayan nga bashon, dili "mapalit nga kabilin alang sa
tanang katawhan. Ang Biblia mao gihapon ang kinadak-ang
pagpadasig alang sa pagkinabuhing balaan ug nagatudlo sa dalan sa
tawo ngadto sa langit.

Pinaagi sa pagpamalandong sa sulod niining balaang basahon,
daghang mga kaliwatan sa tawong nakadiskobre ug bag-ong
kahayag ug mga halalum nga kamatuoran.

Ang panahon wala makapalaya sa pagkinahanglan sa mga
tawo niining Basahon sa mga basahon. Mga panon sa mga dili
magtutuo miabut ug nangawala, apan walay usa kanila ang
nakapakuha sa mga saad sa Dios nga nahisulat sa mga pahina sa
Balaang Kasulatan. .

Salamat sa Dios, pinaagi sa ICI, ang kalibutan dilinamagpuyo
nga walay kahibalo mahitungod sa Biblia. Sa milabay nga panahon,
walay basahon nga kanunay nga' giatake, ginpanamastamasan ,
gisunog ug gidili, apan karon, ang Biblia mao ang himalitan nga
Basahon sa tibuok kalibutan ug nagkataas ang nagkinahanglan sft
maong basahon tuigtuig.

Wala gayud mabalhin ang gahum sa Biblia sa pag-usab sa '
kinabuhi sa minilyong katawhan. Pinaagi sa pagbasa ug pagtuo sa
iyang mga mensahi, mga tawong biktima sa alkohol ug sa
makadaot nga tambal nangaayo, mga bigaon nangaputli, ug mga
kriminal nangausab. Nagapadayon ang mensahi sa Biblia nga maoy
tuburan sa kalipay ug kusog sa mga kalakin-an ug mga kaba-
bayen-an , mga hamtong ug mga batan-on sa tibuok nga kalibutan._

Ang mensahi sa Biblia nahisama sa gahum ug kamatuod sa
Makagagahum nga nagasulti sa madungog nga tingog ngadto sa
tawo. Ang pagsalikway sa paghiusa sa pagtuo ug sa iyang walay
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katapusang mensahi, mao lamang ang makapangitngit sa iyang
pagkadinasig o makapawala sa iyang gahum sa pag-usab sa
.kina buhi. '

Pinaagi sa Pulong sa Dios' ang mga katawhan nakakaplag ug .
kalinaw diha sa ilang kasingkasing, kasegurohan sa pagpasaylo, ug
gahum sa kadaugan batok sa sala. Kini usa ka masilaw nga paglaum
sa walay katapusang himaya. 1 Juan 5:9-13.

Mahitungod sa nag-anam ug tubo nga interes sa tanang paagi
sa pagtuon sa Biblia dinhi sa Pilipinas, nagpangandoy ang ICI sa
pagtabang sa dugang pang pagpasabut sa tanan sa Biblia. Tungod
niining katuyoan', malipayon ang ICI sa pagbutang diha sa imong
kabubut-on ang nagkalainlaing kurso sa Biblia alang sa pagtuon.
Kining mga kursoha gihimo sa paagi nga ikaw madala ngadto sa
labaw pang kaduol ug personal nga pakigdugtong uban sa Dios ug
pagkinabuhing kristohanon alang Kaniya dinhi sa kalibutan sa
panahon nga ingon niini.

Pinaagi sa ICI mahibaloan nimo nga ang Biblia tinuga sa Dios
tungod kay ang among mga leksyon magatudlo kanimo.

. Pagsulat alang sa Ikaduhang Bahin alang sa "Ang Imong
Biblia" karon? Kon wala ka pay kopya sa Balaang Kasulatan,
nganong dili ka man mopalit ug usa pinaagi sa ICI? Kon ikaw
interesado, pagsulat ug dugang pang kasayuran mahitungod sa-mga
BIBLIA sa iningles o bisan unsang pinulongan sa Pilipinas. Sulati
1amang ang: .

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE

pmuPPI E ATlONAL OFFICE
P.O. Box IOIl4. ManilOl
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"ANG IMONG BIBLIA"

REKORD SA EST'uOVANTE ug EKSAMIN

Klaroha Pagsulat:

Imong Ngalan'- .,....- _

Pinuy-anan _

Ngalan sa Simbahan ..:....- _

Dapit o address, _

Ngalan sa Pastor _

.Mahinungdanon: Tubaga kining Rekord sa Estudyante ug
Eksamin ug ipadala kini' ngadto sa ICI
Philippine National Office, P. O. Box
1084 - Manila. Hinumdumi paglakip sa
imong donasyon ngadto sa ICI ug ang
ikaduhang bahin sa libro niining kursoha
ipadala kanimo.

Leksyon 1 - Unsaon Pagtuon Niining Libroha
Gitubag ko ang mga pangutana ug nakasabut ako niini.

Perrna , , .. , , .

Leksyon 2 - Mga Kaayohan sa Pagtuon sa Biblia
Nganli ang walo ka mga kaayohan' sa matinud-anon nga
pagtuon sa Biblia:

1 ; .

~ .
..
,I .••.•••••.••••••••••••....••......••........••.

4-. _ ....................•........•......•........

4-,'.)



5.. , , , ··0· , .

6 ~ o : ••••••••••••••••

7. oo ..

8. O" O ••• O ••••••• O ••• o. O •• o O ••• O, •••••••• O ••••• o

Leksyon 3 - Ang Basahon nga Gihatag sa Dios Kanato

Natubag ko ang tanang pangutana ug gibuhat ko ang
mga buluhaton.

Perma ......................................................... ' ..

Leksyon 4 - Unsaon Pagkaplag sa Imong Buot Pangitaon
Diha sa Bilia

Natubag ko ang tanang pangutana ug gibuhat ko ang
mga buluhaton. .

Perma . o •• o •• o 0·0. o ••• , •••••• O' ••• o •• O •••••••• o •• o

HINUNGDANON:

Palihug kuhaa kining pahina ug ipadala dayon
ngadto sa:
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PHI L1PPINE NATIONAL OFFICE

P. O. BOX 1084 - MANILA
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LEI{SVO 5
A G GA BASAHO SA
DAANG PAKIGSAAD

Ika-52 nga Buluhaton

Ang labing maayong pa-
agi sa pagkat-on sa mga
basahon sa Biblia mao
ang pagbahinbahin niini.
Pormaha ang imong
kamo t ug kopyaha kining
hulagway
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Ang Mga Basahon' sa Daang Pakigsaad

Daang Pakigsaad
5 ka mga basahon sa

Kasugoan
12 ka mga basahon sa

Kasaysayan
5 ka mga basahon sa

Balak
5 ka mga Tag-as nga

basahon sa
Panagna, kon
Propeta Mayor

12 ka mga mugbo nga
basahon sa Pa-
nagna, kon Pro-
peta Minor

39 tanan ka basahon

Ika-53 nga Buluhaton"

Dunay sinunodsurfod ~
lista sa mga ngalan
basahon sa Bibli
anaa makita sa dapi
unang mga pahina, SI!
irm ng Biblia. Bahin-
bahina kining mga l'lgalaiJ.
sa mga basahon pinaag! sa
pagl.inya niini. Tan-awa
ang chart sa sunod pahina
ug himo a kining gabayan
sa- imong gagbuhat niini.

KASUGOAN KASAYSAYAN BALAK

Genesis Josue Job
Exodo Mga Maghuhukom Mga Salmo
'Levitico Ruth Proverbio
Numeros 1 ug 2 Samuel '. Ecclesiastes
Deuteronomio 1 ug 2 Mga Hari' Awit" ni Salomon

1 ug 2 Mga Cronicas
.

Esdras •

I
, Nehemias

Esther
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PROPETA MAYOR I PROPETA MINOR

Isaias
Jeremias
Lamentaciones
Ezekiel
Daniel

Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Miqueas
Nahum
Habacuc
Sofonias
Haggeo
Zacarias
Malaquias

Daang Pakigsaad

Ang Genesis, Exodo,
Levitico, Numeros ug
Deuteronomio (Mga
Basahon sa Kasugoan)
gingalan ug "Penta-
teuch" nga nagakahu-
logan nga "lima ka
~a basahon."

48

Ang Imong Biblia
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Ang Mga 'Basahon sa Daang Pakigsaad

Ang Pentateuch

Ang Pentateuch sinulat
ni Moises, ang bantu-
gang pangulo sa mga
Israelinhon. Usahay
ginatawag nato kini
sila nga ang "Lima ka
mga Basahon ni
Moises."

Ika 55 nga Pangutana

Kinsa man ang nagsulat
sa Genesis, Exodo, Levi-
tico, Numeros, ug Deute-
ronorrio?
a) Ang mananaug nga si

Josue
b) Si Pablo nga Apostol
k) Si Lucas nga hinigug-

mang Mananambal.
d) Si Moises nga bantu-

gang pangulo sa mga
Israelinhon

Tubag 55

Mga Basahon sa

I'asugoan

Ang Pulong "Genesis"
nagakahulogan nga
"sinugdanan" "kagi-
kan". Nagahisgut ang
Genesis sa gigikanan sa
tawo, sa kalibutan, sa
sala ug sa paglukat sa
Dios.

Ik&56 nga Pangutana

Asa niining lima ka mga
ngalan sa basahon ang
nagakahulogan nga sinug-
danan o gigikanan?
a) Genesi
b). Exodo
k) Levitico
d) Numeros
e) Deuteronomio

Tubag 56
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Mga Basahon sa
Kasugoan

Ang Exodo nagakahu-
logan nga "Pagpangga-
was." Nagahisgut kini
kon giunsa sa mga
katawhan sa Dios pag.
gawas gikan sa ilang
pagkaulipon sa Ehipto.
Pangitaa ang Exodo sa
imong Biblia.

COURSE

Ika-57 ngo Pangutana Tubag 57

A a niini! libroh sa Pen-
tateuch ang nagahisgut ma-
hitungod sa agpangga-
was sa mga Isra 'linhon?
a) Genesis
b)E odo
k) Levitico
d umero
e) Deuteronomio

Ang Imong Biblia

Mga Basahon sa
Kasugoan

Ang mga pari nga
Hebreohanon nagagi-
kan sa tribo ni Levi.
Ang basahong Levitico
nagapahayag mah~
tungod sa ilang mga
buluhaton ug sa mga
paghalad nga ilang
pagahimoon.

50

Ika-58 nga Pangutana Tubag 58
Unsang libroh ang naga-
pahayag mahitungod sa
m a pari ug sa mga ha-
lad?

a) Genesis
b) Exodo
k) Leviti o
d) umeros
) Deu eronomio •



Mga Basahon sa Daang Pakigsaad

AN ICI CORRESPONDENCE e COURSE

Mga Basah on sa
Kasugoan
Ang basahon nga
Numeros gitawag sa
ma ong ngalan tungod
kay nagahisgut man
kini sa duha ka census
kon pag-ihap sa gidag-
hanon sa mga Hebreo-
hanon. Gikinahanglan
kini alang sa usa ka
bag-ong nasud.

Mga Basahon sa

Kasugoa.n

Sa hapit na mamatay si
Moises naghatag siya sa
iyang katapusang pa-
kigpulong, nga mao
ang pagsubli sa mga
kasugoan sa Dios.
Makita nato kini sa
Deuteronomio, nga
nagapasabot nga "ika
duhang kasugoan. "

Tubag 59

Tubag 60
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Mga Basahon sa
Kasugoan

Gawas sa mga balak sa
Dios ang Pentateuch
nagalakip usab sa mga
importanteng hitabo sa
kasaysayan sa mga
katawhan sa Dios
sulod sa 2,000 ka mga
tuig.

COURSE

Ang Imong Biblia

Mga Basahon sa
Kasaysayan

Ang napulog-duha ka
mga basahon sa kasay-
sayan mao kini: Josue,
Mga Maghuhukom,
Ruth, 1 ug 2 Samuel, 1
ug 2 Mga Hari, 1 ug 2
mga Cronicas, Esdras,
Nehemias, Ester.

52

Ika-52 nga Buluhaton
Kopyaha '8I1glista sa mga
basahon sa Kasaysayan.
Pagbutang ug papel diha
sa taliwala sa Deutero-
nomio ug Josue ug laing
papel sa taliwala sa Ester
ug Job. Unya pagbansay
dayon ug pakli sa matag
usa sa mga basahon sa
Kasaysayan.



Mga Basahon sa Daang Pakigsaad

AN ICI CORRESPONDENCE COURSE

Mga Basahon sa
Kasaysayan
Si Josue, ang heneral
n g a m ipuli kang
Moises, mao ang mi-
buntog sa mga kataw-
han sa yuta sa Canaan
ug nahimong unang
maghuhukom. Ang
basahon ni Josue naga-
hisgot mahitungod sa
Imong pakig-away.

Tubag 63

Mga Basahon $8

Kasaysayan

Ang Mga Maghuhukom
nagalangkob sa 400 ka
tuig sa kapildihan ug
kadaugan sa Canaan:
kapildihan sa dihang
ang mga katawhan
nakalimot na sa Dios,
ug kadaugan sa dihang
nagh inulsol sila ug
ang Dios magabangon
ug mga maghuhukom
nga maoy magapaling
kawas kanila gikan sa
ilang mga kaaway

Ika-64 nga Pan~tana
Ang ikaduhang basahon

Kasaysayan nagahisgut
rrahitungod sa
a) unang 2,500 ka mga

tuig sa kasaysayan sa
tawo.

b) 400 ka mga tuig ilalum
sa mga Hari.sa Ehip,!).

k) 400 ka mga tuig sa
Canaan ilalum sa m~
maghuhukom,

d) pagdumala sa mga
Emperaqor sa RQma.
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Mga Basahon sa

Kasaysayan

Ang basahon nga Ruth
nagahisgut mahitungod
sa matahom nga
Moabitanhon sa pana-
hon sa mga Magbu-
h uko m kinsa nahi-
mong usa sa mga kagi-
kanan ni David ug usab
ni JesuCristo.

COURSE

Ika-65 nga Pan~tana Tubag 65

Ang kasay ayan mahi-
tungod sa kinabuhi ug sa

agkakabig sa usa ka
Moabitanhon nga nahi-
mong usa sa mga katigu-
langan ni David makita
diha sa basahon nga

a) Esdras
b) Est r
k) Nehemias
d) Samuel
e) Mg aghuhukom
g) Ruth

Ang Imong Biblia

Mga Basahon sa

Kasaysayan

Ang 1 ug 2 Samuel
nagahisgut mahitungod

. sa pagsugod sa Ging-
harian sa Israel. Mita-
bang si Samuel sa pag-
himo niini. Siya usa ka
sacerdote, propeta,
magtutudlo, ug kata-
pusan sa mga mag-
huhukom.

54

Ika-G6 nga Pangutana Tubag 66

Nganli ang unang napulo
ka mga basabon diha sa
Biblia
G .
E .
L .
N .
D .
J .
MgaM .
R :.
1 S .
2 S .
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Mga Basahon sa Daang Pakigsaad

Mga Basahon
sa Kasaysayan
Ang 1 ug 2 mga Hari
ug ang 1 ug 2 Mga
Cronicas nagalangkob
sa mas taas nga pana-
hon ug nagabaton sa
mas daghang mga
ngalan sa mga katigula-
ngan sa Israel.

1ka-67 nga Buluhaton
ug Pangutana

Itandi ang unang' lima ka
mga kapitulo sa 1 Mga
Hari ug ~ I Mga Croni-
cas. Asa. niining duha ka

asahon ang rt~ahatag ug
lrmS daghang mga ngalan
sa mga katigulangan sa
lsracl?

) 1 'Mga Hari
~1Mga Cronicas

Tubag 67

Mga Basahon
sa Kasaysayan
Gigamit sa Dios si

,Esdras, usa ka sac-
erdote ug is Nehemias,
nga usa ka principe,
aron sa pagpangulo sa
mga He breohanon
balik sa ilang pinuy-
anan sa Canaan human
sa .ilang pagkabinihag
didto sa Babilonya.
Nagtabang sila sa pag-
tukod pag-usab sa
nasud sa Israel. ,

Jka-68 nga Pangutana

Gigami t sa Dios si Esdras
aron pagpangulo sa ma
ka espirituhanong pag-
ltapukaw sa Jerusalem
a) hutnan sa illing kaga-

wasan gikan sa Ehipto.
b) sa panahon sa pag-

pakig-away ni Josue
di(jtosa Canli!.an.

k) liutnau sa kagawasan sa
mga Hebreohanon
gikan sa pagkabinihag
sa Babilonya.

Tubag 68
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Mga Basahon

sa Kasavsavan

Gidihogan sa Dios si
Esdras aron sa pagsulat
ug sa pagtigum sa bala-
ang mga sinulat nga
maoy nahimong Daang
Pakigsaad ..: Aduna
siyay mga kopya sa
Kasulatan nga gipa-
himo aron ma kabasa
ang mga katawhan sa
pulong sa Dios.

Mga Basahon
sa Kasaysayan

Ang basahon nga
Ester nagahisgut ma-
hit\mgod sa pagamit
sa Dios kang Reyna
Ester, usa ka mana-
naug sa bangga sa kata-
hum, aron pagluwas sa
mga Hebreohanon
gikan sa kamatayon sa
panahon sa ilang pag-
kabinihag.

56

1t
balik
KinIng
mao ang
a) Esdras, 'Nehemias,

Ester
b) 1 ug 2 Samuel,

1mga Hari
k) Josue, Mga Maghu-

hukom, Ruth.

. .

Ang Imong Biblia

Tubag 69

Tubag 70
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Mga Basahon sa Daang Pakigsaad

Pagbutang ug papel
ingon nga timaan sa
taliwala sa Deuterono-
mio ug Josue ug usa
usab taliwala sa Ester
ug Job. Pagbansay ug
pakli sa mga basahon
nga nahisulod sa mga
timaan.

Ika-71 nga Buluhaton
Isulat ang mga ngalan sa
unang 17 ka mga basahon
sa Biblia sa walay pagtan-
aw sa list{illan. Ug unya
itandi sa ,listah an: Bag-
l angyo ug usa l-a higala
nga maoy mob: sa ug

asahon gikan sa listahar
ug imo ng pakli -on ang
imong Biblia ngadto sa
l ao g basahon aron
masayran mo sa ka dali
niJJ10k'o ita o

Mga Basahon sa Balak
Ang .J.Q.b, Proyerbio,
Ecclesiastes, Awit ni
Solomon, maoy mga
libro sa Hebreohanon
nga binalak. Adunay
mga balaknon nga ber-
sikulo diha sa ubang
basahon usab sa Biblia.

lI<a-72 nga Pangutana Tubag 72

Ang Job, Mga 'almo:
Proverbio • Ecclesiast~s)
Ug Awit ni Solontnn
maoy mg ahon s
a) kasay sa

HebreoH~on
b) Hebreohanon nga mga

Balak
k) lninglis nga mga Balak
d) Kasugoan
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Ang Mga Basahon

sa Balak
Ang Jdb maoy usa ka
drama nga nagahulag-
way mahitungod sa
pangutana kon nga-
nong dunay mga ta-
wong matarung nga
nag-antus. Kining basa-
hona gitoohan nga
maoy labing unang
basahon sa Biblia nga
nasulat.

Ang Mga Basahon
sa Balak
Ang mga Salmo maoy
mga awit nga naga-
langkob sa Hebreoha-
nong alawiton. Daghan
niining mga awita
gisulat ni Haring
David, usa ka banto-
gang musikero. Wala
nay laing binalak nga
makalab aw sa kaanin-
dot niini.

58

COURSE

Ang Imong Biblia

Tubag 73

Tubag 74



Mga Basahon sa Daang Pakigsaad

Mga Basahon sa Balak
Si Salomon nga anak
ni David ug maoy ika-
tulong hari sa Israel,
mao ang labing ma-

.alam nga tawo nga
nahimugso niining kali-
butana. Siya maoy
nagsulat sa mga Pro-
verbio, Ecclesiates ug
Awit in Solomon.

AN ICI CORRESPONDENCE • COURSE

Tubag 75

Mga Basahon sa Balak
Gisulat ug gitigum ni
Solomon ang mga Pro-
berbio aron pagtudlo
sa mga batan-on sa
pagkinabuhi sa maayo
ug malamposon nga
kinabuhi, kini maoy
usa .sa mga "basahon sa
kaalam"

Ika-75 nga Pangutana
Niadtong panahon sa pag-
sulat sa mga basahon nga
Hebreohanon
a) Gisulat ni David ang

mga Salmo, mga Pro-
verbio ug ang Eecle-
siastes

b) Gisulat ni Solomon ang
mga Proverbio, Eccle-
siastes ug ang Awit ni
Solomon

k) Gisulat ni Salomon ang
Ester'ug ang Job.

Ika-76 nga Pangutana
Asn niin.ing mga Basahon
sa Balak nga nagatudlo sa
mga batan-on sa pag-
1{inabu~i nga malarn-
poson?
a) Job
b) Mga Salmo
k) Mga Proverbio
d) Ecclesiastes
e) Awit ni Solomon

Tubag 76
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Mga Basahon sa Balak
Ang basahon nga.
Ecclesiastes maoy pag-
pamatuod ni Solomon
kon unsa ka haw-ang
ang kinabuhi nga
walay Dios. Ang mga
kalipayan, salapi, ka-
lampusan ug gahum
dili maoy makatagbaw.
Gibuhat ang tawo aron
pag-alagad sa Dios.

Mga Basahon sa Balak
Ang Awit ni Salomon
sama sa usa ka drama
nga awit. Nagahisgut
kini mahitungod sa
panaghigugmaay sa
pangasaw-ono n ug
pamanhonon ug kini
nagahulagway sa gug-
ma sa Dios alang sa
iyang mga katawhan.

60

COUASE

Ikcr77 n9@

Nagahi gn
siastes su

a
tudlo nga
a) Ang pagkadatu maga-

dala ug kalipay.
b) Ang pagpanmha alang

a uban magadala ug
kalipay.

k) Gibuhat sa Dios ang
tawo ll' n pag-
alagad afiiya U~ ang
Dios ra gayud ang
maka~baw sa tawo,

Ang Imong Biblia'

Tubag 77

1ubag 78



Mga Basahon sa Daang Pakigsaad

AN ICI CORRESPONDENCE • COURSE

Mga Basahon

sa Panagna

Gipakita sa Dios ang
mga propeta ug mga
panan-awon sama sa
mga sine kon unsay
mahitabo sa umalabot.
Gisulat sa mga propeta
kining mga gipadayag
sa Dios ug gihatag
ngadto sa mga tawo
ang mensahi sa Dios.

Ika-79 nga Pangrtana Tubag 79

Ang mga basahon sa
Panagna, nagasulti sa
tukma gayud mahitungod
sa umalabot sa daghang
mga nasud tungod kay
kining mga propeta
a) nagamit ug pag-

diwata.
b) nagatoon sa mga politi-

kanhang dagan sa usa
ka nasud ug ilang gi-
tagna kon unsay ma-
hi~bo sa umalabot
niini.

k) Nakadawat ug mga
panan-awon gikan a
Dios.

Mga Propeta Mayor

Ang mga Propeta
Mayor gitawag sa
ingon tungod sa gitas-
on sa ilang mga basa-
hon sa taas nila nga
mga ministeryo, ug sa
ilang dakung kalabutan
sa mga kanasuran.

Ika-80 nga Buluhaton

Pangitaa ang mga basa-
hon sa mga propeta
mayor diha sa imong
Biblia nga mao ang Isaias,
Jeremias, Lamentaciones,
E~ekie. ug Daniel. Ang
anang mga sinulat sa

mga pro pet a minor
tiponon dilimakalabaw
a ita -on sa basahon ni

Isaias. Pagtoon ug pakli
sa i ong Biblia niining
mga ba ahon sa mga pro-
peta mayor.
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Mga Propeta Mayor

Pito ka gatus ka tuig sa
wala pa matawo si
Jesus gitagna na ni
Isaias ang iyang pag-
pakatawo, pinaagi sa
usa ka birhen, ang
iyang . pagpakamatay
alang sa atong mga
sala, ug Iyang pagka-
banhaw.

COURSE

Ang Imong Biblia

Tubag 81

Mga Propeta Mayor

Ang Isaias ug Jeremias
nagatagna sa pagka-
binihag sa mga Heb-
reohanon ilalum sa
nasud sa Babilonya. Ug
gisulat ni Jeremias nga
human sa 70 ka tuig
nga pagkabinihag ang
He breohanon maka-
balik ngadto sa ilang
kaugalingong nasud.
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Mga Propeta Mayor

Nakita ni Jeremias ang
daghang mga panagna
nga nangatuman sa di-
hang nagun-ob ang
Jerusalem. Iya kining
gih ulagway diha sa
lima ka ma kasusu bo
nga balak nga gitawag
ug Lamentaciones.

Mga Propeta Mayor

Si Ezequiel ug Daniel
maoy mga propeta sa
panahon sa pagka-
binihag. Sila nagpa-
nagna ngadto sa mga
Hebreohanon sa pana- .
hon sa 70 ka tuig sa
ilang pagkabinihag' sa
Babilonya.

Tubag 83

Tubag 84
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Mga' Propeta Mayor

Si Daniel usa ka bini-o
hag nga Hebreohanong
principe. Nahimo
siyang primeyer sa
dakung emperyo sa
Babilonya. Ang iyang
tukma nga panagna
mahitungod sa pagtaas
ug pagkapukan sa nag-
kalainlaing emperyo
ma k a patingala gayud
kaayo.

COURSE

Ang Imong Biblia

Tubag 85

Mga Propeta Minor

Ang unang siyam ka
mga pro peta minor
nanagpuyo sa wala pa
ang pagkabinihag. Ang
naulahing tulo nanag-
puyo human maka-
balik ang mga Judio
gikan sa Babilonya.

64

Ika-86 nga Buluhatoli\: Tubag 86

Kopyaha ining !isba sa
mga propeta minor. Ug
unya pangi taa kining mga
basahona diha sa imong
Biblia.

Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Miqueas
Nahum
Habacuc
Sofonias
Haggeo
Za arias
Malaquias

lkat.:B5 "ga PfJngu
IsUlat ang mga ngalan sa
lima ka mga libro sa mga
propeta mayor. l3adlisi
ang ngalan sa binihag nga
principe ga nahimong
prirreyer.



Mga Basahon sa Daang Pakigsaad
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Mga Propeta Minor

Si ~ nagwali mahi-
tungod sa gugma sa
Dios alang sa iyang
katawhan sama sa usa
ka bana ngadto sa
iyang asawa nga .ma-
luibon, Gipakita kini
ni Oseas pinaagi sa
iyang pagpasaylo sa
iyang kaugalingong
asawang maluibon.

Propeta Minor

Si Joel nagtagna mahi-
tungod sa pagbubo sa
Espiritu Santo nga na-
tuman niadtong adlaw
sa Pentecostes ug ang
mga pagkapukaw nga
nanghitabo n iining
kaulahiang mga adlaw.

Tubag 87

Tubag 88
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Mga Propeta Minor

Si Amos usa ka magba-
lantay sa karnero uga
gipadala sa Dios
ngadto sa Israel aron sa
pagwali batok sa pag-
panlupig diha sa kati-
lingban. Gipasidan-an
niya ang mga tawo ma-
hitungod sa umalabot
nga paghukom tungod
sa sala.

COURSE

Ik a-89 nga Pangutana

ng gipadala a Dios n a
magbalantay sa karnero
ngadto sa l rael aron sa
pagsaway sa mga pagpan-
lupig ug ca pag-awhag
kanila ngadto sa paghi-
nulsol mao si
a) O as
b) Joel
k) Amos
d) Abdias
e) Jonas
s) Miqueas

Ang Imong Biblia

Tubag 89

Mga Propeta Minor

Ang panagna ni Abdias
mahitungod sa pag-
hukom, sa nasud sa
Edom. Ang basahon ni
Abdias mao ang labing
mubong basahon sa
Daang P a kigsaad.
Diotay ra ang atong
nahibaloan mahi-
tungod niining pro-
petaha,

66

Ika-90 nga Pangutana

Isulat ang mga ngalan sa
unan upat ka mga b a-
hon sa mga propeta
minor. Linyahi ang nag-
sulat mahit ngod a P~-
hukom a Edom.

Tubag 90
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Mga Propeta Minor

Gipadala sa Dios si
Jonas ingon nga mis-
yonero sa Ninive, apan
siya misulay sa pag-
ikyas. Gitukob siya sa
usa ka dakung isda,
busa siya .naghinulsol ,
ug nakalingkawas siya
ug unya gituman niya
ang Dios.

•
8edVlI

Tubag 91

Tubag 92
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Mga Propeta Minor

Naghinulsol ang tibuok
nasud sa Ninive tungod
sa pagwali ni Jonas.
Apan sa dihang miba-
lik sila sa pagkadautan,
gipadala sa Dios si Na-
hum aron pagpasidaan
kanila sa umalabot nga
pagh u kom ug pag·
kagun-ob sa Ninive.

Mga Propeta Minor

Si Habacuc ug si
Sofonias nagpasidaan
nga mapukan ug ma-
binihag ang tibuok nga
nasud kon sila dili
maghinulsol. Apan
nagpabilin sila sa ilang
pagpakasala busa na-
himo silang mga bini-
hag sa Babilonya.

68

Ika·"94 nga Pangutana Tubag 94

Ang siyam ka mga pro-
peta nor n a nagpuyo
sa wal pa mahitabo ang .

agkabinihag didto sa'
Babilonya mao ila si
O , .
J " ..
A ..
A .
J ~ .
M ., .
N ..
H ,..
S ..

COURSE

Ang Imong Biblia

Tubag 93
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Mga Propeta Minor

Human mamalik ang
m ga Hebreohanon
ngadto sa Palestina gi-
kan sa Babilonya giga-
mit sa Dios si Haggeo
ug si Zacarias aron pag-
dasig kanila sa pag-
tukod pag-usab sa
templo.

Ika-95 nga Pangutana Tubag 95

Sa tulo ka mga propeta
nga nagpuyo human sa
p kabinihag didto sa
&bilonya, kinsa niini ang
n:agdasig sa mga kataw-
ha pagtukod pag-usa sa
f, mplo?
) Si Nahum ug

si Sofonias
Si Haggeo ug
si Zacarias

k') Si Ezequjel ug
si Malaquias

Mga Propeta Minor

Si Malaquias, ang ki-
naulahian sa mga pro-
peta sa Daang Pakig-
saad, nagpuyo sa 400 .
ka tuig sa wala pa ma-
tawo si JesuCristo.
Basaha diha sa mala-
quias 3 :8-12 ang men-
sahi mahitungod sa
ikapulo.

Ika-96 nga Pangutana Tubag 96
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AN ICI CORRESPONDENCE e COURSE

Daang Pakigsaad

Dinhi natapos ang tala-
an sa mga pagpa-
kigsabut sa Dios sa
Iyang mga tawo sa ila-
lum sa Daang Pakig-
saad samtang naghulat
sila sa pag-abut ni Cris-
to ug ang iyang Bag-

, ong Pakigsaad.

Tubag 64

k) 400 ka mga tuig
sa Canaan ilalum sa
mga maghuhukom

MGA HUSTONG· TUBAG ALANG SA LEKSYON 5

Genesis
Exodo

Tubag 55 Levitico
d) Si Moises nga Numeros
bantugang pangulo sa
mga Israelinhon.

Tubag 54

k) Ang Pentateuch

Tubag 59

Tubag 60

Tubag 56 Genesis

a) Genesis Exodo
Levitico

Tubag 57' Numeros
Deuteronomio

b) Exodo

Tubag 58 Tubag 63

k) Levitico a) Josue
'7n

Tubag 65

Ruth

Tubag 66

Genesis, Exodo, Levi-
tico Numeros,' Deute-
ronomio, Josue, Mga
Hukom, Ruth 1 & 2
Samuel



AN ICI CORRESPONDENCE • COURSE.

Tubag 88
b) Ang pagbubo sa Es-
piritu Santo
Tubag 89
k) Amos
Tubag 90
Oseas
Joel
Amos
Abdias

Tubag 91
e) Jonas

Tubag 92
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Miqueas
Tubag 93
b) Si Jonas ug si
Nahum
Tubag 94
Oseas, Joel, Amos
Abdias, J onas,
Miqueas, Nahum,
Habakkuk, Sofonias

Tubag 95
b) Si Haggeo ug si Za-
carias

MGA HUSTONG TUBAG ALANG SA LEKSYON 5

Tubag 67

b) I Mga Cronicas

Tubag 68
k) Human sa kagawasan
sa mga Hebreohanon
gikan sa pakabinihag
sa Babilonya.

Tubag 69

a) Pagtipon sa tanang
mga basahon sa Daang
Pakigsaad sa iyang pa-
nahon.

Tubag 70

a) Esdras, Nehemias,
Ester

Tubag 72
b) kasaysayan sa mga
Hebreohanon

Tubag 73
d) Job

Tubag 74
b) 150

Tubag 75
b) Gisulat ni Salomon
ang mga Proverbio, Ec-
clesiastes ug ang' Awit
ni Salomon.

Tubag 76
k) Mga Proverbio
Tubag 77
k) Gibuhat sa Dios ang
tawo aron sa pag-ala-
gad kaniya ug ang Dios
ra gayud ang makatag-
baw sa tawo.

Tubag 78
Job
Mga Salmo
Mga Proverbio
Ecclesiastes
Awit ni Salomon

Tubag 79
k) Nakadawat ug mga
panan-awon gikan sa
Dios.
Tubag 81
a) Isaias

Tubag 83
d) Lamentaciones

Tubag 84
b) Ezequiel ug Daniel

Tubag 85
Isaias
Jeremias
Lamentaciones
Ezequiel
Daniel
Tubag 87
e) Oseas

Tubag 96
k) 400

71



ANICICORRESPONDENCE COURSE

•.f.

BAG·ONG
PAKIGSAAD

LEI(SVON 6

A GMA BASAHO

SA BAG-ONG PAKIGSAAD
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Mga Basahon sa Bag-ong Pakigsaad

AN ICI CORRESPONDENCE COURSE

Ika-99 nga Pangutana

Ma .
4 ka basahon

~ a .
1 Ita basahon

Si...........•....
14· ka basahon

Si .
7 ka basahon

Pa .......•........
1 ka bjlsahon
..... ~anan ka

basahon

Mateo
Markos
Lukas
Juan

Mga Buhat

Taga Roma
I & 2 Taga Corinto
Taga Galatia
Taga Efeso
Taga Filipinos
l & 2 Tesalonica
1 & 2 Timoteo
Tito
Filemon
Mga Hebrew

til

Z
C

l>~
~~
Z"O
C>l>
til iil
l>r~O
l>C
zG>

I---------i~ !!!zc.

~

Santiago
1& 2 Pedro
1 2 & 3 Juan
Judas

. Pinadayag - Panagna

Tubag 99
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AN ICI CORRESPONDENCE

I

Ang 4 ka mga basahon

sa Maayong Balita

Si Mateo, Marcos,
Lucas, ug Juan nag-
sulat mahitungod sa
kinabuhi ni Cristo diha
sa mga basahon sa ma-
ayong balita nga nag-
d ala usab sa ilang
ngalan. Ang matag-usa
nagkalainlain ang ilang
gihatagan ug gibug-
aton.

COURSE

Ika·100 nga Pangutana

ug Buluhaton

Ang mga magsusulat sa
ma yong balita usahay
gitawag nga Upat ka mga
Ebanghelista. Kini sila
mao si M M
...............L ug
J . Pagbansay
ug akli sa imong Biblia
ngadto niining upat ka
mga basahon sa maayong
balita.

Ang Imong Biblia

Tubag 1.00

Ang ka mga Basahon

sa Maayong Balita

Si ~ nagpadayag
kang Jesus ingon nga
Hari o Mesias. Pinaagi
sa pagkutlo sa mga
panagna sa Daang Pa-
kigsaad iyang gipakita
kon giunsa pagka-
tuman ang mga pa-
nagna sa kasulatan
mahitungod kang
Jesus. .

74

Ika-101 nga Buluhaton

Ang basahon sa Maayong
Balita nga nagakutlo sa
daghang mga panagna sa
daang pakigsaad aron
pagpaila nga si Jesus mao
ang gipaahut nga Hari
mao ang sinulat ni
a) Mateo
b) arcos
~) Lucas
~ Juan

Tubag 101



Mga Basahon' sa Bag-ong Pakigsaad

AN ICI CORRESPONDENCE e COURSE

Ang ka mga Basahon

sa Maayong Balita

Si Marcos nagsulat sa
mga Romanhon, nga
wala pa masayud sa
kasulatan. Gisulat niya
ang mga' dili kasara-
ngang .buhat sa iyang
pagpaila kang Jesus
ingon nga Alagad sa
Dios.

Ike-102 nga Pangum~ Tubag 102

Ang basahon sa, Maayong
Balita nga gi ulat ni
Marcos puno sa mga
a) Panagna gikan sa

Daang Pakig aad.
b) Wali ni Jesus.
k) Dili kasarangang buhat

ni Jesus.
d) Pamatuod sa pagka-

Dios ni Jesus.

Ang ka mga Basahon

sa Maayong Balita

Si Lucas nga usa ka
mananambal nagsulat
sa iyang basahon sa usa
ka higala nga Griego.
Iyang gihatagan ug
gibug-aton ang pag-
pahayag kang Cristo
ingon nga tawo. Sa
ingon niini, gipadayag
niya si Jesus ingon nga
Anak sa Tawo.

Ika-103 nga Buluhaton Tubag 103

9 Pan'l'Jtana

Basaha angifjucas 1: 1-'1.
Makita nato dinhi nga
grp ikad ni Lucas aug
'y'"anggisulat diha sa
a:) mga sulti-sulti uB

o mga sulting balak.
b iyang kaugalilig6ng

kasinatitm ingon nga
usa ka tinun-an.

~kaugalingo ng pagsusi
sa mga kamatuoran
inubanan sa pagpaki
sayud gikan sa mga
nakakita ug nakadu-
ngog gayud kang
Jesus.
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AN ICI CORRESPONOENCE

Ang ka mga Basahon

sa Maayong Balita
Si Juan nagahatag sa
mga kamatuoran nga si
Jesus Anak sa Dios ug
kadtong magasalig
kaniya adunay kina-
buhing walay kata-

.. pusan.

COURSE

Ang Imong Biblia

Tubag 104

Ang ka mga Basahon

sa Maayong Balita

Ang mga sinulat ni
Mateo, Marcos, ug
Lucas gitawag nga

"synoptic go spel sf
t ungod kay manago
sama man ang mga hi-
tabo nga ilang gisay-
say. Kini sila nagahatag
sa mga importanteng
hitabo sa kinabuhi ni
Jesus.

76

'ka-105 nga Pan~tana

I ulat ng ngalan sa basa-
hon sa Maayong balita
tupad sa kinaiya o ka-
himtang ni Jesus nga
gihatagan ug gibug-aton
Ang Pagkahari
Alagad sa Dios
Anak s Tawo
Anak sa Dios .

Tubag 105



Mga Basahon sa Bag-ong Pakigsaad
AN ICI CORRESPONDENCE. COURSE

Ang Basahon sa Tubag 107
Kasaysayan

Ang pulong "Apostol"
nagapasabot nga "pina-
dala" o "usa nga gipa-
dala". Ang basahon sa
mga Buhat nagahisgut
kon giunsa sa mga
pinadala" sa Dios pag-
mantala sa Maayong
Balita ngadto sa mga d)
katawhan.

Ang Basahon sa
Kasaysayan

Gisulat ni Lucas ang
Mga Bunat sa mga
Apostoles aron pag-
sulti kon giunsa pag-
padala ni Cristo ang
Espiritu Santo nga
maoy nagpadayon sa
iyang buluhaton dinhi
sa kalibutan human sa
iyang pagbalik ngadto
sa langit.
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AN ICI CORRESPONDENCE

Basahon sa Kasaysayan
Si Pablo nga Apostol
alang sa mga Gentil
nagwali ngadto sa dag-
hang mga kanasuran.
Si Lucas mi-uban ka-
niya sa -uban niyang
mga biyahe ug naga-
sulti siya sa ilang mali-
payong mga pagpa-
mu hat ingon nga mga
misyonero.

COURSE

mana-
Jl]ll.g-

aI>, sayan
wtU an llfIg ablo ngad-
to sa G sa iyang
pagpamuHlt ingon nga
misyonero. Nagasulti siya
kon giun a paggamit sa
Espiritu Santo si Pablo
aton pagsugod sa Iglesia
nga Cristohanon sa nag-
kalainlaing kanasuran.

Ang Imong Biblia

Tubag 108

Mga Sinulat ni Pablo
Napulog-tulo o napu-
log upat ka mga Sinu-
lat ang gisulat ni Pablo.
Kasagaran kanila gisu-
lat alang sa mga iglesia

. n ga iyang natukod.
Dili kaayo kita seguro
kon siya ba usab ang

. nagsulat sa Mga Heb-
reohanon.

7S

Ika-lOg nga Buluhaton
Kopyaha kini nga lista-
han sa mga sinulat ni
Pablo
Mga Taga-J~2ma
l ug 2 Mga Taga-Corinto
Mga Taga-Galacia
Mga 'I'aga-Efeso
Mga Taga-Filipos
Mga Taga-Colosas
1 ug 2 Mga Taga-

Tesalonica
l ug 2 Timo teo
Tito
Filemon
Mga Hebreohanon _. _....---1''_ --1

Mga kataw hang gita-
wag ug escriba nag-
kopya sa kasulatan



Mga Basahon sa Bag-ong Pakigsaad

AN ICI CORRESPONDENCE • COURSE

Mga Sinu lat ni Pablo

Tungod kay wala pa
man silay mga makina
sa pag-imprenta ka-
niadto, ang mga sinulat
gidala aron paga-
lbasahon gikan sa usa
ka iglesia ngadto sa
laing iglesia. Ug sa
ma tag iglesia gikopya
sa mga ginsakop an
niini ang maong mga
siriulat aron duna silay
pagatipigan ug paga-
tun-an.

Mga Sinulat ni Pablo
Ang Mga Taga:Roma
adunay tin-aw nga pag-
pahayag sa kaluwasan.
Ang pagkaminatarung
pinaagi sa pagtoo
maoy dugukan niining
basahona.

Aron ang
makabaton
mga sinulat
ilang
a) Gipa-impri

dala nga~
iglesia

b) Gikopya
kamot nga
tungod kay
man niadto]
sa pag-imprin

k)giletratohan u
apod-apod

Tubag 110

Tubag 111
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AN ICI CORRESPONDENCE

Mga Sinulat ni Pablo

Gisulat ni Pablo ang
~ ug ikaduhang Mga
Taga-Corinto ngadto sa
iglesia nga iyang gitu-
kod didto sa Corinto.
Kini nga mga sinulat
mahitungod sa mga
suliran bahin sa mga
pagtulun-an ug mga
pamatasan diha sa
maong iglesia.

COURSE

Ang Imong Biblia

Tubag 112

Mga Sinulat ni Pablo

Ang sunod nga sinulat
nga mao ang Taga
Galacia adunay samang
dugukan sa Mga Taga-
Roma nga mao ang
Pagkama tarung pinaagi
sa pagtoo. Kining basa-
hona nagapatin-aw nga
walay usa nga maluwas
pinaagi sa kaugalingon
niyang maayong mga
binuhatan.

80
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AN ICI CORRESPONDENCE

Ang Mga Basahon sa Bag-ong Pakigsaad

Mga Sinulat ni Pablo

Samtang didto sa
bilanggoan si Pablo
tungod sa pagwali sa
Maayong Balita, nag-
sulat siya sa Mga Taga-
Efeso, Mga Taga-Fili-
~, ug Mga Taga-
Colosas. Kining mga
sulata mahitungod sa
Cristo han ong kina-
buhi.

Ika-114 nga Pahj,Jtana

Ang tulo ka mga ma ta-
hum nga sinulat mahi-
tungod sa Cristohanpng
kinabuhi nga gipa ala
ngadto sa mga iglesia
gikan sa bilanggoan mao
ang
a) Mga Taga-Roma, 1 ug

2 Mga Taga-Corinto
b) Mga Taga-Galacia, 1 ug

2 Mga Taga Tesalonica
k )Mga Taga-Efeso., Mga

Taga-Fihpos, ug Mga
Taga-Colosas

d) Mateo. Marcos, Lucas.

COURSE

Tubag 114

Mga Sinu lat ni Pablo

Ang Duha ka mga sinu-
lat ngadto sa Mga
Taga-Tesalonica naga-o
his gut kon unsay mahi-
tabo sa dili pa mo balik
si Jesus gikan sa langit.
Basaha ang mahitu-
ngod sa iyang pagbalik
diha sa 1 Mga Taga-
Tesalonica 4:13-18.

Ika-115 nga Pengutana

Ang mga sinulat ni Pablo
ngadto sa mga iglesia mao
ang
Mga Taga·R .
1 Mga Taga C .
2MgaTagaC .
Mga Taga·G .
Mga Taga-E ..
Mga Taga-P .
~ga Taga·C .
1 Mga Taga- T .
2 Mga Taga-T ..

Tubag 115
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AN ICI CORRESPONDENCE

Mga Sinulat ni Pablo

Ang Upat sa mga sinu-
lat ni Pablo gisulat
niya ngadto sa iyang
suod nga mga higala.
Duha ka sulat ngadto
kang Timo teo, usa ka
sulat ngadto kang Tito
ug usa usab ngadto
kang Filemo D. Ang
unang tulo ka sulat
nagahisgut mahitun god
sa buluhaton sa mga
pastor.

COURSE

Mga Sinulat ni Pablo
Sa wala pa lunggoi sa
ulo sa Pablo tungod sa
causa ni, Cristo, gisulat
n iya ang katapusan
niyang sulat ngadto
kang Timoteo nga
nagadasig kaniya sa
pagkamamin at ud-on
diha sa buluhaton sa
Dios. Basaha ang 2
Timoteo 4:5-8.

82

Ika-117 nga pangutana

Asa sa mga sinulat ni
Pablo ang 'yang katapu-
sang gisulat sa wala pa
siya hukmi sa kamata-
yon.
a) 1Timoteo
b) 2 Timoteo
k) Tito
d) Filemon

Ang Imong Biblia

Tubag 116

Tubag 117



Ang Mga Basahon sa Bag-ong Pakigsaad

AN ICI CORRESPONDENCE e COURSE

Mga Sinulat ni Pablo

Si Onesimo, ang mika-
lagiw nga ulipon ni
Filemo n, naluwas did-
to sa sulod sa bilang-
goan uban ni Pablo.
Misulat si Pablo ngadto
kang Filemon aron
pagpangayo ug pasaylo
alang kang Onesimo ug
aron dawaton siya
ingon nga igsoon diha
kang Cristo.

Tubag 118

Mga Sinulat ni Pablo

Ang dugokan sa basa-
hong Mga Hebreoha-
.no n mao ang "pag-
kamayo pa" o "labaw
p a ." K i n i g i p adala
ngadto sa mga Cristo-
hanon nga Hebreoha
non aron pagpakita ka-
nila kon unsa
ka labaw pa ang bag-
ong pakigsaad diha sa
ebanghelyo kay sa ka-
sugoan nga anaa sa
Daang Pakigsaad

Tubag 119Ika-119 nga Pangutan~

A ng pagkamaayo
labaw pa sa bag-o
ttigsaad dilia sa
helyo kay sa Kl1Sl:lg
daang pakigsaad
dugokan sa

a) Taga-Roma
b) 1Corinto
k) Mga Hebreohanon
d) 1 Timoteo
e) Filemon
g) Tito

83



AN ICI CORRESPONDENCE

Mga Sinulat ni Pablo

Ang Hebreohanon na-
gapakita nga ang ta-
nang simbolo diha sa
mga tulumanon ug
mga paghalad sa bala-
od nagahulagway kang
Cristo Jesus, nga mao
ang ma tuod nga halad
sa atong kasal-anan ug
mao ang atong labing
dakung Sacerdote.

COURSE

lka-120 nga Buluhaton

I Wat s s nod sunod
ayud g mga ng an a

b ahon a kam a
aayong Bal] a, ang 9 ka

mga si ulaf ni Pablo
ngadto a IgI sya, ug
upat niy ka inulat ngad-
to sa iyang uod nga
mga higala ug ang ba a-
hon alang sa mga H b-
r e o h an o n , Itandi kini
imong gisulat sa mga ba-
sah n nga anaa sa j,mong
Biblia.

Tubag 120

Ang Imong Biblia

Mga Sinulat nga AIC!ng

sa Tanan

Ang mga sinulat ni
Pablo nagagamit sa
mga ngalan sa gisulatan
ingon nga ulohan.
Apan kining mga Sinu-
lat nga Alang sa Tanan
nagadala 8~ mga ngalan
sa nagsulat.

84

Ika-121 nga Pangutana Tubag 121

Pangitaa kini nga mga
sinulat diha sa imong
Biblia. antiago; 1 ug 2
Pedro; 1, 2 s 3 Juan;
Judas. Kini nga mga sinu-
lat ginganlan tungod sa
a) mga tawo nga nagdawat

niini.
b) mga tawo nga nagsulat

niini.



Ang Mga Basahon sa Bag-ong Pakigsaad

AN ICI COAAESPONDENCE

Mga Sinulat nga alang

sa Tanan

Kini - nga si Santiago
rra oy pastor sa iglesia,
sa Jerusalem ug nama-
tud-an nga igsoon ni
Jesus. Si Santiago nga
igsoon ni Juan -niining
panahona nalunggoan
na man sa ulo.

Ika-122 nga Buluhaton

ug Pangutana

Duha ka managsoon ang
nahiapil sa mga magsusu-
lat nga misulat sa Mga
Sinulat nga Alang sa
Tanan. Basaha ang Mateo
13:55 ug' Judas 1. Kini
sila mao
a) si Pedro ug si Juan
b) si Santiago ug si Juan
k) si Santiago ug si Judas

COUASE

Tubag 122

Mga Sinulat nga Alang

sa .Tanan

Si Santiago nagatudlo
ngu ang buhing pagtoo
diha kang Cristo maga-
bunga ug maayong
mga buhat. Dili maka-
luwas ang atong mga
buhat apan kon luwas
n a kita, magabuhat
gayud kita sa atong
mahimo alang sa Dios
ug sa Iyang mga kataw-
han.

Ika-123 nga Buluhaton

\Ig Pal1:9utana

Pangitaa ug basaha ang
Santiago 1:22' 2:20. Din-
hi gitudlo ni Santiago nga
a) kita nangaluwa pina-

agi sa buhat, ug dili
pinaagi sa pagtoo.

\;» ang buhi nga pagtoo
nagabunga ug maayong-
mga buhat.

k)walay sapayan kon
unsaon nato an pagki-
n buhi.

d) ang pagtoo nga walay
buhat maayo lang giba-
on.

Tubag 123
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AN ICI CORRESPONDENCE • COURSE

Mga Sinulat nga Alang

sa Tanan

Ang sin ulat ni Pedro
nagadasig sa mga Cris-
tohanon nga anaa sa
pag-antus. Iyang gipa-
hinumdoman sila nga
ang Ginoo mobalik da
ug magaganti kanila sa
ilang pagkamatinu-
rranon,

Ika-124 ga Pangutana

Ang pito ka mga Sinulat
nga Alang Tanan mao
ang

ug 2 .•....
1,2 ug 3 Ju
Jud

Ang Imong Biblia

Tubag 124

Mga Sinulat nga Alang

sa Tanan

Si Juan ang hinigug
mang tinun-an sa
Ginoo maoy labing
taas ug kinabuhi sa
napulog-duha ka mga
apostoles. Nagsulat
siya sa 5 ka mga basa-
hon sa Biblia: ang usa
mao ang Maayong Ba-
lita, sumala ni Juan, 3
ka mga Sinulat ug ang
Pinadayag.
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Ika-125 nga Pangutana

Ang 3 ka mga Sinulat
ni Juan gisulat ni
a) Juan Bautista
b) John Wesley
k) Juan, ang hinigugma

nga tinun-an
d) Papa Juan XXIII
e) John Bunyan

Tubag 125



AN ICI CORRESPONDENCE

Ang Mga Basahon sa Bag-ong Pakigsaad'

Mga Sinulat nga Alang

sa Tanan

Si Juan nga Hinigugma
nagahimo sa Cristoha-
nong gugma ingon nga
maoy dugokan sa
iyang tulo ka mga
sulat o Ang gugma sa
Dios nga anaa kanato
nagatabang kanato sa,
paghigugma sa uban.

Ika-126 nga Pangutana

Ihatag ang ngalan sa mag-
susUlat tupad sa dugokan
sa iyang sii1Ulat

••• 0 Pagkamatarung pi-
naagi sa pagtoo
...... Ang pagtoo naga-
bunga ug maayong mga
buhat
o .... Pagdasig Sl:\ mga Cris-
tohanon nga anaa sa pag-
antus
.....Cristohanong gugma

COURSE

Tubag 126

Mga Sinulat nga Alang

sa Tanan

Ang sulat ni ~
maoy katapusan ug
kinamu b-an sa tanang
mga sinulat. Nagapa-
sidaan siya batok sa
sayop nga pagtulun-an
ug nagahisgut mahi-
tungod sa pagbalik ni
Jesus aron paghukom
sa kalibutan.

Ika-127 nga Pangutana

Isulat ang rtgillan sa 7 ka
mga ba&lfu'oll sa Mga
Sinul~t I) ang sa
Tan g la-
bing g ba-
sahon iblia,

Tubag 127
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AN ICI CORRESPONDENCE

Basahon sa Panagna

Ang Pinadkyag nagapa-
dayag sa umalabot.
Ang mga makahulo-
ganong panan-awon
susama sa makita sa
Basahon ni Daniel.

Basahon sa Panagna
Sa pagkatigulang na ni
Juan nahimo siyang
binilanggo sa isla sa
Patmos, ug didto na-
kita niya ang panan-
awon mahitungod sa
ulahing mga adlaw, sa
langit ug sa umaabot
nga Gingharian sa
Dios.
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Ika-128 ng<lPangutana Tubag 128

Ang ka sahon n a
UB8J'1'Ut. o ug mga

m o g hulag-
way tungod sa mga
kagubot sa kalibutan ang
paghari sa Anti-Cristo ug
ang kadaugan ni Cristo
mao
a) Isai g 1Pedro
b) Daniel ug Pinadayag
k) Ezequiel ug ;Pinadayag

COURSE

Ika-129 ng<lBuluhaton
ug Pangutana
Basaha ang Pinadayag
kapitulo 1, 21, 22. Unsa
may imo g gibati sa pag-
basa mo niining mga ka-
pituloha? Nalipay ka ba
nga si Cristo hapit na
rro balik? Ang pag-ampo
ni Juan nga anaa sa 22:20
rm o ba sab ang imong
pag-ampo '? Pag-ampo sa
Dios nga tabangan ka
Niya sa pgghtnumdom
niini sa imong pagkinabu-
hi ug pagpamuhat alang
kaniya.

Ang Imong Biblia



AN ICI CORRESPONDENCE (8 COURSE

Ang Mga Basahon sa Bag-ong Pakigsaad

Sa ingon nga ang pag-
padayag ni Cristo nag-
himo sa Patmos nga
sama sa usa ka pul-
tahan sa langit alang
kang Juan, nagadala
usab kini ug kahayag
sa atong kangitngit,
kalipay sa atong mga
kinabuhi ug paglaum
sa atong nagkaguliyang
nga kalibutan.

lka-130 nga Buluhaton
1. Pagbansay ug pakli sa

nagkalainlaing basahon
diha sa Biblia.

2. Pagbansay ug sulat a
mga ngalan sa mga ba-
sahon sa Biblia sa
sunod-sunod gayud
hangtud masulat mo
na . i nga walay
s yop.

3. Tan-awa ang
HReko d sa
yan~'.:'

Ika·101 nga Tubag
a) Mateo

Ika-102 nga Tubag

k) Dili kasara-
ngang buhat ni
Jesus.

MGA HUSTONG TUBAG ALANG SA LEKSYON 6

Ika-gg nga Tubag

Maayong Balita
Kasaysayan
Mga Sinulat ni Pablo
Mga Sinulat nga alang

sa Tanan
Panagna
27

ka-100 nga tubag

Mateo
Marcos
Lucas
Juan

Ika-104 nga Tubag
b) Anak sa Dios; ug
makabaton sa' kina-
buhing walay kata-
pusan diha kaniya.

Ika-105 nga Tubag
Pagkahari: Mateo

Alagad: Marcos
Anak sa Tawo: Lucas
Anak sa Dios Juan

Ika-103 nga Tubag

k) kaugalingong
pagsusi sa mga ka-
matuoran inubanan
sa pagpakisayud gi-
kan sa mga nakakita
ug nakadungong
gayud kang Jesus.

Ika-107 nga tubag
b) Mga Buhat sa pinadala
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MGA HUSTONG TUBAG ALANG SA LEKSYON 6

Ika-108 n Tubag

Lucas
Gentil

Ika-110 nga Tubag

b) gikopya pinaagi
sa kamot nga pag-
sulat tungod kay
wala .pa man niad-
to'y mga makina sa
pag-imprinta.

Ika-l11 nga Tubag

b) sa pagtoo diha
kang Ginoong
JesuCristo

I ka-112 nga Tubag

Roma
Corinto

Ika-113 nga Tubag

a) Mga Taga-Roma
ug Mga Taga-Galacia

Ika- 114 nga TUb~g

k) Mga Taga-Efeso,
Mga Taga Filipos ug
mga Taga-Colosas

90

Ika-115 nga Tubag

Mga Taga-Roma, 1
ug 2 Mga Taga-
Corinto, Mga Taga-
Galacia, Mga Taga-
Efeso,' Mga Taga-
Filipos, Mga Taga-
Colosas, 1 ug 2 Mga
Taga-Tesalonica

Ika-116 nga Tubag

a) Kinaiya ug bulu-
haton sa usa ka pas-
tor

Ika-117 nga Tubag

k) 2 Timoteo

Ika-118 nga Tubag

I Timoteo
l Timoteo
rue
Filemon

Ika-119 nga TUbag

k) Mga Hebreohanon

Ika-121 nga Tubag

b) mga tawo nga
nagsulat niini.

Ika-122 nga Tubag

k) si Santiago ug si
Judas

Ika-123 nga Tubag

b) ang buhi nga
pagtoo nagabunga
ug maayong mga
buhat

Ika-124 nga Tubag

Santiago
1 ug 2 Pedro

Ika-125 nga Tubag

k) Juan, ang hini-
gugma nga tinun-an

Ika-126 nga Tubag

Pablo - Pagkamata
rungon

Santiago - Pagtoo ug
Buhat

Pedro - Pagdasig
Juan-Gugma

Ika-127 nga Tubag

Santiago
1 ug 2 Pedro
1,2 ug 3, Juan
Judas

Ika-128 nga Tubag

b) , Daniel ug
Pinadayag
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LEI(SYON 711

GIUNSA NATO PAGI<AHIBALO

NGA ANG BIBLIA PULONG SA DIOS
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Ang Mga Suliran
Ang unang pagtintal
nga gihimo ngadto sa
tawo maoy usa ka pag-
dasdas batok sa Pulong
Sa Dios. Miingon si
'Satanas, "Diay, nag-
ingon ang Dios ... ?"

92

COURSE

Ang Imong Biblia

Tubag 132



Ang Bihlia Pulong sa Dios

Ang Mga Suliran
Ang pulong sa Dios
maoy atong panalipod
batok ni Satanas. Busa
gitinguha ni Satanas sa
pagpildi kanato pinaagi
sa pagbutang ug pag-
duhaduha sa atong
pagtoo sa Biblia.

AN ICI CORRESPONOENCE • COURSE

Ika-133 nga Pan!J.Itana Tubag 133

Gitinguha ni Satanas nga
kita magaduhaduha sa
Diosno pagkatinuga sa
Biblia a nga
a) mouswag ug magmali-

payon kita.
b) mawad-an kita ug ku-

sog ug mahimo niyang
biktima.

k) mamahimo kitang
maalamon ug maka-
tarunganon.

d) mahaduol pa gayud
kita ngad o sa Dios.

Ang Mga Suliran
Dunay mga tawo sa
kabag-ohan nga walay
pagtoo sa Biblia. Gi-
tuohan nila nga ang
Bibiia usa lamang ka
hugpong- sa mga estor-
ya nga minaomao lang
ug dili gayud tinuga
nga Pulong sa Dios.

Ika-l34 nga Pangutana Tubag 134

Dunay mga tawo karon
sa kabag-ohan nga naga-
sulay p kan sa pagtoo
sa ub inaagi sa pag-
tudlo nga ang Biblia
a) mao ang dili masayop

nga pul ng sa Dios.
b) mao ang atong hinagi-

ban batok ni Satanas.
k) maoy usa ka hinug-

pong nga mga sinulat
nga rnina?mao lang.
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Ang Mga Suliran

Ang matag Cristo-
hanon nagaatubang
gayud niining pangu-
tanaha gikan sa uban o
sa iya bang kaugali-
ngon "Giunsa mo pag-
kahibalo nga ang Biblia
Pulong sa Dios?
Atong pangitaon ang
tubag.

COURSE

Ang [mong Bibli

Tubag 135Ika-135 nga

Basaha ~. . g m~ bersi-
kuloha ~ makatulo ug
dayon linyahikini diha sa
imong Bib' :
Ki n aha glan andam
kamo kanunay sa pag-
tubag ka g bisan kinsa
nga mangutana sa hinung-
dan sa paglaum nga anaa
kaninyo, inoon buhata
ninyo ki i uban sa ka-
aghop ug ataha. 1Pedro
3:15.16

Mga Pamatuod

Tan-awon nato ang
siyam ka mga pama-
tuod nga ang Biblia pu-
long sa Dios.
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Ika-136 nga Buluhaton

Kopyaha kini
ga Pamatuod

1.Mga Sangpotanan
Q.Nagkalainlain ang mga

magsusulat apan nagaka-usa
3.Pagkawal y Sayop
4.Mga Kaplag
5.Pagkalabaw
6.Ngalan sa Magsusulat
7.Katumanan sa mga Panagna
B.Pagpapas sa mga Dili Matuo
9.Paglungtad



Ang Biblia Pulong sa Dios

1. Mga ,Sangpotanan

Ang dili kasarangang
mga sangpotanan sa
Bib1ia maoy mga pa-
matuod sa dili kasa-
rangang kagikan' niini.
Ang katumanan sa mga
saad niini maoy ilha-
nan mga "kini matuod,
ug walay sayop.

AN ICI COAAESPONDENCE • COUASE

Ika-137 ~ Pangutana

Mga katingalahang ka-
ayohan gikan sa balatian
ug ang kagawasan gikan
sa gahum sa opyo ug sa
mga ilimnon nga maka-
hubog, ang kausaban sa
mga kinabuhi, ug mga
minilyong tubag sa pag-
ampo nga pinasikad sa
mga saad sa Biblia maoy
pipila lamang sa S N
nga nagt),aila kanato nga
ang mga saad hininio sa
Dios.

Tubag 137

I. Mga Sangpotanan

Dunay mga tawo nga
rmingon, "Nasayud ko
nga ang Biblia dinihu-
gan sa Dios tungod kay
kini' nagadasig kana-
ko." Nakigsulti ang
Dios kanato pinaagi sa
Bib1ia ug pinaagi niini
naga-usab Siya sa dag-
hang mga kinabuhi ug
nagapataas sa mora-
lidad sa mga kana-
suran.

Ika-138 nga Pan~tana

Ang sangpotanan sa pag-
basa sa Biblia nga mao
ang kausaban sa mga ki-
nabuhi sa mga katiling-
ban ug nagadasig sa mga
katawhan ngadto sa pag-
kabalaan maoy usa ka
timailhan nga kini
a) Basahon gikan sa Dios

diin nagapamuhat Siya
pinaagi niini.

b) Usa ka panlimbong.
kJ sama ra sa ubang kflsa·

rangang mga basahon.

.Tubaq 138 ,
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1. Mga Sangpotanan

Pananglitan ang usa
mo ka .higala nagsulat
nimo aron imo siyang
sugaton sa terminal.
Ug unya moadto ka ug
imo siyang makita nga
miabot, magduhaduha
pa ba ikaw kon siya ba
gayud ang nagsulat sa
sulat?

1. Mga Sangpotanan

Nagatoo ang mga ka-
t a whan sa Biblia
tungod kay ilang na-
kita nga ang mga saad
o mga pasidaan nga gi-
sulti sa Biblia natuman
gayud.

96

COUASE

Ika-139 nga Pan~tana Tubag 139

Ang kasinatian a mga
katawhan nga nakahiba-
lag sa ios pinaagi a
ilang pagtuman sa. gitudlo
a Biblia maoy timailhan

nga
a) Adunay mga butang

nga lisod ipahayag
b) ng Dios mao ang nag-

hatag sa mga gitudlo sa
Biblia.

k) Dunay mga hitabo nga
magkatakdo lang.

Ika-140 nga Buluhaton

Basaha ang Marcos 16:14
ug linyahi diha sa imong
Biblia ang bersikulo 20.

Ug sila nanglakaw ug nag-
wali sa tanang dapit, ug
ang Ginoo nagbuhat
uban kanila ug nagpa-
matuod sa ii ng pulong
pinaagi s' mga ilhanan
nga gipauban niini.' Mar-
kos 16:20



Biblia Pulong sa Dios

2. Nagkalainlain ang
mga Magsusulat
apan Nag-kausa
Ang pagka-usa sa dugo-
kan ug ang panag-uyon
sa ginatudlo gikan sa
nagkalainlain nga mag-
susulat maoy dakung
timailhan nga kini
dinasig ug gituga sa usa
lamang ka persona nga
rra o ang Dios.

AN ICI CORRESPONDENCE

Ika-141 nga Panguta a
Hunahunaa ang 40 ka
mga tawo nga nagsulat sa
Biblia: ll1ga banggiitan sa
balaod ugmedisina, mga
m ~ri-anagat ari,
m~a mag-uuma
babalak, mga
~a negosyan
rmgbalantay
Nagka.................. nga
matang sa hilig ug pangi-
nabuhi magahatag ug
kalisud sa pagka-usa ug
pagkauyon sa ilang basa-
hon.

COURSE

Tubag 141

2. Nagkalainlain ang
Magsusu lat apan
Nagaka-usa

Basaha pag-usab ang
dapit kasayuran -17
ngadto sa kasayuran
21 niining libroha.
Hunahunaa ra god kon
unsang ma tanga sa ba-
sahon ang masulat sa
40 ka mga tawo kon si-
lasila ra sa kaugalingon
nila.

Mga ~ _ .
N ang mga
Magsusulat apan N. .

3. Pagkawalay sayop
4. Mga Kaplag
5. Pagkalabaw
6. Ngalan sa Magsusulat
7. Katumanan sa Panagna
8. Pagkuha .
9. Paglungtad (Pagpadayon

Tubag 142

--_._----
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3. Pagkawalay Sayop

Ang pagkawalay sayop
sa Biblia nagalakip sa
tukma gayud nga pag-
saysay sa mga hitabo,
mga tawo, mga dapit,
mga kagikan mga pa-
matasan ug politikan-
hong kalihokan.

COUASE
Ang Imong Bibli

Tubag 143

3. Pagkawalay Sayop

Gipanalipdan sa Dios ang
mga manunulat sa pag-
butang sa Biblia sa mga
sauop nga mga tinuohan
sa ilang panahon. Gisa-
!ipdan kini Niya sa Ka-
saypanan. Ang mga tam-
bag niini magamit giha-
pon karon.
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Ang m a e torya nga
minacrna lang ug dili
mat od dili gayud maka-
baton u tukma ng ka-
say yan. Apan ang
Bi.blia atuod gayud.
An pagkawalay sayop sa
Biblia maoy u a ka pama-
uod nga kini

a) angay sa atong pag-
sali .

b) usa ka hinugpong sa
mga estorya nga dili
matu d.

Ika-144 nga Pangutana

Samtang nagauswag ang
kahibalo sa tawo ang sa-
yop nga mga pagtoo gina-
s !ikway. Tungod niini
daghang mga ba ahon ang
gipang-u' abo Apan ang
Biblia ala. Adunay dag-
hang mga hunahuna nga
sayop niadto: g mga mila-
bay nga panahon. Apan
ang nagtabang sa
mga m usulat aron dili
nila kini masulat diha sa
Bibtia.

Tubag 144



Ang Biblia Pulong sa Dios

3. Pagkawalay Sayop

Atong nasayran nga
wala gayu 'y duha ka
tawo nga managsama
ug panghunahuna.
Apan ang Dios nagiya
sa mga magsusulat
aron nga dili magka-
sumpaki ang usa ug usa
sa ilang pagpadayag sa
nagkalainlaing bahin sa
usa lamang ka dugokan
nga ilang gisulat.,

AN ICI CORRESPONDENCE • COURSE

angutana Tubag 145.

3. Pagkawalay Sayop

Ang daghang sayop sa'
pagsulat sa mga kasay-
sayan nagumikan sa
mga magsusulat sa
ilang pagtago sa mga
sala ug sayop sa ilang
mga bayani o ilang
nasud. Apan ang Biblia
dili sama niini. Walay
pagpihig diha sa pag-
sulat sa Biblia. Ang
pagsulat sa Biblia
.sumala sa panan-aw sa
Dios ug dili sa mga
magsusulat. ,

Ang pagkawalay sumpaki
diha sa Biblia nagapaila sa
pagkawalay p niini.
Kini maoy usa sa mga
pamatuod nga gidihugan
gayud sa Dios ang mga
magsusulat niini.

tka-146 nga Pangutana

Sa kasaysayan sa mga
Hebreohanon ang Biblia
nagahisgut mahitungod sa
ilang sala ug pagsilot sa
ilang nasud ug a ilang
wga bayani. Kini maoy
a) kii:lluya sa pagsulat· sa

mga kasaysayan.
b) bahin sa pagkawalay

sayop sa BiRlia ug na-
gapail nga kini gipa-
sulat sumala sa panan-
aw sa Dios .

Tubag 146
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4. Mga Kaplag

DW1ay mga tawo sa
kabag-ohan nga
miingon nga ang Bib1ia
dili matuod kay dunay
gihisgutan niini nga dili
makita diha sa ubang
mga kasaysayan.

COURSE

I 8-147 nga Pangut na

iin on ang u ang mga
duna: nasulat

di a a Biblia nga
min.aom.ao lang ug dili
tinuod ungod kay kini
a) nag u paki man ang

u an g tekord sa
kasaysayan.

b) katin 1 han ra kaayo,
k) dili makita sa ubang ka-

s ysayan

Ang Imong Bi

Tubag 147

4 Mga Kaplag

Ang archaeology maoy'
usa ka modernong
siyensya nga naga-
kubkub sa mga kara-
ang siyudad. Kini na-
kakaplag sa mga sinu-
lat ug monyumento
nga nagapamatuod nga
ang mga rekord sa
Biblia matuod gayud.'
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Ika-148 nga Pangutana

ng mga sa Siyensya
nga nagahimo sa pagkub-
kub sa k raan nga mga
siyudad ug pagtuon sa
mga daang dokumento sa
kasaysayan mao ang

a) stronomy
b) geology
k) archaeology
d) philology

Tubag 148



ng Biblia Pulong sa Dios

4. Mga Kaplag

Sukad sa pagkakaplag
sa tunawanan sa put-
haw nga iya ni Salo-
mon ang mga mayubi-
ton wala na mo katawa
sa saysay sa Biblia
mahitungod sa kadatu
ni Salomon. Ug daghan
pang mga hingkaplagan
nga nagamatuod ·sa
pagkatinuod sa Biblia.

,
4. Mga Kaplag

Nakaplagan sa siyensya
sa medisina nga ang
mga pagtambag mahi-
tungod sa sanidad ug
pagkaon ug sa maa-
yong panghunahuna
nga gipadayag sa Biblia
maayo alang sa maa-o
yong panglawas. .

AN ICI CORRESPONDENCE

g mga pagsaway sa
hang tawo 'batok sa

nangahilorntungod
a k............ sa

logy nga nagapa-
nga ang Biblia

gayud.

COURSE

Tubag 149

Tubag 150
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4. Mga K plag

Ang Philology nga mao
ang siyensya mahi-
tungod sa nagkalain-
laing mga pinulongan,
nagpamatuod nga ang
mga panagna sa Biblia
gisulat sa wala pa ma-
hitabo ang gitagna nga
mga hitabo.

COURSE

Ang Imong Bi

Tubag 151

t sa
agJ:nm:mtl:lQ nga ang

mg panagna niini maoy
panlimbon ug gi ulat sa
hu n na mahitabo ang
gipanagna, Ang siyensya
sa oo...... nag usi s~
mga pmulongan niini ug
n agpama t od nga an
mga panagna matuod.

4. Mga Kaplag

Ang nakaplagan sa
archaeology mahi-
tungod sa linukot nga
mga basahon didto sa
Dead Sea nagahatag sa
kama tuoran nga ang
panagna mahitungod
sa pagkabinihag sa mga
Judeo gisulat sa wala
pa kini mahitabo.

, 102

Ika·152 nga Pangutana

Ang archaelogy, ang
siyensya sa medisina ug-
ang philology naga-
angkan sa pagkrumatuod
sa Biblia ug nagha g ug
dagkung mga pamatuod

pagkatin ga a Biblia
gikan sa Dio
a) pinaagi sa ilang mga

lantugi mahitungod
niini.

b) pinaagi sa ilang pag-
hi g botasyon alang
niim.

k) pinaagi. sa ilang mga
nakaplagan.

Tubag 152



Ang Biblia Pulong sa Dios

4. Mga Kaplag

Sa panahon sa pagsulat
sa Biblia walay tawo
nga nasayud nga ang
kalibutan lingin ug ang
kahanginan mahimong
matunaw sa kalayo.
Apan gidihugan sa
Dios si Isaias ug si
Pedro aron sa pag-
hisgut mahitungod
niini nga kamatuoran.

AN ICI CORRESPONDENCE e COURSE

Ika-153 nga Buluhaton
ug pangutana

Basaha ug linya!ti ang
Isaias 40:22 ug 2 Pedro
3: 10-13. Kining, mga
tekstoha nga nagahisgut
mahitungod sa pagkali-
ngin sa kalibutan ug sa
langit nga pagasunogon
nagapakita nga
a) si Isaias usa ka astrono-

mer ug si Pedro usa ka
siyentipiko sa atomica.

b) Gidihugan sa Dios kb
ning mga tekstoha.

Tubag ~53

5. Pagkalabaw

Kon ang usa ka libro
gidihugan sa usa ka
maalamon, balaan, ug
mahigugmaon nga
Dios, kinahanglan- nga
kini mo labaw gayud sa
ubang mga libro sa
mga pagtulun-an mahi-
tungod sa mga maa-
yong pamatasan. Ingon
niini ang Biblia.

Ika-154 nga Buluhaton

Sa tanang mga basahon
wala gayuy makatandi sa
katahum sa mga Salmo,
a pagkadiosnon sa pang-

hunahuna sa mga Sinulat,
o sa mga pagtulun-an ni
JesuCristo.
Sag-uloha kini:
"Wala pa gayuy tawo nga
nakasulti sama niining
tawhana!" Juan 7: 46



AN ICI CORRESPONDENCE

5. Pagkalabaw

Ang Biblia nagalabaw
gayud sa ubang mga
libro sa gidaghanon sa
mga tawo nga nagaga-
mit niini. Nakatagbo
kin i sa mga kina-
hanglan sa mga kataw-
han nga anaa sa nag-
kalainlaing kahimtang,
sa tanang yugto sa ka-
saysayan, sa matag na-
sud ug sa bisan unsang
matang sa katilingban.

COURSE
____ ' Ang Imong Bib/ia

Ika-155 nga Pangutana

Ang Dios lamang gayud
ang nasayud sa kasing-
kasing sa tawo ug Siya
ra sab ang makahatag ug
basahon nga maoy naka-
tag baw sa mga kinahang-
lan sa kasingk sing
a) sa una pang kapana-

honan dapit sa sidla-
kan.

b) sa bisan asang dapit ug
sa bisan kanus-ang pa-
nahona nga kini gida-
wat.

Tubag 155

5. Pagkalabaw

Ang pagkayano sa pag-
padayag sa lalum nga
kamatuoran sa Biblia
nagahatag bisan sa mga
kabataan ug gana sa
pagbasa niini. Ngani
ang mga maalamong
tawo dili makatugkad
sa kalalum sa mca pag-
tulun-an niini.

104

Ika-156 nga Pangutana

Atong makita ang pagka-
laba sa Biblia pinaagi sa
a) yano nga pagpadayag

sa lalum nga kama-
tUoran niini.

b) kamatuoran nga ang
mga maalamon ra ang
makasabot niini.

k) lalum nga pagpadayag
sa yano nga mga kama-
tuoran.

Tubag 156 .



AIII Biblia ~long sa Dios

5. Pagkalabaw

Kon basahon mo ang
Biblia maka-usa ka ga-
tus, sa matag basa mo
niini makakaplag ka ug
mga bag-ong butang
nga imong ikalipay nga
wala pa. nimo mama-
tikdi kaniadto. Maga-
padayon pagpakigsulti
ang Dios kanimo
pinaagi sa Iyang basa-
hon.

AN ICI CORRESPONDENCE COURSE

Tubag 157

5. Pagkalabaw'

Ang lig-on nga baru-
ganan sa pinadayag sa
Biblia nagalabaw sa
mga banabana ug mga
hunahuna sa ubang
basahon mahitungod
sa sinugdanan ug
paingnan sa tawo ug sa
iyang espirituhanong
kinaiya.

Ika. 157 nga Pangutana

~g usa ka liBro nagala-
i.f>aw sa uban kon kini
m'l1hiino nga balik-
balikon nato pagbasa ug
dili kita mobati ug ka-
suma niini. Ang nasayud
sa Biblia nakasinati nga
kini
a) suma human mabasa

sa makaduha.
b) dili mahurot
k) usa Ka walay pagka-

hubas"hga tinubdan sa
bag-ong kamatuoran
ug kalipay.

Ika-158 nga Pangutana

.Ang lig-on nga baruganan
sa Bib1ia sa paghisgut ni-
ini sa mga butang nga ang
Dios ray masayud naga-
pabati kanato nga
a) Ang Biblia sama lang

sa ubang mga basahon
nga naga-usab-usab ang
mga hunahuna.

b) Ang mga magsusulat sa
Biblia dinihugan gayud
sa Dios ug dili kay igo

ug mga

Tubag 158
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5. Pagkalabaw

Ang mga balaod nga
giangkon ni Moises nga
nagagikan sa Dios dili
hitupngan sa bisan un-
sang mga balaod niad-
tong panahona. Ug
karon, ang mga kagam-
hanan ginapasikad diha
sa mga prinsipyo sa
mga balaod ni Moises.

COURSE

Ang Imong Biblia

Tubag 159 .

5. Pagkalabaw

Ang pagkalabaw sa
Biblia dili hitupngan sa
bisan unsang mahimo
sa tawo. Kini naga-
patoo kanato nga ang
mga pagtulun-an niini
gikan gayud sa diosnon
nga tinubdan.
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1. Mga S .
2 ag alo ang mga

mag usulat apan nagak .,.-------
3. Pa ka W ..
4. Mga K. .
5. Pagka 1. .
6. galan a Magsusulat
7. Katuma nan a Panagna
8. Pagpapas sa mga dili m tuod
9. PagJ.ungtad.

Ika·160 nga Pangutana

Mga Pama tuod

Tubag 160



Ang Biblia Pulong sa Dios

6. Ngalan sa Magsusulat

Kon ang, usa ka kasa-"
ligan nga libro maga-
hatag ug ngalan sa
magsusulat niini, ma-
gatoo kita nga siya ang
nagasulat niini. Ang
Biblia nagangalan sa
Dios nga maoy matuod
nga tagsulat niini ug
nagatug-an gi-unsa
Niya pagtuga kini.

AN ICI CORRESPONDENCE e COURSE

'Tungod kay wala may
profesiya nga miabut
pinaagi sa kabubut-on
sa ..... hinonoo, mi-
nandoan sa .

nanagpanulti ang
mga balaang tawo sa ..
. . . 2 Pedro 1:21.

Tubag 161

·7. Katumanan sa
mga Panagna

Sa bahin niining libroha
sa Kasayuran 80 ug" 81,
ma kita nato ang mga
basahon sa panagna.
Ang katumanan
niining mga panagna
maoy usa ka pamatuod
nga kini gituga sa Dios.

Il<a-162 nga Buluhaton
ug Pangutana

Basaha ang Abdias l:1,
Miqueas 1;1, Nahum 1:1
ug Habacuc 1: 1; 2:2. Din-
hi miingon sila nga ang
:aang panagna miabot ka-
nila pinaagi sa
a) dakung pagbati

mi abot kanila.
b) P agpakita kanila sa

Dios samgapanan-
'0:'<,

awon kon unsa" ang 1--------
mahitabo sa umalabot.

k) pagtoon sa kahimtang
sa kalibutan.

Tubag 162
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7. Katu ma nan sa
mga Panagna
Nakita sa mga propeta
sama sa usa ka sine ug
ilang gipahayag ang
mga pag-uswag ug ang
mga pagkapukan sa
nagkalainlaing em-
peryo, sa pagkagun-ob
ug patukod pag-usab sa
Jerusalem ug uban
pang mga hitabo.

7. Katuman r;n
mga Panagna

COURSE

lI<a-164 nga Buluhat
ug Pall9Utana

Gitagna na ni Isaias
kining ilang pagkabi-
nihag ngadto sa Babi-
lonya. Apan miingon
usab siya nga mopukan
sa Babilonya ang nasud
sa mga Medianhon, ug
ang magamando ~
pagtukod pag-usab sa
templo mao ang
pangulo nga ang ngalan 1'11.. '00 oo .. o,.

si Ciro.
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Ang Imong Biblia

Tubag 163
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Ang Biblia Pulong sa Dios

7. Katumanan sa
mga Panagna

Ang tawo sa iyang
kaugalingon dili maka-
himo sa pagpadayag sa
mga butang nga uma-
labot. Ang maka-
tarunganon lamang nga
rason nga makapaha-
yag ngano nga sibu ug
husto ang mga panagna
sa Biblia mao nga kini
gipadayag sa usa ka
dili-kasarangan nga 91a-
kagagahum. .

AN ICI CORRESPONDENCE COURSE

Ika-165 nga Buluhaton Tubag 165

Basaha ang Mateo 1 :22:
2: 4-6, 16-18; 3:1-3;
4:12-16; 8:16,17: Isaias
53: Mga Buhat.
2:14-21, 31; 3:18. Dag-
han mga panagna mahi-
tungod sa Mesias ang na-
ngatuman di a k ng
Jesus. Ang uban nga ma-
hitungod sa iglesia aga-
kahitabo karon ug ang
uban umalabot pa.

8. Pagpapas sa mga
Dili Matuod

Ang usa sa mga paagi
sa pagsusi kon kinsa
ang naghimo sa usa ka
butang mao ang pag-
tan-aw sa tanang mga
posibilidad ug unya
papason ang mga dili
kaayo katoohan.

Ika-166 nga Bulohaton

K pyaha kini nga mga
posibilidad mahitung d
a nanagsulat sa Biblia:

1. Maayo o dautan o mga
angalibog nga mga

tawo nga ranagsulas s
ilang kaugalingong mga
hunahuna

2. Mga tawo nga gida Og
ni Satanas

3. Mga tawo nga gida~g
sa Dios
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8. Pagpapas sa mga
Dili Matuod

. Miingon ang mga mag-
susulat sa Biblia nga
sila gidasig sa Dios. Dili
mosulti ang mga ma-
ayong tawo niini kon
dili pa kini tinuod.
Gawas' kaha kon sila
nasayop o nangalibog.

8. Pagpapas sa mga
Dili Matuod

Ang kaalam, pagka-
labaw ug pagkawalay
sayop sa Biblia wala
magagikan sa mga
tawong nangalibog ang
hunahuna. Bisan pag
mga maayong tawo
sila kon nangalibog
sila dili makahimo sa
pagsulat sa sama sa
Biblia.
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8. Pagpapas sa mga
Dili Matuod
Ang dautang mga tawo
dili makahimo sa pag-
sulat sa maong diosnon
ug dalaygon nga mga
sulod sa Biblia ug dili
usab sila makahimo sa
pagh ukom sa ilang
kaugalingong mga sala.

8. Pagpapas sa mga
Dili Matuod

Ang pagka-dili mahimo
nga ang tawo maka-
padayag sa sibu gayud
sa mga butang uma-
labot pa magapapas sa
posibilidad nga ang
nagsulat sa Biblia mao
ang propeta nga walay
gahum nga dili-kasara-
ngan.

/

AN ICI \ CORRESPONDENCE • COURSE

Tubag 169

Tubag' 170
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8. Pagpapas sa mga
Dili Matuod
Ang Biblia nagabatok
sa mga pagkadautan,
nagahukom ni Satanas
ug nagapanagna sa
iyang kapakyasan ug
silot sa katapusan sa
panahon. Si Satanas
dili gayud maoy moda-
sig sa mga tawo sa pag-
sulat niini.

Ang Imong Biblia

Tubag 171

COURSE

ika-17-1 nga pangutana

Dili k toob nga si sata-
na ang Ini d sig a pagpa-
ulat a Bibli a tun od kay

siya

.8. Pagpapas sa mga
Matuod

Pinaagi sa makataru-
nganon nga pagpapas
sa mga dili matuod,
nagaabot kita sa huna-
huna nga ang nanag-
sulat sa Biblia mga
tawong dinasig sa Dios.
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9. Paglungtad

Dunay mga bahin sa
Biblia nga 3,500 na ka
t uig ang gidugayon
gikan sa' pagsulat. Ang
kinaulahiang gisulat
mga 1,900 na ka tuig
kanhi. Ang paglungtad
niini hangtud karon
n a gapakita nga ang
D i o s n aga-atiman
gayud sa Iyang PUlong.

9. Paglungtad

Ang panahon mao ang
labing daku nga ka-
away sa kadaghanan sa
mga basahon. Mahimo
silang kinaraan na, dili
na magamit sa mo der-
no o bag-ong urog sa
panahon ug unya ma-
hanao. Apan dili ingon
niini ang Biblia ..

J AN ICI CORRESPONDENCE@)COURSE

Ika-173 nga Pangutana

Makita nato ang pagpana-
lipod sa Dios sa iyang
!pulong diha sa kamatuo-
ran nga ang Biblia karon
nga atong gigamit gisulat
gikan pa sa

a) 1,900 ngadto sa 3,500
Ka mga tuig kanhi,

'b) r ,'900 ngad.to sa
'ka uig ka

Tubag 173
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. 9. Ang Paglungtad

Usa ka magsusulat nga
taga-Pransya nga ging-
anlan ug Voltaire nag-
panagna nga sulod sa
100 ka tuig ang iyang
mga sinulat pagaba-
sahon sa bisan asang
dapit apan ang Biblia
anha lang makita sa
mga musiyo.

9. Paglungtad

.Sulod sa 100 ka tuig
gikan sa panagna ni
Voltaire ang Biblia na-
himo hinoong labaw
pa ka inila ug binasa sa
mga katawhan.

114

Ika-175 nga Pangutana

Usa ka mayubiton nga
taga-Pransya, si Voltaire,
nag-ingon nga ang Biblia
a} mahimong labaw pa

gayud ka inila sulod sa
100 ka mga tuig.

b} anha Ian~ rpa kita
mga muesiyo sw8a
100 ka tuig.

Ika.f16 nga

Asa niini ang 1abing
inila 'karon?
a} Ang Biblia nga karon

ginabasa na sa 1,300
ka mga pinulongan.

b)Ang mga basah Ql1 ni
Voltaire nga anaa sa
pipila ka mga basa-
hanan.

Ang Imong Biblia

Tubag 175

-----_ .._---

Tubag 176
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9. Ang Paglungtad

Daghang mga hari ang
nagsulay sa pagwag-
tang sa Biblia, ug nag-
papatay sa mga mag-
babasa niini. .Daghan
ang nagsaway sa Biblia.
Apan nangama tay na
lang silang tanan, naga-
pabilin pa gihapon ang
Biblia.

9. Paglungtad

Ang Biblia nagalungtad
sa gihapon taliwala sa
mga pagsulay sa, pana-
hon, sa mga pagsaway
sa mga tawo, ug sa
daghang pagsulay sa
pagsunog sa matag.
kopya niini. Ngano?
Tungod kay kini Pu-
long man sa Dios.

AN ICI CORRESPONDENCE • COURSE

sama sa
tanang
sama sa wak sa tana-
man. Ang anaman ma-
laya, ug ang kabulakan
mapulak, apan ang pu-
long sa . oo magapa-
dayon d sa

Tubag 177

Tubag 178
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Mga Pamatuod

Duna pay daghang
pamatuod nga ang
Biblia gituga gayud sa
Dios, apan igo na kini
aron makapadawat ka-
nato .nga ang Biblia Pu-
long gayud sa Dios ug •
magapasikad sa atong
mga .kinabuhi diha sa.
mga pagtulun-an niini.

PAHALIPAY!

Natapus na nimo patuon ang ikaduhang bahin sa "Ang Imong
Biblia". Kon natapus na nimo pagtubag ang Rekord sa Estudyante sa
matag leksyon, makadawat ikaw ug usa ka sertifico alang niining kur-
soha.

Hinumdumi ang kristohanong edukasyon usa ka adlaw adlaw nga
buluhaton. Aduna pay daghang mga makadasig nga kurso ang ICI.

Nganong dili ka man mapadala ug usa ka donasyon ngadto sa ICI
ug magpalista sa sunod nga kurso?

Pagsulat alang sa dugang kasayuran ngadto sa:
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE

INSTITUTE
PHILlPPINE NATIONAL OFFICE

P.O. Box 1084. Manila
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Ika-150 nga Tubag

MGA HUSTONG TUBAG ALANG SA LEKSYON 7

Ika-132 nga Tubag

k) Diay, nag-ignon
ang Dios?

Ika-133 nga Tubag

b) mawad-an kita
ug kusog ug mahimo
niyang biktima

Ika-134 nga Tubag

k) maoy usa ka
hinugpong 'nga mga
sinulat nga mina-
omao lang.

Mga Pamatuod

Nga Ang Biblia

Pulong sa Dios

Ika-137 nga Tubag

Sangpotanan

Ika-138 nga Tubag

a) Basahon gikan sa
Dios diin nagapa-
rraihat Siya pinaagi
niini.

Ika-139 nga Tubag

b) Ang Dios mao
ang naghatag sa mga
gitudlo sa Biblia.

Ika-141 nga Tubag
Nagkalainlain

Ika-142 nga Tubag

1. Mga Sangpotanan
2. Nagkalainlain, Nagakau

Nagakausa
Ika-144 nga Tubag

Dios

Ika-145 nga Tubag

pagkawalay sayop

Ika-146 nga Tubag

b) bahin sa pag-
kawalay sayop sa
Biblia ug nagapaila
nga kini gipasulat
sumala sa panan-aw
sa Dios.

Ika-147 nga Tubag

k) dili
ubang

makita sa
kasaysayan.

b) labi pang maayo
kay sa mga nasayran
niadtong panahona
ug nga kini maayo
alang sa maayong
panglawas.

Ika-151 nga Tubag

Philology

Ika-152 nga 1ubag

k) pinaagi sa ilang
mga nakaplagan.

Ika-153 nga Tubag

b) Gidih ugan sa
D io s kining mga
tekstoha.

Ika-155 nga ubag

b) sa bisan asang
dapit ug sa bisan
kanus-ang panahona
nga kini gidawat.

Ika-156 nga Tubag

a) yano nga pag-
padayag sa· lalum
nga mga kama-
tuoran niini. 117

Ika-148 nga Tubag

k) archaeology
lk.a-149 nga Tubag

kaplag
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MGA HUSTONG TUBAG ALANG SA LEKSYON 7

Ika-157 nga Tubag

b) usa ka walay
pa g k ah ub as nga
tinubdan sa bag-ong
kama tuoran ug kali-
pay.

Ika-158 nga Tubag

b) ang mga mag-
susulat sa Biblia
dinihugan gayud sa
Dios ug dili kay igo
lang nanaghap ug
mga butang.

Ika-159 nga Tubag
a) nagapaluyo sa
sulti ni Moises nga
ang balaod nadawat
niya gikan sa Dios.

Ika-160 nga Tubag
1. Mga Sangputanan
2. Nagkalainlain-

nagakausa
3. Pagkawalay Sayop
4. Mga Kaplag
5. Pagkalabaw

Ika-161 nga Tubag
Kasulatan
Dios
Tawo
Espiritu Santo
Dios

118

Ika-162 nga Tubag
b) pagpakita kanila
sa Dios sa mga pa-
nan-awon kon unsa
ang mahitabo sa
umalabot.

Ika·163 nga Tubag
Miqueas 5:13
Ika-164 nga Tubag
Jeremias
Ika-167 nga Tubag
a) tungod kay ang
mga maayong tawo
dili moingon nga
ang Dios mao ang
nagadasig kanila kon
sila nasayud nga kini
dili tinuod.

Ika-168 nga Tubag
b) mga maayong
tawo nga nangalibog
on angasayop sa
ilang pagtoo nga
gidasig sila sa Dios.

Ika-169 nga Tubag
b) magadasig sa
mga katawhan ngad-
to sa labing balaan
nga kinabuhi ug
magahukom sa ilang
kaugalingong mga
binuhatan.

Ika-170 nga Tl!.bag
a) mga maayo, o
mga dautan, o mga
tawong nangalibog
nga nagsulat sa ilang
kaugalingong mga
hunahuna.

Ika-171 nga Tubag
k) dili. mo dasig sa
maayo ni mohukom
sa dautan sama sa
ginahimo sa Biblia.

Ika-173 nga Tubag
a) 1,900 ngadto sa
3,500 ka mga tuig
kanhi. II

Ika-174 nga Tubag
b) ang Biblia dili
gayud mahimong
kinaraan na ug dili
na magamit tungod
kay kini Pulong man l.
sa Dios. II
Ika-175 nga TUbag II
b) anha lang makita
sa mga mu siyo sulod II
sa 100 ka tuig.
Ika-176 nga TUbag l,
a) Ang Biblia nga
karon ginabasa n a
diha sa 1,300 ka
mga pinuloIUlan.
Ika-178 nga Tubag
Itandi ang imo ng
tubag sa lista diha sa

- Buluha ton 136.



Petsa -----------
Klaroha pagsulat:

Imong Ngalan.i; _

Pinuy-anan _

Ngalan sa simbahan, _

Dapit, ---: _

Ngalan sa Pastor _

Mahinungdanon: Tubaga -kining REKORD SA ESTUDYANTE
ug EKSAMIN ug ipadala ngadto sa Interna-
tional Correspondence Institute, Philippine
National Office P. O. Box 1084 - Manila.

Leksyon 5 ug 6 - Mga Basahon sa Biblia

Isulat ang nasag-ulo mong mga ngalan sa mga Basahon
sa Biblia uban sa ilang paghulagway. Ipadala kini uban
sa. imong "Rekord sa Estudyante" kon matapus na nimo
ang Leksyon 7.

Giunsa Nato Pagkahibalo nga ang Biblia
Pulong sa Dios

1. Ang tanang bersikulo sa Biblia 'nga gisugo nga imong
sag-ulohon nalista dinhi:

Leksyon 7
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Leksyon

2

3

4

5

7

,20

•

Bersikulo sa Biblia Gipamatud-ang
husto ni:

Mateo 4:4
Salmo 119:103
Juan 8:32

2 Pedro 1:21
1 Corinto 10:11 .

Mga Buhat 1:8 .

Unang 17 ka mga
Basahon sa Biblia .

Juan 7:46
11 Pedro l,: 24,25 .

HINUNGDANON:

Palibug, kuhaa kining pahina ug ipadala dayon ngadto sa:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
P. O. Box 1084

Manila
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Bout ka bang masayud ...

* unsaon sa Biblia pagtabang kanimo?
* ngano ug giunsa kini pagsulat?
* kon unsa gayud kini?
* giunsa namo pagkahibalo nga kini

dinihugan?

Kon mao, Ang Imong Biblia gisulat alang
gayud kanimo. Kini adunay maanindot
nga paagi sa pagpanudlo sa kaugalingon
aron ikaw ...

* makatuon ug dali.
* makahinumdum ug dugay.
* malingaw samtang nagtuon.

Ang pagtuon sa Ang Imong Biblia sama sa
usa ka dula. Sunda lamang ang mga
pagpanudlo ug sulayi ang imong kaugali-
ngon samtang nagatuon. Ang kadagha-
nang mituon niini nalipay gayud sa dag-
han nilang natun-an sa sayon nga paagi.
Mga magtutudlo sa daghang mga nasud
nagrekomendar niini.
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