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Mga Pagkilala  
 

Ang Mga Pundasyon ay binuo at ipinagpatuloy sa ilalim ng pangangalaga ng Village Ministries International, 
Inc. Mula pa lang sa konsepto nito, ang misyon ng VMI ay upang ipaabot ang ebanghelyo ni Jesu-Cristo sa 
mga villages at malalayong bahagi ng mundo. Kadalasan, ang bintana ng oportunidad para sa mga gawaing 
pagmimisyon ay bukas lamang sa maiksing panahon. Ang layunin ng aming organisasyon ay upang kilalanin 
ang mga taong may kakayahan na nagmula sa mga lugar na ito at ihanda sila sa pagpapatuloy ng pagdadala 
ng wastong katuruan ng Biblia matapos ang gawain ng mga taga-ibang bansa, ito ang “pagdidisipulo” bilang 
pagtupad sa Dakilang Komisyon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon at Tagapagligtas.  
 
Ang ika-2 at 3 Kabanata ay kinuha nang may pahintulot mula sa The Concise Old and New Testament Survey 
ni J. Hampton Keathley III. Ang kumpleto at walang pagbabagong ginawang ito ni Mr. Keathley ay maaaring 
gamitin sa internet sa pamamagitan ng pakikipagkasundo sa Biblical Studies Foundation, isang non-profit na 
Foundation na nasa: www.bible.org 
 
Nais pasalamatan ng Village Ministries International si Mr. Keathley para sa pagkakagamit ng survey niyang 
ito. Tunay na naging mahalagang kasangkapan ito sa pag-aaral ng Biblia. May ilang pag-aangkop na 
isinagawa sa survey niya upang mapanatili ang mga petsa sa Biblia na nakatala sa mga naunang mga aklat 
ng Mga Pundasyon.  
 
Naglalayon ang VMI na makapagbigay ng mga materyales ng pagsasanay sa Biblia sa mga bahagi ng mundo 
kung saan labis ang pangangailangan at pagnanais ngunit walang pagkukunan. Sa pamamagitan ng gawaing 
ito, ang VMI ay nakapagbibigay ng epektibong suporta sa pamamagitan ng wastong kasanayan sa Biblia at 
materyales sa pagtuturo sa mabilis na pagpapalago ng bilang ng mga pastor at guro na taga-rito mismo.  
 
Maraming tao ang kailangan naming pasalamatan sa kanilang dedikasyon at pagsusumikap sa paghahanda 
ng materyales na ito. Una at higit sa lahat, nais naming kilalanin ang Panginoong Jesu-Cristo na sa Kaniyang 
biyaya ay nagbigay ng dakilang kaligtasan at lahat ng nauukol sa buhay at pagiging maka-Diyos (2 Pedro 
1:3). Ikalawa, si Pastor Drue Freeman na may isang masidhing pagkalinga at pag-ibig para sa Salita ng Diyos 
na totoong nagbigay inspirasyon. Ang kaniyang debosyon sa pag-aaral ng Kasulatan at ang kaniyang 
tinatayuang paniniwala para sa makatotohanang interpretasyon ay mababanaag sa aklat na ito. Panghuli, 
gaya ng iba pang mga pagsusumikap na may kaparehong layunin, marami din ang nagsakripisyo ng sarili 
upang makapaghandog ng kanilang oras, mga talento at kaloob na biyaya upang maging kaganapan ang 
pangarap na ito. Sila ang mga bayaning hindi nakikita.  
 

Paunang Salita 
 

Ang bahaging ito ng VMI’s Equip program ay tinatawag na Mga Pundasyon, na dinesenyo upang tulungan 
ang bagong mag-aaral ng Salita ng Diyos na  “mula sa kagandahang loob ay lumago sa kabutihan at 
pagkakilala sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo” (2 Pedro 3:18). Kaya nga, hindi lang ang 
pag-unawa sa ibig sabihin at lalim ng Salita ng Diyos ang binigyang diin sa buong aklat ng Mga Pundasyon 
kundi upang gabayan din ang mag-aaral sa paglago ng kaniyang sariling buhay espirituwal.  
 
Ginawa din ang Mga Pundasyon upang ihanda ang mag-aaral sa pagtuturo sa iba pa kapag sumasakaniya 
na ang mga prinsipyo. Ito ay isang mahalagang kasangkapan sa “pagdidisipulo” bilang pagtupad sa Dakilang 
Komisyon (Mateo 28:18-20).  
 
Ang aklat na ito ay naglalaman ng pangunahing impormasyon na kinakailangang malaman ng mag-aaral ng 
Salita ng Diyos. Sa Kabanata 1, “Pagsisimula,” tinatalakay ang kahalagahan ng paghahandang espirituwal at 
pagkatapos ay nagbibigay ng pangkalahatang pananaw ng Salita ng Diyos.  
 
Ang Kabanatang 2 at 3 ay nagtatampok sa isang maiksing pagsusuri ng bawat aklat sa Biblia upang bigyan 
ang mag-aaral ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa may akda at sa tinatalakay nito. Ang Kabanata 4 
naman ang nagdadala sa mag-aaral sa mga pangunahing prinsipyo ng interpretasyon na ginawa upang 
gabayan ang ating pang-unawa sa mga Kasulatan.  
 
Ang Kabanata 5 hanggang 8 ang nagpapakilala sa mag-aaral ng pangunahing teolohiya, nagbibigay ito ng 
buod ng mga termino at konseptong pang-Biblia at ang Kabanata 9 ay ginawa upang magturo sa mag-aaral 
kung paano isasakatuparan ang mga natutunan, sa pamamagitan ng aktuwal na paghahanda ng aralin sa 
Biblia.  
 
Isang tapat naming panalangin na matulungan kayo ng Mga Pundasyon na mas yakapin nang buong-buo ang 
ating Panginoong Jesu-Cristo sa pamamagitan ng espirituwal na pamumuhay ng pananampalataya na 
inihayag sa Kaniyang Salita.  
 

Malugod na pagtanggap sa pag-aaral sa Salita ng Diyos! 
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Seksiyon 1 
Personal na Paghahanda  
 
A.  Anim na Prinsipyo ng Personal na Paghahanda para sa Pag-Aaral ng Biblia 
 1.  Manampalataya kay Cristo Jesus 

Hindi matatawaran ang kahalagahan ng paghahanda ng sarili para sa pagaaral ng Kasulatan.  Ang 
nag-aaral ay nararapat munang manampalataya kay Cristo Jesus bilang kaniyang Tagapagligtas 
sapagkat ang natural na tao (ang taong wala kay Cristo) ay hindi makatatanggap o makakaunawa ng 
mga bagay na galing sa Diyos (1 Mga Taga-Corinto 2:14).  Samakatuwid, ang kaligtasan ay tanging 
sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Cristo Jesus (Mga Taga-Efeso 2:8-9). Ang Espiritu 
ng Diyos/ Banal na Espiritu ang magpapahintulot upang maunawaan ng mag-aaral ang mga bagay na 
pang-espirituwal.  

  
 2.  Tanggapin na ang Biblia Aynagmulasabanalna Espiritu 

Ipinahahayag ng Salita ng Diyos na ang Kasulatan ay kinasihan Niya (2 Timoteo 3:16-17).  Ano mang 
pag-aaral na gagawin ay dapat lang na magsimula sa pagtanggap nito. Hindi kailangan ang malaking 
hakbang ng pananampalataya kundi isang simpleng pagtanggap lamang na ang Biblia ay totoo at 
tumpak.  

 
 3.  Manalangin 

Kailangan ang panalangin upang maunawaan ang Kasulatan. Itinuturo ng Salita ng Diyos na sa 
sinumang nangangailangan ng karunungan at humingi sa Kaniya nito, malayang ibibigay ng Diyos ito 
(Santiago 1:5). Sasagutin ang tapat na panalangin ukol sa tamang kaalaman at pang-unawa dahil 
malinaw na ito’y sang-ayon sa Kaniyang kalooban (1Juan 5:14 ikumpara [cf.] Mateo 7:7-8). 
 

 4.  Magsikap sa Pag-Aaral at Magkaroon ng Tiyaga 
Dahil maraming nakasaad sa Salita ng Diyos ang hindi kaagad-agad mauunawaan, ang 
pagsusumikap at pagtitiyaga ay kailangan sa pag-aaral nito (2 Timoteo 2:15). Kapag tayo, mga 
nilalang na may hangganan, ay sumubok na unawain ang walang hangganang kaisipan ng Diyos, 
dapat nating isipin na gugugol tayo ng oras upang magkaroon ng sapat na kaalaman.  

 
 5.  Ugaliing Ipahayag sa Diyos ang Iyong Mga Kasalanan 

Mahalagang ihayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan tuwina, upang linisin Niya ang ating 
buhay at nang sa gayon ay mas lumalim ang pakikipagugnayan sa Kaniya (1 Juan 1:6-10). Kapag 
nakita natin ang pangangailangang ihayag ang mga kasalanan sa tuwina, tayo ay nagiging sensitibo 
sa ano mang isip, salita, o gawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos.  

 
 6.  Naisin ang Mamuhay Ayon sa Kalooban ng Diyos 

Ang ating Panginoong Cristo Jesus ang nagsabing, “matatalos ng sino mang ibig tumupad sa 
Kaniyang kalooban kung ang katuruan ay mula sa Diyos” (Juan 7:17). Kung ang layunin ng mag-
aaral ay upang pagyamanin ang relasyon niya sa Buhay na Diyos, ano mang matutunan niya ay 
dapat umayon at magbigaylinaw sa relasyong ito. Ang kaalamang walang pag-ibig ay nagdadala ng 
kahambugan (1 Mga Taga-Corinto 8:1).  Kung ang tanging layunin mo ay maghanap ng katalinuhan 
at hindi ang pakikipag-ugnayan sa buhay na Diyos, ang kaalamang natutunan ay kulang at hindi 
makatotohanan.  

 
B.  Limang Kapakinabangan sa Personal na Pag-Aaral ng Salita ng Diyos 
 1.  Ibayong Lakas ng Pananampalataya 

Sinabi ng pinakadakilang mangangaral ng Teolohiya na si Apostol Pablo, “mamumuhay ako ayon 
sa pananalig sa Diyos at hindi ayon sa mga nakikita” (2 Mga Taga-Corinto 5:7). Lahat tayo ay 
nagkamit ng kaligtasan dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng ating 
pananampalataya (Mga Taga-Efeso 2:8-9); at ayon kay Pablo, kung paano natin nakamit ang 
kaligtasang ito, ganito din dapat tayo mamumuhay (Mga Taga-Colosas 2:6-7).  

 
 2.  Bagong Kaalaman 

Palaging mayroong bagong dapat matutunan sa Salita ng Diyos habang tayo’y “lumalago sa 
kabutihan at pagkilala sa ating Panginoong Jesu-Cristo” (2 Pedro 3:14-18). Ang kaalamang ito 
ang nagbibigay daan upang mas lumalim ang pagpapahalaga natin sa Kaniyang biyaya. Pero 
kasama sa paglago ng kaalaman, lumalago din ang ating pananampalataya bunga ng “pakikinig” sa 
Kaniyang Salita na nasa Kasulatan (Mga Taga-Roma 10:17) at pagtitiwala sa Kaniya sa lahat ng 
bagay.  
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3. Paglilinis ng Ating Buhay  
Dahil ang Salita ng Diyos ay Katotohanan, kailangan natin ito sa paglilinis ng ating buhay (Juan 
17:17). Kahit tayo ay Mananampalataya na, may mga problema pa din tayo ukol sa ating mga 
kasalanan (1 Juan 1:6-10), kaya dapat nating matutunan ang Kaniyang Salita upang matuklasan kung 
anu-ano ang mga nagawang kasalanan. Sa pamamagitan nito, maaari na tayong manalangin ng may 
katalinuhan para sa ating ikagagaling at ikalilinis (Mga Awit 51). Pakatandaan na kadalasan ay 
dinadagdagan ng ibang Kristiyano ang Salita ng Diyos at ginagawang basehan ang mga 
karagdagang ito upang sila’y maging matuwid. Ang tawag dito ay “legalism”, na ang ibig sabihin ay 
pansariling batas o pamantayan sa pagiging matuwid. Malinaw na tinututulan ito ng ating Panginoong 
Jesu-Cristo (Marcos 7:1-13), kaya’t dapat nating pag-ingatan ang pagsusuri sa mga ipinahayag nang 
pamantayan ng Diyos.  

 
 4.  Kapangyarihan sa Ministeryo 

May kapangyarihan sa ating ministeryo (Mga Taga-Efeso 2:10) kung ang Banal na Espiritu ang 
kumikilos sa ating buhay habang pinag-aaralan ang “Kaisipan ni Cristo” (1 Mga Taga-Corinto 2:14-
16). Tayo’y nakikipagtunggali kay Satanas at sa kaniyang mga kampon kaya nangangailangan tayo 
ng kapangyarihang higit sa ating sariling lakas at kakayahan (Mga Taga-Efeso 6:10-18). Ang 
kapangyarihang ito ay nagmumula sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos dahil Siya ang 
gumagawa sa atin, “upang piliin at gawin ang kalugud-lugod sa Kaniya” (Mga Taga-Filipos 2:13).  

 
 5.  Pagiging Handa sa Paglilingkod  

Sa kaalaman sa Salita ng Diyos, maaari na nating isabuhay ang katotohanan sa pangalan ng 
Panginoong Jesus (Mga Taga-Colosas 3:16-17), at ibahagi ito sa naliligaw at nagwawakas na mundo 
(Juan 17:17-19; Mga Hebreo 5:12). Ang pangunahing layunin sa pagbabahaging ito ng Kaniyang 
Salita ay upang, “ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng Kaniyang 
iglesia” (Mga Taga-Efeso 4:11-13).  Ang paghahanda sa iba ay nangangailangan muna ng 
paghahanda sa sarili.  

 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 1, Seksiyon 1  
 
 1.  Ang salitang Griego sa “natural” (PSUCHIKOS) na matatagpuan sa 1 Mga Taga-Corinto 2:14 ay 

matatagpuan rin sa 1 Mga Taga-Corinto 15:44, 46; Santiago 3:15 at Judas 1:19 (kung saan ito ay 
tinutukoy bilang “makamundong kaisipan.”) Basahin ang mga talatang ito at muling ilarawan 
ang salitang “natural.”  

 
 2.  Basahin ang 2 Timoteo 3:16-17.  Anong apat na uri ng pakinabang ang matatagpuan sa Salita ng 

Diyos. Ano ang paksa nito?  
 
 3.  Anong pangako ang nabanggit sa Santiago 1:5 para doon sa kulang sa karunungan?  
 
 4.  Basahin ang 2 Timoteo 2 :15. Ano ang dapat nating pagsumikapang gawin bilang mag-aaral ng 

Salita ng Diyos ?  Ano ang dapat nating layunin?  
 
 5.  Basahin ang 1 Juan 1 :6-10. Ano ang dalawang pangako na ibinigay para sa pagpapahayag ng 

kasalanan?  
 
 6.  Sa Juan 7 :17 ay inilahad ang kondisyon sa pag-alam ng kalooban ng Diyos. Ano ito?  
 
 7.  Basahin ang Mga Taga-Colosas  2:6-7. Anong dalawang bagay ang dapat maging larawan ng 

ating buhay kristiyano?  
 
 8.  Basahin ang 2 Pedro 3:14-18. Anong maka-kristiyanong pakay ang isinaad sa talatang 14 at 

anong dalawang bagay ang nasulat sa talatang 18 na kailangan nating pagyamanin?  
 
 9.  Balikan ang 1 Juan 1:6-10. Anong dalawang bagay ang hinihingi sa mga mananampalataya 

upang maging malinis sa kanilang kasalanan?  
 
 10.  Basahin ang Mga Taga-Efeso 6:10-18.  Sino ang mga tunay na kalaban at paano tayo dapat 

lumaban?  
 
 11.  Basahin ang Mga Taga-Efeso 4:11-14.  Ano ang mga nasulat na layunin ng “pagbubuo ng 

Katawan ni Kristo?”  
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Seksiyon 2 

Ang Biblia  
 
A.  Ano ang Biblia?  
 1.  Nakasulat na Salita ng Diyos 

Ang Biblia ay hindi isang pangkaraniwang aklat. Ito ay isinulat ng mahigit na apatnapung manunulat 
na nabuhay sa iba’t-ibang yugto ng panahon sa loob ng 1,500 taon.  Tinawag itong “Ang Aklat” ni 
Jesu-Cristo (Mga Hebreo 10:7).  Kung wala ito, hindi malalaman ng tao ang kumpleto at tiyak na 
pamantayan ng pagiging matuwid o kaya’y ang pangangailangan ng Kaniyang biyaya sa buhay niya.  
Ipinasya ng Diyos na maisulat ang Kaniyang mga salita upang ang mga pamantayan ng Diyos ay 
maging malinaw.Ang nakasulat na Salita ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananalig at 
napatunayan na ng kasaysayan (mga pangyayaring naganap na). Nakikipag-usap ang tao sa Diyos 
sa pamamagitan ng panalangin. Sa pamamagitan naman ng Kaniyang nakatalang Salita Siya unang-
unang nakikipag-usap sa atin.  

 
Ang higit na nakararaming tao ay gumagamit ng mga Bibliang nakasalin mula sa orihinal nitong 
pagkakasulat. Karamihan sa Lumang Tipan ay Isinulat sa Hebreo.  Bukod tanging ang Aklat ni Daniel 
kabanata dalawa hanggang pito at kabanata apat hangang pito sa Aklat ni Esdras ang naiiba.  Ang 
ginamit na salita dito ay ang kapatid na lengguwahe ng Hebreo na tinatawag na Aramaic. Ito ang 
pangkaraniwang ginagamit na salita ng mga Hudyo noong panahong isinusulat ang mga aklat na ito. 
Isinulat ang buong Bagong Tipan sa Koine (pangkaraniwan) Griyego.  

 
Ang pagkakabaha-bahagi sa kabanata at bersikulo ay idinagdag ng tao pagkatapos maisip na 
makapagpapadali ito ng paghahanap sa iba’t-ibang kasulatan.  Bagaman ang sistemang ito ay hindi 
kinasihan ng Diyos, ito’y nagsilbing gabay upang maunawaan kung paano naiintindihan ang mga 
bahaging ito noong una.  

 
 2. Ang Kinasihang Salita ng Diyos 

Ang bawat bahagi ng Biblia ay mula sa Diyos (2 Timoteo 3:16-17), kaya kapakipakinabang.  Ang 
salitang “Kinasihan” ay hindi lang bunga ng pinakamataas na antas ng katalinuhan ng tao, ito ay 
pagliliwanag at pagpapahayag dahil Diyos ang nagpasimula nito. Ito ay mismong ‘hininga ng Diyos’ 
na inilabas sa pamamagitan ng katauhan ng mga manunulat na ginamit.  

 
 3.  Ang Pagpapahayag ng Buhay na Salita ng Diyos  

Ang Biblia ay isinulat na pahayag ng Buhay na Salita ng Diyos – ang ating Panginoong Jesu-Cristo. 
Ang ibig sabihin ng “Pagpapahayag” ay pagbibigay ng bagong impormasyon. Ang “Pagliliwanag” ay 
nagaganap kapag ang Banal na Espiritu, na nasa atin, ang kumikilos upang maunawaan ng isang 
nag-aaral ng Salita ang “Pagpapahayag”.  Ang isinulat na Salita at ang Buhay na Salita ay hindi 
magkapareho; ginamit ng Diyos ang isinulat na Salita upang ilarawan ang Panginoong Jesu-Cristo 
(Mga Hebreo 4:12 ikumpara [cf.] Juan 5:39-47).  

 
Ito ay importanteng paliwanag. Walang kapangyarihan sa mismong papel at tinta pero may 
kapangyarihan sa likod ng papel at tinta na nasa Espiritu ng Diyos na may kakayahang magbago ng 
buhay ng tao. Kung basta titingnan ang mga salita at ipalalagay na nandito ang kapangyarihan at 
hindi mapupuno ng pagsamba at paggalang sa tunay na may Akda nito (Mga Hebreo 12:2) ito’y 
paglihis sa puntong dapat puntahan.  

 
B.  Ang Kaayusan ng Biblia 
 1.  Ang Dalawang Pangunahing Hati  
  Ang Biblia ay hinati sa dalawang Tipan, Luma at Bago.  
 

Mayroong kabuuang 66 na aklat, 39 sa Lumang Tipan, isinulat ng mahigit 30 iba’t-ibang manunulat, at 
27 sa Bagong Tipan, isinulat ng 10 manunulat. Mayroong 1,189 talata, 929 sa Lumang Tipan at 260 
talata sa Bagong Tipan. Naglalaman ng 23,214 bersikulo ang Lumang Tipan at ang Bagong Tipan ay 
mayroong 7,959 bersikulo (para sa kabuoang 31,173 bersikulo sa Kasulatan)  

 
Ang “Tipan” ay isang matibay na kasunduan o kontrata kung saan ang isang bagay na may halaga ay 
inialok ng isang tao, tapos ay tinanggap ng isa pa. Halimbawa, ang isang tao ay nagnanais na bumili 
ng isang produkto, magaalok siya na kung saan ang alok na ito ay maaaring tanggapin o tanggihan.  
Sa oras na tinanggap, isang kasunduan o pakikipagtipan ang mamamagitan sa dalawang partido. 
Isang magandang halimbawa ng kasunduan ay makikita sa sumpaan na nagaganap sa kasalan.  Ang  
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mga sinumpaang pangakong ito ang namamagitan sa ikinasal na babae at lalake na tumatayong 
pundasyon sa pagsasama.  
 
Ang Lumang Tipan ay naglalaman ng kauna-unahang tipanan o kasunduan na ginawa ng Diyos para 
sa tao tungkol sa darating na Mesias.  Sa mga susunod nating pag-aaral, susuriin natin ang mga 
tipang ito.  

 
 2.  Ang Limang Pagkakabahagi ng Lumang Tipan 
  Ang Lumang Tipan ay may ganitong pagkakabahagi:  

a.  Ang Kautusan, tinawag na “Torah” (sa Hebreo) o “Pentateuch” (sa Griyego ang ibig sabihin ay 
“limang aklat”), ay binubuo ng limang libro: Genesis, Exodo, Levitico, Mga Bilang at 
Deuteronomio 

 
b.  Mga Aklat ng Kasaysayan (labing-dalawa): Josue, Mga Hukom, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 

Mga Hari, 2 Mga Hari, 1 Mga Cronica, 2 Mga Cronica, Esdras, Nehemias at Ester 
 

c.  Mga Patulang Aklat (lima): Job, Mga Awit, Mga Kawikaan, Ang Mangangaral at ang Awit ni 
Solomon  

 
d.  Pangunahing mga Propeta (lima): Isaias, Jeremias, Mga Panaghoy, Ezekiel at Daniel  

 
e.  Sumunod na mga Propeta (labing-dalawa): Oseas, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Mikas, Nahum, 

Habacuc, Sofonias, Ageo, Zacarias at Malakias  
 
 3.  Ang Tatlong Pagkakabahagi ng Bagong Tipan 

Isinasaad sa Bagong Tipan ang pagdating ng Mesias at naglalaman din ito ng bagong tipan na 
ginawa mula noon.  

 
Nasa loob din ng mga aklat na ito ang iba’t-ibang usapin. Halimbawa, ang mga aklat ng kasaysayan 
ay naglalaman ng ilang propesiya (Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21) katulad din ng aklat ng propesiya 
ay naglalaman naman ng ilang sulat. Ang layunin ng bawat aklat ay nasa pangkalahatang tema nito. 
Ang Bagong Tipan ay inayos sa tatlong bahagi.  

  a.  Ang limang mga Aklat ng Kasaysayan: Mateo, Marcos, Lucas, Juan at Mga Gawa 
 
  b.  Ang mga Aklat ng Kasaysayan ay sinundan ng dalawapu’t isang Liham: Mga Taga-Roma, 1 

Mga Taga-Corinto, 2 Mga Taga-Corinto, Mga Taga-Galacia, Mga Taga-Efeso, Mga Taga-Filipos, 
Mga Taga-Colosas, 1 Mga Taga-Tesalonica, 2 Mga Taga-Tesalonica, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, 
Filemon, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, 1 Pedro, 2 Pedro, Mga Hebreo, Santiago at Judas 

 
  c.  Mayroong isang aklat ng para sa Propesiya o Hula: Pahayag  
 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 1, Seksiyon 2  
 

1. Basahin ang Mga Hebreo 10:1-7.  Ano ang hindi magagawa ng Kasulatan?  
 

2. Sa Mga Hebreo 10:1-7 din, ano ang nakalaang dapat gawin ng Kasulatan?  
 

3. Basahin ang 2 Timoteo 3:16-17.  Para saan kapaki-pakinabang ang kinasihang Salita ng Diyos? 
 

4. Ayon sa 2 Timoteo 3:17, ano ang dalawang layunin ng Kasulatan?  
 

5. Basahin ang Juan 5:39-47.  Ano ang paalala ni Jesus sa mga nagaaral ng Kasulatan?  
 

6. Ano ang mga pangunahing elemento ng “tipan” o “testamento”?  
 

7. Anu-ano ang mga dibisyon sa Lumang Tipan?  
 

8. Maaari bang tawagin ang mga Mayorya at Menoryang mga Propeta bilang “ang mga Propeta” na 
lang?  
 

9. Anu-ano ang tatlong dibisyon ng Bagong Tipan?  
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Seksiyon 3 
Pagtanaw sa Kasaysayan  
 
Ang isang nagpapaganda sa Salita ng Diyos ay ang hindi pagbabago ng isinasalaysay nito kahit na isinulat pa 
ito ng marami at iba’t-ibang tao sa loob ng napakahabang panahon. Ang kasaysayan ay tumutukoy sa mga 
pangyayaring naganap na.  
 
Ang sunod-sunod na pangyayaring nakatala sa ibaba ay nagpapakita ng kagilagilalas na pagbubukas at 
pagsasarado ng kasaysayan ng tao. Malinaw nating masusundan sa pamamagitan ng mahahalagang 
kaganapang ito ang simula at katapusan ng isang pambihirang kuwento. Puwede din tayong makakuha ng 
maliwanag na kaisipan tungkol sa isang katanungan ng mga pantas daan-daang taon na: “Bakit tayo 
naririto?”  
 
Ang sumusunod na pagtanaw ay naglalayon ng ganoon lang: isang pagtanaw. Kakailanganin ang buong 
buhay natin dito sa mundo upang punuan ang detalye. Sa ngayon ating pag-aralan ang mahahalagang 
pangyayari na inilagay ng Diyos sa ating harapan. Pagkatapos ng araling ito, makakakuha tayo ng 
napakahalagang pananaw sa hindi nagbabagong plano ng Diyos.  
 
A.  Paglalarawan sa Mga Pangyayari 
 1.  Paglikha  

Sa pasimula ng Biblia, isinasaad ng Genesis ang kauna-unahang paglikha ng langit at lupa (Genesis 
1:1; 2 Pedro 3:6).  Sa katapusan ng Aklat ng Pahayag, ang unang nilikhang ito ay gugunawin upang 
bigyang daan ang “Bagong Langit at Bagong Lupa” (Pahayag 21-22).  

 
 2.  Paghihimagsik ni Satanas  

Sa isang panahon bago nilalang ang tao, naghimagsik/nagrebelde si Satanas laban sa Diyos (Isaias 
14:12-14; Ezekiel 28). Hindi simple ang pagkakasalaysay sa naging dahilan ng unang rebelyong ito 
sa loob ng Kasulatan; at ang lahat ng ibinunga ng paglalabang ito ay hindi ganoon kadaling 
maintindihan. Ang mauunawaan ay ang pagkakaroon ng labanang namamagitan sa Diyos at kay 
Satanas bago pa nilalang ang tao (Pahayag 12) at ang kahuli-hulihang rebelyon ni Satanas ay 
magaganap pagkatapos ng 1,000 taong paghahari ni Jesu-Cristo sa mundo, pagkatapos nito ay saka 
lilikhain ang bagong langit at ang bagong lupa (Pahayag 20:7-10).  

 
 3.  Ang Mundo at ang Tao 

Inihanda ng Diyos ang mundo upang maging tirahan ng tao (Genesis 1:2-2:3, sa “footnote”, ang mga 
salitang “walang hugis” [Hebreo TOHU] ay “hindi matitirahan” ang ibig sabihin at ang “walang laman” 
[Hebreo BOHU] ay “walang nakatira”).  Ang pagkakaroon ng mapamuksang mananakop na si 
Satanas na siyang walang humpay na lumalaban sa Diyos ang naging problema. Mawawala lang ang 
problema o magiging perpekto ang mundo (Isaias 60-66) kapag ikinulong na ng Diyos si Satanas sa 
magaganap na Milenyal na Kaharian (1,000 taong paghahari ni Jesu-Cristo, tingnan sa Pahayag 
20:1-30). 
  

 4.  Ang Unaat Huling Adan  
Ang unang tao, si Adan, ay itinalagang pinuno ng buong nilalang (Genesis 1:28; 2:4-25). Inilagay siya 
sa Hardin ng Eden upang mangalaga at tumira dito.  Ang “Huling Adan,” ang Panginoong Jesu-Cristo         
(1 Mga Taga-Corinto 15:45), ay literal na mamumuno sa loob ng 1,000 taon (Pahayag 20:4).  Siya 
ang kumakatawan sa pagiging “huli” sapagkat wala nang ibang nabuhay na walang dungis.  

 
 5.  Pakikipaglaban ng Tao kay Satanas  

Nang si Adan ay pinaalis sa Hardin ng Eden, siya ay napailalim kay Satanas, ang “naghahari sa 
mundong ito” (Genesis 3; Juan 12:31; 16:11).  Darating ang panahon na ipaiilalim ng Diyos si 
Satanas kay Cristo at magaganap ito bago magsimula ang Milenyal na Kaharian (Pahayag 20:1-3).  

 
 6.  Hinatulan ang Buong Sangkatauhan  

Ipinahintulot ng Diyos na mahulog sa kasamaan ang tao, pero sa huli, makikipagtuos Siya sa 
sangkatauhan. Sa Genesis 4-10, isinalaysay ang kuwento na nagbunga sa malawakang Pagbaha, 
naganap nang ang pagiging makasalanan ng tayo ay hinatulan ng Diyos (Genesis 6:1-13). Muling 
magaganap ang pagtutuos na ito sa Ikalawang Pagdating ni Jesu-Cristo, matapos ang pitong taong 
Tribulasyon. Sa pagkakataong iyon, pagbubukurin niya ang natitirang tao bilang “mga tupa 
(Mananampalataya),” at “mga kambing (Hindi Mananampalataya)” (Mateo 25:31-46). 
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 7.  Babilonia 
Pagkatapos ng baha sa panahon ni Noe ang mundo ay muling dumami ang tao pero hindi nagtagal, 
ang tao ay muling lumihis ng daan palayo sa Diyos. Sa Babilonia, itinayo nila ang Tore ng Babel 
(Genesis 11), isang palantandaan ng kanilang pagtatangkang iligtas ang mga sarili. Inisip nilang kung 
ang toreng kanilang itinatayo ay sasapat ang taas, makaliligtas sila sa hatol (gaya ng paghatol noong 
Pagbaha) ng Diyos at ito’y mangyayari kung sila’y makakaakyat sa langit. Ang pinagsimulan ng 
pagtatayo nila ng tore ay relihiyon na kilala sa tawag na “humanism” o dahil/para sa tao, na may 
paniniwalang may kakayahan ang taong magligtas sa sarili sa pamamagitan ng mga sistemang may 
kaugnayan sa relihiyon at/o ekonomiya. Tanging ang tunay na Kristiyanismo ang nakauunawa na 
hindi kayang iligtas ng tao ang sarili kaya nangangailangan siya ng Tagapagligtas. Ang ilang 
makataong pananaw ay makikita sa Biblia sa buhay ng mga tumutol at hindi sumunod sa Buhay na 
Diyos. Nakita ang ganitong pananaw sa lumipas na Babilonia (Isaias 47) at Tyre (Ezekiel 26-27) at 
magpahanggang ngayon ay nandito pa rin. Ito rin ang pananaw ng mga nagtayo ng iba’t-ibang 
relihiyon sa mundo na naniniwalang umaakyat sa antas ng pagiging diyos ang tao kaya’t ang 
kaligtasan ay nasa sarili. Pagsapit ng Tribulasyon, hahatulan ng Diyos ang mga itinatag na katulad ng 
samahang Babilonia (Pahayag 17-18).  

 
 8.  Israel 

Matapos magsikalat ng mga tao mula sa Babel at ipamahagi sa bawat bansa ang kaniya-kaniyang 
wika, tinawag ng Panginoon si Abraham upang maging tagapag-simula ng bagong bansang, Israel 
(Genesis 12). Sa pamamagitan ng himalang pagdadalang tao sa anak nitong si Isaac at ang 
kapanganakan ng apong si Jacob, ang pangakong ibinigay kay Abraham tungkol sa Mesias ay 
nagpatuloy (Genesis 22:1-18; 28:14). Sa kalaunan, itinaboy at ikinalat ang mga Israelita mula sa 
kanilang lupain tungo sa iba-ibang bahagi ng mundo dahil sa kanilang pagsamba sa mga diyos-
diyosan, pero nanatili ang mga pangako ng Panginoon. Ang Israel ay hihirangin at titipunin sa 
kapangyarihan ng Diyos pagkatapos ng Tribulasyon at sila’y pagpapalain ng Milenyal na Kaharian 
(Mateo 24:29-31).  

 
 9.  Ang Pagdating ni Jesu-Cristo 

Ang Unang Pagdating ni Jesu-Cristo ay naganap sa tamang panahon ng plano ng Diyos para sa 
kasaysayan (1 Timoteo 2:6). Ang mga Ebanghelyo nina Mateo, Marcos, Lucas at Juan ang 
nagsasalaysay ng magandang kuwento ng kapanganakan ni Jesus, ang Kaniyang gawain, 
kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay. Maliwanag na si Jesus ang “Nagdurusang Lingkod” na 
matulang ipinahayag sa Isaias 53. Ang Ikalawang Pagdating ni Jesu-Cristo ay magaganap matapos 
ang Tribulasyon, kapag si Cristo ay muling tumuntong sa lupa at lupigin ang Kaniyang mga kaaway 
(Zacarias 14:1-8; Pahayag 19:11-19), kaya ito ang maghuhudyat sa pagsisimula ng Milenyal na 
Kaharian. Sa pagkakataong ito, darating Siya bilang “Matagumpay na Hari.” 

 
 10.  Magkakasalungat na Ministeryo 

Ipinakita sa mga Ebanghelyo ang hayagang gawain ng Panginoong Jesu-Cristo (Mateo, Marcos, 
Lucas, Juan).  Ang gawain ni Cristo ay isang paglilingkod sa kapwa (Mateo 20:28). Ito ay malinaw na 
salungat sa gawain ng Antichrist o AntiCristo (kilala din bilang “taong labas sa batas”) na 
magkakaroon ng gawaing makasarili, sisikapin nitong kunin ang atensiyon at pananambahan para sa 
kaniyang sarili (2 Mga Taga-Tesalonica 2:1-12; Pahayag 6-16).  

 
 11.  Ang Iglesia  

Matapos ang Pagkabuhay at Pagluklok sa langit ni Jesu-Cristo sa kanang trono ng Diyos Ama, ang 
kaniyang Iglesia ay tinawag upang ikalat ang mabuting balita ng kapatawaran sa mga kasalanan sa 
pamamagitan ng ginawa ni Jesu-Cristo (Gawa ng mga Apostoles).  Ang Iglesia ay may 
responsibilidad na “gawing mananampalataya ni Cristo ang lahat ng mga bansa” (Mateo 28:18-20), 
hanggang sa siya ay “tawagin” para ikasal sa Panginoon (1 Mga Taga-Tesalonica 4:13-18; 1 Mga 
Taga-Corinto 15:50-58; Pahayag 19:7-10).  

 
B.  Buod  

Kapag ating susuriin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring inilarawan, makikita natin ang 
lumalabas na kagila-gilalas at eksaktong tinutumbok ng mga ito. Ito ay ang pagbubukas at pagsasara ng 
kasaysayan ng tao. Mas malilinawan ito sa ginawang talaan. Pagtambalin ang magkaparehong bilang at 
magkakaroon ka ng kabuuang pananaw sa plano ng Diyos.1 
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1.  Ang paglikha sa unang langit at lupa.  Genesis 1:1; 2 Pedro 3:6  
 2.  Ang unang pag-aaklas ni Satanas.  Isaias 14:12-14; Ezekiel 28  
  3.  Inihanda ang mundo para sa tao.  Genesis 1:2-2:3  
   4.  Ang pamumuno ng unang Adan.  Genesis 2:4:25  
    5.  Napailalim ang tao kay Satanas.  Genesis 3  
     6.  Ang buong sangkatauhan ay hinatulan.  Genesis 4-10  
      7.  Ang pagtatayo ng Tore ni Babel.  Genesis 11  
       8.  Tinawag na isang bansa ang Israel.  Genesis 12     
         9.  Ang Unang Pagdating ni Jesu-Cristo.  Mateo, Marcos, Lucas, Juan 
         10.  Ang ministeryo ni Jesu-Cristo.  Mateo, Marcos, Lucas, Juan 
          11.  Pinahayo ang Iglesia.  Mga Gawa  
          11. Pagtawag sa Iglesia.  1 Mga Taga-Tesalonica 4:13; 1 Mga Taga-Corinto 15:50-58 
         10.  Ang ministeryo ng AntiCristo.  2 Mga Taga-Tesalonica 2:1-12; Pahayag 6-16 
        9.  Ang Ikalawang Pagdating ni Jesu-Cristo.  Pahayag 19:11-19 
       8.  Ang Israel ay muling tinipon bilang isang bansa.  Mateo 24:29-31 
       7.  Ang pagwasak sa mga samahang Babilonia.  Pahayag 17-18 
     6.   Ang buong sangkatauhan ay hinatulan.  Mateo 25:31-46  
    5.  Si Satanas ay sumailalim kay Cristo.  Pahayag 20:1-3  
   4.  Ang pamumuno ng Huling Adan.  Pahayag 20:4  
  3.  Ang pinerpektong mundo para sa tao.  Isaias 60-66  
 2.  Ang huling pag-aaklas ni Satanas.  Pahayag 20:7-10  
1.  Ang paglikha ng bagong langit at bagong lupa.  Pahayag 21-22  

 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 1, Seksiyon 3  
 
 1.  Basahin ang Genesis 1-2 at Pahayag 21-22.  Ano ang kanilang isinasaad?  
 
 2.  Basahin ang Isaias 14:12-14 at Pahayag 20:7-10.  Ano ang orihinal na kasalanan ng Diyablo at 

ano ang kaniyang huling kahihinatnan?  
 
 3.  Basahin ang Genesis 1:2- 2:3 ulit at Isaias 60-66.  Sa Genesis ang daigdig ay ginawang walang 

kapintasan (ganap), subalit dahilan sa pagbagsak ni Adan sa kasalanan ito ay naging hindi 
ganap. Ano ang nais ipahiwatig ng talata sa Isaias?  

 
 4.  Basahin ang Genesis 3, 1 Mga Taga-Corinto 15:45 at 1 Pedro 2:22-24.  Ano ang pagkakaiba ng 

unang Adan at ng huling Adan na walang iba kundi si Jesu-Cristo?  
 
 5.  Basahin ang Mga Taga-Efeso 6:10-18.  Sino ang mga tunay na kaaway at paano natin sila 

lalabanan?  
 
 6.  Basahin ang Genesis 6:1-13 at Mateo 25:31-46.  Ano ang nagkakatulad na tema sa mga 

kabanatang iyon?  
 
 7.  Basahin ang Pahayag 17-18.  Ang relihiyon sa Babylonia ay humanismo, na ang ibig sabihin ay 

kaya ng sangkatauhan na iligtas ito. Kahit walang pagtatangka na subuking alamin ang mga 
simbolong nakapaloob sa mga kabanatang iyon, hanapin ang dalawang paraan na ipinahayag 
ang mga ito. (Pahiwatig: Kabanata 17 ay isang paraan, Kabanata 18 ay isa pang paraan)  

 
 8.  Basahin ang Genesis 12:1-3, mga Hebreo 11:8-12, at Pahayag 21:1027, kailan ang kumpleto at 

lubos na kaganapan ng pangako kay Abraham?  
 
 9.  Basahin ang Isaias 53, Zacarias 14:1-8, at Pahayag 19:11-19.  Ilarawan nang simple ang 

pagkakaiba ng Unang Pagparito ni Jesus sa Kaniyang Pangalawang Pagparito?  
 
 10.  Basahin ang 2 Mga Taga-Tesalonika 2:1-12 at Mateo 20:28.  Ano ang pangunahing pagkakaiba 

ng ministeryo ni Jesu-Cristo at ng ministeryo ng Anti-Cristo?  
 
 11.  Basahin ang Mateo 28: 18-20, mga Gawa 1:8, at 1 Mga Taga-Tesalonica 4:13-18.  Ano ang 

pangunahing gawain ng Iglesia hanggang sa siya ay katagpuin ng Panginoon sa ulap?  
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Seksiyon 4 
Ang Pagtanaw sa Kronolohiya  
 
Dapat malaman ng nag-aaral ng Biblia ang pagkakasunod-sunod, petsa at ugnayan ng mga mahahalagang 
pangyayari sa kasaysayan. Kaya naman, ang seksiyong ito ay nagbibigay ng tatlong hati ng panahon.  Ang 
una ay nagtatala sa sampung mahahalagang pangyayari na makikita sa Biblia at ang katumbas nilang taon 
na siyang bumubuod sa kanilang kahalagahan.  Ang ikalawa ay tumutukoy sa mahahalagang pangyayari sa 
Lumang Tipan at itinuturo nito ang mga aklat sa Biblia na kakikitaan sa kanila.  Ang ikatlo ay nagtatala ng 
pagkakasunod-sunod ng mga aklat sa Bagong Tipan.  
 
Ang mga petsang may nakalagay na “B.C.” sa hulihan ay tumutukoy sa mga taong “before Christ” o bago 
dumating si Cristo. Iyong mayroong “A.D. ay tumutukoy sa mga taong pagkatapos ni Cristo (A.D. ay hango sa 
Latin, Anno Domini, na ang ibig sabihin ay “in the year of our Lord” o sa taon ng ating Panginoon).  
 
Ang mga ibinigay na taon ay base sa literal na paliwanag mula sa Salita ng Diyos.  Maraming tao na nag-aral 
ng Salita ng Diyos ang nagkaroon ng iba’tibang paniniwala ukol sa mga petsa sa mga kadahilanang hindi na 
mabanggit pa sa sobrang dami nito. Huwag itong hayaang maging sagabal. Ang pinakamahalagang bahagi 
ng araling ito ay ang pag-aaral ng pagkakasunodsunod ng mga pangyayari.  
 
Ang mga nakaraang lathala ng Mga Pundasyon ay hindi nakapagbigay paliwanag sa animnapung taon na 
hindi nabanggit sa Genesis 11:26-12:5, pero tinukoy ito sa Mga Gawa 7:4. Ang teskto sa Mga gawa ay 
nagsasabi na iniwan ni Abraham ang Haran pakatapos mamatay ni Terah. Si Terah ay namatay sa Haran sa 
gulang na 205 (Genesis 11:32) at si Abraham ay umalis sa Haran sa gulang na 75 pagkamatay ni Terah (Acts 
7:4) Ibig sabihain ay si Terah ay namatay sa gulang na 130 ng ipanganak si Abraham. Ang 70 taong nabangit 
sa Genesis 11:26 ay maaaring tumukoy aliman sa kapanganakanni Nahor o Haran, malamang, ni Haran 
(Genesis 11:28 ) Sana, mapagtibay nito ang mga prinsipyo na ang bawat estuyante ay magpatuloy na 
ikumpara ang Skriptura sa kapwa Skriptura at hayaan nitong ipaliwanag o bigyang linaw ang kanyang sarili. 
 
A.  Sampung Mahahalagang Pangyayari at ang Taon 
 1.  Ang Pagkakasala ni Adan (3958 B.C.)   
  Ang literal na pagsusuri ng “genelohiya” (mga angkan) ng pinagmulang ninuno na ibinigay ng Salita 

ng Diyos ay sumapit sa atin sa taong nasa 3958 B.C. nangmahulog si Adan sa kasalanan. Inayos ang 
Biblia sa pamamaraang dapat tayong magsimula kay Adan at pabalik naman mula sa ika-apat na 
taon ni Solomon (1 Mga Hari 6:1). Nagbigay ang Biblia ng impormasyon tungkol sa mga taong nasa 
pagitan ng mahahalagang pangyayari. Habang iniuugnay natin ang mga pangyayari sa Biblia sa mga 
kinikilalang petsa sa kasaysayang nakatala sa labas ng Biblia, maaari na nating pagsamahin ang mga 
impormasyon sa labas at loob ng Biblia.  

 
 2.  Ang Bahang Noe (2302 B.C.)  
  Kapag sinundan natin ang genelohiya/pinag-angkanan sa Genesis 5, malalaman natin na 1,656 taon 

anglumipas mula ng mahulog si Adan sa kasalanan hanggang sa Bahang Noe.  Ito ang nagbigay ng 
taong 2302 B.C.  

 
 3.  Ang Pangako kay Abraham (1875 B.C.) 
  Ang ibinigay na genelohiya/pinag-angkanan sa atin sa Genesis 11:10-26 ay nagpapakita na si 

Abraham ay ipinanganak 352 taon makalipas ang Pagbaha, o 2008 taon pagkatapos ni Adan. Ito’y 
nagbibigay ng indikasyon ng kaniyang pagsilang noong 1950 B.C. Napag-alaman natin mula sa 
Genesis 12:4 na si Abraham ay 75 taon nang tanggapin niya ang pangako ng Diyos na nakilala bilang 
Abrahamic Covenant o Kasunduan. Ito’y nangangahulugan na ginawa ang pangako noong 1875 B.C. 

  
 4.  Ang Paglabas (Exodo) ng Bansang Israel (1445 B.C.)  
  Isinalaysay ng Genesis 12-50 ang impormasyon tungkol sa angkang direktang nagmula kay 

Abraham. Ang mga anak ni Jacob (tinawag ding Israel ang apo ni Abraham) ay tumungo sa Ehipto 
kung saan sila’y naging alipin sa kalaunan (Exodo 1). Pinalaya sila ng Diyos mula sa kamay ng mga 
taga-Ehipto sa pamamagitan ni Moises. Sinabi sa atin ni Apostol Pablo na lumipas ang 430 taon mula 
sa pangako kay Abraham hanggang sa pagbibigay ng Kautusan (Mga Taga-Galacia 3:17). Ang mga 
panahong ito ay 1445 B.C. o 2,438 bilang ng taon pagkaraan ni Adan.  

 
 5.  Ang Ika-Apat na Taon ng Paghahari ni Solomon (965 B.C.) 
  Si Solomon ay naging ikatlong hari ng bansang Israel, sumunod sa kaniyang amang si David at 

Haring Saul. Sa 1 Mga Hari 6:1 sinabi sa atin na 480 taon ang lumipas simula Exodo hanggang sa 
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kaniyang ika-apat na taon ng paghahari noong sinimulan niyang itayo ang Templo. Maaari na nating 
kuwentahin ang taon at ito’y 965 B.C. o 2,918 bilang ng taon pagkatapos ni Adan.  

 
Nakuha naming hanapin ang ika-apat na taon ni Solomon sa iba pang mga makasaysayang talaan. 
Dahil dito nagkaroon ng tiyak na petsa na siyang pinagsimulan ng pagbilang pabalik at nagkaroon din 
ng petsa ang nauna nang binanggit para sa Exodo, ang Pangako kay Abraham, ang Pagbahang Noe 
at Adan. Dahil sa mga natuklasan ng mga archaelogists (iyong mga espesyalista sa sinaunang 
sibilisasyon na nag-aaral at nagsasagawa ng eksaminasyon ng mga naiwang bakas ng kasaysayan) 
sa nakalipas na 100 taon, napilitan ang tao na isunod ang kasaysayang hindi natatala sa Biblia sa 
mga taon na may B.C. Ito’y ilan sa mga kadahilanan ng pagkakaiba-iba ng sistema sa pagtatakda ng 
petsa.  

 
 6.  Nang Bumagsak ang Kaharian sa Hilaga ( 721 B.C.)  

Nang mamatay si Solomon, nahati ang Israel sa dalawang magkahiwalay na kaharian na nakilala 
bilang “Kaharian sa Hilaga” o Israel, at ang “Kaharian sa Timog” o Judah. Ang Kaharian sa Hilaga ay 
napasakamay ng mga Asiria noong 721 B.C. at hindi na ito nanatiling isang kaharian.  

 
 7.  Nang Bumagsak ang Kaharian sa Timog (586 B.C.) 
  Sinakop ng Babilonia ang Kaharian sa Timog noong 586 B.C. at sila’y puwersahang inalis sa kanilang 

lupain at lumipas ang 70 taon bago sila hinayaang makabalik, ito’y noong 516 B.C.  
 
 8.  Ang Kapanganakan ni Jesu-Cristo (1 B.C.) 
  Ang sistema sa paglalagay ng palatandaang B.C. at A.D. sa mga taon ay ginamit lamang noong ika-

animna siglo matapos dumating ang ating Panginoon. Itinalagang maging basehan ang 
kapanganakan Niya sa lahat ng taon at petsang may kaugnayan sa kasaysayan. Nang itinalaga ng 
mga Kristiyano ang sistemang ito, hindi wasto ang kanilang pinagbasehang impormasyon kung kelan 
nabuhay si King Herod (na binanggit sa Biblia na siyang nasa kapangyarihan nang ipinanganak si 
Jesus, Lucas 1:5). Natagalanbago natuklasan ang pagkakamaling ito subalit masyado na itong 
maraming pinaggagamitan kaya’t sa halip na baguhin pa isa-isa ang mga petsa, napagkasunduan na 
sabihin na lang na si Jesus ay ipinanganak noong 1 o 2 B.C.  

 
May pagkakaiba sa Julian Calendar na nagsisimula sa ika-1 ng Enero atsa Jewish Calendar na 
nagsisimula sa Setyembre. Ito ang dahilan kaya may nakikita kayong mga taon na nasusulat ng “1-2 
B.C.” o “966-965 B.C.”  

 
 9.  Ang Kamatayan, Paglilibing at Pagkabuhay na Mag-Uli ni Jesu-Cristo (A.D.32-33)  
 Karamihan sa mga espesyalista ng Biblia ay naglagay ng taong A.D. 32-33 sa kamatayan, paglilibing 

at pagkabuhay na mag-uli ni Jesu-Cristo. 
 
 10.  Ang Huling Aklat sa Biblia (A.D. 96)   

Ang petsang ito ay may kaugnayan sa pagkakatapon kay Apostol Juan sa Isla ng Patmos (Pahayag 
1:9) habang naghahari ang Emperor ng Roma na si Domitian, kung saan ang Biblia ay nakumpleto 
(Pahayag 22:18-19).  

 
B.  Kronolohiya ng Mga Aklat sa Lumang Tipan 
 1.  Kay Adan Hanggang sa Pagbaha (3958-2302 B.C.)  
  Genesis 1-5  
 
 2.  Pagbaha Hanggang sa Pangako kay Abraham (2302-1875 B.C.)  
  Genesis 6-12  
 
 3.  Ang Pangako Kayabraham Hanggang sa Exodo (1875-1445 B.C.)  
  Genesis 12-50; Aklat ni Job  
  

4.  Ang Exodo Hanggang sa Ika-Apat na Taon ng Paghahari ni Solomon (1445-965 B.C.) 
a. Exodo     e.  Josue    i.  2 Samuel  
b. Levitico     f.  Mga Hukom    j.  1 Mga Hari 1-5  
c. Mga Bilang     g.  Ruth    k.  Mga Awit  
d. Deutoronomio    h.  1 Samuel    l.  1 Mga Taga-Cronica  
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5.  Ang Ika-Apat na Taon ng Paghahari ni Solomon Hanggang sa Pagbagsak ng Judah (965-586 
B.C.)  
a. 1 Mga Hari 6-22    g. Obadias    m. Isaias  
b. 2 Mga Hari     h.  Joel     n.   Nahum  
c. 2 Mga Taga-Cronica   i.   Jonas    o.   Sofonias  
d. Mga Kawikaan   j.   Amos    p.   Habacuc  
e. Ang Mangangaral    k.   Oseas  
f. Ang Mga Awit ni Solomon   l.   Mikas  

 
 6.  Ang Panahon ng Puwersahang Pamamalagi sa Babilonia (586-516 B.C.)  

a. Jeremias     c.  Ezekiel  
b. Mga Panaghoy    d.  Daniel  

 
 7.  Pagkatapos ng Puwersahang Pamamalagi sa Babilonia Hanggang sa Katapusan ng Lumang 

Tipan (516-400 B.C.) 
a. Esdras     c.  Zacarias    e.  Malakias  
b. Nehemias     d.  Ageo  

 
C. Ang Kronolohiya (Pagkakasunod-Sunod) ng Mgaaklat ng Bagong Tipan  

Pinaniniwalaang sa ganitong pagkasunod-sunod isinulat ang iba’t-ibang kinasihang aklat sa Bagong 
Tipan (ang ginagamit na salita ay inscripturation):  

 1.  Ang Kasaysayan ng Buhay ni Cristo at ng Unang Iglesia (A.D. 55-85) 
a. Mateo  d.  Juan  
b. Lucas  e.  Mga Gawa  
c. Marcos  

 
 2.  Mga Sulat Para sa Iglesia (A.D. 46-85)  

a. Santiago  h.    Filemon  o.    Mga Hebreo  
b. Mga taga-Galacia  i.    Mga taga-Efeso  p.    1 Pedro  
c. 1 Mga taga-Tesalonica  j.    Mga taga-Colosas  q.    2 Pedro  
d. 2 Mga taga-Tesalonica  k.    Mga taga-Filipos  r.    Judas  
e. 1 Mga taga-Corinto  l.    1 Timoteo  s.    1 Juan  
f. 2 Mga taga-Corinto  m.   Tito  t.    2 Juan  
g. Mga taga-Roma  n.    2 Timoteo  u.    3 Juan  

 
 3.  Mga Propesiya (A.D. 96) 
  Pahayag  
 

Para sa Personal na Pag-Aaral:  Kabanata 1, Seksiyon 4 
 
 1.  Ihanay ang Mga Pangyayari sa Tamang Ayos:  
  Ang Pagbagsak ng Kaharian sa Hilaga  
  Ang Baha ni Noe  
  Ang Pagbagsak ng Kaharian sa Timog  
  Ang Pangako kay Abraham  
  Ang Kamatayan, Pagkalibing, at Pagkabuhay na Muli ni Jesus  
  Ang Exodo ng Israel  
  Ang Ika-apat na Taon ng Paghahari ni Solomon  
  Ang Kapanganakan ni Jesu-Cristo  
  Ang Pagkakasala ni Adan  
  Ang Huling Aklat sa Kasulatan  
  

2.  Aling Mga Aklat sa Lumang Tipan ang Sumaklaw sa Panahong Nagsimula sa Paglikha Hanggang 
  sa Exodo ng Mga Israelita Mula sa Ehipto?  

 
 3.  Ihanay ang Mga Bahagi ng Kasulatan Sang-Ayon sa Panahon Nang Kanilang Pangyayari 
  1 Samuel     Josue     2 Samuel   
  1 Mga Hari 1-5     Deutoronomio    Levitico   
  Mga Bilang     Ruth     Mga Awit   
  Mga Hukom     1 Mga Cronica    Exodo  
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 4.  Ihanay ang Mga Bahagi ng Lumang Tipan Sang-Ayon sa Panahon Nang Kanilang Pangyayari 
2 Mga Cronica  Isaias  Oseas     
1 Mga Hari 6-22  Nahum  Joel     
2 Mga Hari  Amos  Zepania   
Mga Kawikaan  Mikas  Habakuk    
Ang Mangangaral  Jonas  
Awit ni Solomon  Obadias  

 
 5.  Ihanay ang Mga Aklat sa Lumang Tipan Sang-Ayon sa Panahon Nang Kanilang Pangyayari 
  Nehemias  Ezekiel     Zacarias   
  Daniel  Malakias    Mga Panaghoy   
  Jeremias  Esdas     Hageo  
 
 6.  Ihanay ang Mga Aklat na Ito ng Bagong Tipan Sang-Ayon sa Panahon Nang Kanilang Pangyayari 
  Mateo   Lucas  Mga Gawa   
  Marcos  Juan  
 
 7.  Ihanay ang Mga Aklat na Ito ng Bagong Tipan Sang-Ayon sa Panahon Nang Kanilang Pangyayari 
  Mga Taga-Roma     2 Mga Taga-Tesalonica   2 Pedro   
  1 Mga Taga-Corinto    1 Timoteo    1 Juan    
  2 Mga Taga-Corinto    2 Timoteo    2 Juan    
  Mga Taga-Galatia    Tito     3 Juan    
  Mga Taga-Efeso     Filemon    Judas    
  Mga Taga-Filipos     Mga Hebreo Pahayag   Pahayag  
  Mga Taga-Colosas    Santiago       
  1 Mga Taga-Tesalonica    1 Pedro  
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Seksiyon 5 
Paghahanda sa Pag-Aaral ng Biblia  
 
Sa huling dalawang seksiyon naipaliwanag sa atin ang kahalagahan ng mga pangyayaring bumuo sa 
kasaysayan na dapat nating malaman (Seksiyon 3) kasama ang pagkakasunod-sunod nila (Seksiyon 4). 
Naglalatag tayo ng pundasyon upang tumulong sa pagsagot sa isang importanteng katanungan na dapat 
itanong ng isang taong nag-aaral ng Biblia: “Kailan?” Sa ating pagsisikap na maunawaan ang Biblia, nakikita 
natin ang sarili na naghahanap ng iba pang kasagutan sa mga tanong na mahalaga upang “mawasto ang 
pagtangan sa salita ng katotohanan” (2 Timoteo 2:15). Inaanyayahan tayo ng Diyos na dalhin lahat ng 
ating katanungan sa Kaniya (Mateo 7: 7-8).  
 
Ang mga pangunahing katanungan na dapat itanong sa bawat bersikulo ay simple lang: sino, ano, kailan, 
saan, bakit at paano? Sa paghahanap ng mga sagot, nararapat na isaisip ang dalawa pang katanungang 
may kaugnayan sa buhay Kristiyano:  Paano ba ito makatutulong sa pagbuo ng isang malalim at personal na 
relasyon sa ating Panginoong Jesu-Cristo (Mga Taga-Filipos 3:10), at paano na tayo dapat mamuhay (Juan 
7:17)?  
 
A.  Anim na Pangunahing Tanong sa Bawat Bersikulo 
 1.  Sino?  

Sa pagtatanong natin ng “sino” nagsisikap tayong malaman kung sino ang nagsasalita at para kanino 
ang mga katagang iyon. Isang halimbawa na makikita sa Genesis 22:2 ay nang inutusan ng Diyos si 
Abraham na ihandog ang kaniyang anak sa Kaniya, ang kaniyang bugtong na anak. Sa 
pagkakataong ito, angkinakausap ng Diyos ay si Abraham at wala ng iba. Kaya, tayong mga nakikinig 
ng Salita, ay hindi inuutusan.  
 

 2.  Ano?  
  Ang tanong na “ano” ay tumutukoy sa totoong kahulugan ng sinasabi. Ang pinatutungkulan sa 

Pahayag 5 na “ang Tupa” ay si Jesu-Cristo.  Hindi nilalayong sabihin na Siya ay isang mabalahibong 
nilalang na may apat na paa dahil ang tinutukoy ay ang Kaniyang pagiging Kordero para sa 
kasalanan (Juan 1:29) na siyang totoong ibig sabihin. 

  
 3.  Kailan?  
  Ang “kailan” na tanong ay nagtuturo sa atin sa yugto ng panahong natutukoy sa nasusulat. 

Halimbawa, ang kasal ni Abraham sa kaniyang kapatid sa ama o ina na si Sarah ay maituturing na 
imoral. Ito ay kung hindi malalaman ng nagbabasa na ang kasalang ito ay naganap bago ipatupad 
ang Batas ni Moises na nagbabawal sa mga ganitong gawain. At dahil walang kasalanang ginagawa 
ang isang tao hangga’t walang batas na nagsasabing ito’y kasalanan (Mga Taga-Roma 4:15) iisipin 
natin na sa kaso ni Abraham, ang insestwal na kasal ay hindi kasalanan. Ang malinaw na mga 
kasagutan sa tanong na “kailan” ay nararapat sa ganap na pag-unawa.  

 
 4.  Saan?  
  Ang “saan” ay tumatalakay sa heograpiya (lokasyon) at kultura kung saan nasulat ang mga ito. 

Kadalasan makakakita tayo sa Biblia ng pariralang “pataas sa Jerusalem.” Sa maraming kultura, ang 
ibig sabihin ng “pataas” ay patungong norte. Pero ang nilalayon ng Biblia ay may kaugnayan sa kung 
ang pupuntahan ay may mataas na lupain at hindi ayon sa direksyon. Nang si Jesus ay manggaling 
sa Galilea at “pataas sa Jerusalem,” sa katotohana’y patungo siyang timog pero tutungo siya sa mas 
mataas na kalupaan.  

 
 5.  Bakit?  
  Ang tanong na “bakit” ay palaging pinakamahirap sagutin. Kalimitang makikita ang sagot dito sa 

pamamagitan ng patuloy na pag-aaral sa iba pang nasusulat. Kung babasahin ng isang tao ang 
nasusulat sa Isaias 7:14 na nagsasabing, “Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at 
ito’y tatawaging Emmanuel,” siguradong ang unang itatanong ay, “bakit dalaga?” Maaari nating 
sagutin ang tanong ng, “iyan ang pamamaraan na ninais ng Diyos.” Ang sagot na iyan, bagama’t 
wasto, ay hindi sapat.  

 
Habang naghahanap tayo ng sagot makikita natin na nasusulat sa Mga Taga-Roma 5 ang pagtalakay 
sa epekto ng kasalanan ni Adan sa sangkatauhan. Malalaman natin na dahil sa isang tao, si Adan, 
lahat na ng tao ay nagkaroon ng Pita ng Laman. Kung si Jesus ay may makamundong ama, 
magkakaroon din siya ng Pita ng Laman. Ang sagot sa “bakit?” sa pagkakataong ito ay, ito ay upang 
umabot si Cristo sa pamantayang kailangan upang pagbayaran ang kasalanan.  
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6.  Paano?  
  Ang tanong na “paano” karaniwan ay kasing-hirap sagutin. Maitatanong natin “Paano nakalakad si 

Jesus sa tubig?” Ang simpleng sagot ay sapagkat nanalig Siya sa Banal na Espiritu (Lucas 4:18). 
Maaari din nating itanong kung “Paano kino-kontrol ng Diyos ang kasaysayan gayong binigyan Niya 
ang sangkatauhan ng kalayaang mamili?” Ang tanong na iyan ay hindi madaling sagutin at iyan ay 
tatalakayin natin sa mga susunod na pag-aaral. 

  
B. Dalawang Mahahalagang Personal na Tanong 
 1.  Paano Ba Ito Makatutulong sa Atin sa Pagbuo ng Isang Malalim at Personal na Relasyon sa 

Ating Panginoong Jesu-Cristo?  
  Ito ay isa sa mahahalagang katanungang maaari nating itanong. Ang kaalamang naidagdag sa atin 

sa pamamagitan ng pag-aaral ng Salita ng Diyos ay dapat tambalan ng pananampalataya (Mga 
Hebreo 11:6), upang ang ugnayan natin sa Panginoon ay lumago. Dapat nating panaligan na ang 
Salita ng Diyos ay wasto at mapagkakatiwalaan. Ang bunga ay isang pakikipag-relasyon sa 
Panginoon na nag-uugat mula sa Kaniyang pag-ibig at lampas sa kaalaman ng tao. Sinabi ni Apostol 
Pablo ng malinaw sa Mga Taga-Efeso 3:14-19 nang kaniyang isulat:  

 
  Dahil dito, ako’y naninikluhod sa Ama, na Siyang pinagtutularan ng pagka-Ama 

sa sambahayan sa langit at lupa. Hinihiling ko, ayon sa Kaniyang kayamanan at 
kadakilaan, na palakasin Niya ang inyong buhay espirituwal sa pamamagitan 
ng Kaniyang Espiritu. Nawa’y manahan si Cristo sa inyong puso sa 
pamamagitan ng inyong pananalig sa Kaniya upang sa inyong pag-uugat at 
pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang, 
kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Cristo. At nawa’y makilala ninyo ang di 
matingkalang pagibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. 

 
  Kung nag-aaral tayo ng Salita ng Diyos sa mga kadahilanang may kaugnayan sa katalinuhan at hindi 

tayo naghahangad na palaguin ang ating pag-ibig sa Kaniya at sa kapwa (Marcos 12:29-31), tayo ay 
magiging palalo (1 Mga Taga-Corinto 8:1). Si Apostol Pablo, na ang kaalaman sa teolohiya ay higit sa 
sinuman (2 Mga Taga-Corinto 12:1-4), ay nagpahiwatig na ang kaniyang pinakamataas na hangarin 
ay “ang lubusang makilala ko si Cristo” (Mga Taga-Filipos 3:10). Si Pablo, bilang isang Pariseo, ay 
tumahak na sa paglalakbay upang dagdagan ang katalinuhan, pero bilang isang Kristiyano, pinili niya 
ang masiglang pakikipagrelasyon sa Buhay na Diyos.  

 
  Hanapin ang mga pangako ng Diyos, panaligan ang mga ito upang sa “Kaniyang kagandahang 

loob ay lumago sa kabutihan at pagkilala sa ating Panginoong Jesu-Cristo” (2 Pedro 3:18)  
 
 2.  Paano na Tayo Dapat Mamuhay?  
  Sa oras na maunawaan natin ang ibig sabihin ng mga bersikulong ating pinagaaralan, dapat na 

nating saliksikin kung paano maiilapat ang mga ito sa pangaraw-araw na buhay. Binigyan tayo ng 
isang magandang halimbawa ng konseptong ito sa Mga Hebreo 12:1-3. Nakasaad sa una at 
ikalawang bersikulo:  

 
   Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan, at ang 

ano mang balakid na pumipigil sa atin, at tayo’y buong tiyagang magpatuloy sa 
takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na 
siyang pinagmulan ng ating pananampalataya, at siya ring nagpapasakdal nito. 
Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kaniya, hindi niya ikinahiya ang mamatay 
sa krus, at Siya ngayo’y nakaluklok sa kanang trono ng Diyos.  

 
  Ang pinili ditong ilustrasyon ng manunulat ng Hebreo ay ang pagtakbo sa isang paligsahan. Ang mga 

taong nakapaligid sa itaas ay nanonood (ang mga bayani ng Talata 11). Ang paligsahan ay tungkol sa 
pabilisan at palayuan, at sa mananalo ay ang pagkakamit ng posisyon ng karangalan. Tinatanggal ng 
kalahok ang anumang nagpapabigat at nagpapabagal sa kaniya o kaya’y ang mga sagabal na 
magpapatisod sa kaniya. Ang kaniyang mga paningin ay nasa katapusan ng laban kung saan ang 
Isang (Jesu-Cristo) nauna nang tumakbo at nanalo ay nakatayo. Ang kasiyahang naghihintay ay 
nagiging mas mahalaga kaysa sa nararamdamang pagod kaya’t ang tumatakbo ay nagpapatuloy.  

 
 
 
 
 
 



 

23 

  Kaya, sa bersikulo 3, inilalapat ng manunulat ang dalawang bersikulo sa ating buhay:  
 

  Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis Niyang paglaban ng mga makasalanan 
upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob.  

 
  Kapag tayo’y may kinakaharap na pagsubok at oposisyon, kapaitan at kalungkutan, kahihiyan at 

alipusta nang dahil kay Cristo, dapat nating isaisip ang ating Puno at palakasin ang loob sa Kaniya! 
Tandaan na “ang dakilang Saserdote nating ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan 
sapagkat sa lahat ng paraa’y tinukso Siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala” (Mga Hebreo 
4:15)  

 
C.  Paano Kung Hindi Natin Masagot Lahat ng Mga Tanong?  
 Ang mga tanong at ang kanilang mga kasagutan ay mahalaga. Subalit dapat din nating tandaan na ang 

ating relasyon sa Buhay na Diyos ay nag-uugat sa pananampalataya (Mga Taga-Efeso 2:8-9; Mga Taga-
Colosas 2:6), kaya’t sa buhay na ito ay hindi makakamit ang lahat ng mga sagot na hinahanap natin. 
Pero, nangako ang Diyos na darating ang oras na lahat ng ating mga katanungan ay sasagutin (1 Mga 
Taga-Corinto 13:12). Ang Kasulatan ay naglalaman ng sapat na impormasyon upang gabayan tayo sa 
buhay na ito.  

 

Para sa Personal na Pag-Aaral:  Kabanata 1. Seksiyon 5 
 
 1.  Basahin Jeremias 39:1 at sagutan ang anim na pangunahing mga tanong na kailangan natin  
   itanong sa bawat sa talata. 
 

Sino? =  
 
  Ano? =  
 
  Kailan? =  
 
  Saan? =  
 
  Bakit? =  
 
  Paano? =  
 
 2. Basahin Marcos 12:29-31. Sa anong apat na bagay tayo ay magmamahal sa Panginoon?  
 
 3. Basahin Hebreo 11:6 at 1 Juan 2:7-11. Anong dalawang bagay ang kinakailangan sa buhay  
   Kristiyano?  
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Kabanata 2 

 
Pagsisiyasat  

sa  
Lumang Tipan  
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Panimula  
 
Ito ay isang maikling pagsusuri sa mga aklat ng Luma at Bagong Tipan. Ang layunin ay upang ilahad sa 
mambabasa ang may-akda nito at taon ng kaniyang pagkakasulat, ang mga taong gumanap sa 
mahahalagang papel at ang tema kasama ang buod kung paano inilarawan si Cristo sa naturang aklat. 
Nakatala din sa bawat aklat ang mga pangyayaring bumuo sa nilalaman nito.  
 
Ang pagsusuri ng bawat aklat ng Biblia ay importante sa mag-aaral ng Salita ng Diyos upang maunawaan 
niya ang pangkalahatang ibig sabihin ng mahahalagang pangyayari at natatalang tema sa Biblia. Natural na 
bunga ng mahabang panahong paggugol sa pag-aaral ng mga Salita ng Diyos ang mas malalim na pagkilala 
dito. Ang ginamit na paraan ng aklat na ito ay ang pagpapakita muna sa kabuoang larawan upang makitang 
wasto ang mga detalye sa kasunod na bahagi ng pag-aaral. Nilalaman ng Unang Kabanata ang 
pangkalahatang pananaw ng buong Biblia. Dito naman sa Kabanatang ito natin sisimulan ang malapitang 
pag-aaral sa pamamagitan ng pananaw ng indibiduwal na aklat.  
 

Ang Paghahambing sa Luma at Bagong Tipan 
 
Si Cristo ang pag-asa at pinatutungkulan ng lahat ng aklat sa Biblia. Sa maraming pagkakataon, sinabi ni 
Cristo na tungkol sa Kaniya ang buong Kasulatan:  
 
 1.  Sa Mateo 5:17 sinabi Niya, “naparito ako hindi upang pawalangbisa ang Kautusan, subalit  
  upang maging katuparan ng mga ito.”  

2.  Habang naglalakad kasama ng Kaniyang mga alagad sa daan ng Emaus, sinasabi ni Lucas na 
“...nagsimula kay Moises kasama ng lahat ng mga propeta, ipinaliwanag Niya ang mga bagay-
bagay ukol sa Kaniya na natatala sa lahat ng Kasulatan.”  

3.  Nung gabing iyon, kinausap ng Panginoon ang sampu sa mga disipulo tungkol dito, si Lucas ang 
nagsasabi sa Lucas 24:44-47, “Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ‘Ito ang tinutukoy Ko nang 
sabihin Ko sa inyo noong kasa-kasama pa ninyo Ako: dapat matupad ang lahat ng nasusulat 
tungkol sa Akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng propeta at sa aklat ng mga Awit.’ At 
binuksan Niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi Niya 
sa kanila, ‘Ganito ang nasusulat: kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesias at 
muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa Kaniyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng 
mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem.”  

4.  Sa Juan 5:39 at 40, noong nakikipag-usap sa mga Hudyo, sinabi ni Jesus, “Sinasaliksik ninyo ang 
mga Kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang 
mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa Akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa Akin 
upang kayo’y  magkaroon ng  buhay.”  

 
Bilang karagdagan dito, sa Pahayag 19:10 sinabi sa atin na “ang patotoo ni Jesus (tungkol kay Jesus) ay 
siyang diwa ng lahat ng isinulat ng mga propeta.” Samakatuwid, ang pinakalayunin ng mga isinulat ng 
propeta, at ganoon na din ng lahat ng Kasulatan, ay upang ipahayag si Jesu-Cristo. Makikita agad-agad na 
dahil sa pagkakasala at pangangailangan ng tao, si Cristo ang dahilan ng Luma at Bagong Tipan dahil sa 
pamamagitan lamang Niya tayo parehong magkakaroon ng buhay na walang hanggan at buhay na ganap at 
kasiyasiya dito sa mundo (Juan 10:10). 
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Paki bigyang pansin na sa mga balangkas ng bawat aklat, ang mga pangalan/pamagat ay hindi 
nakasaad sa ibat-ibang mga bahagi ng mga talata. Ito ay para gawin ng mga mag-aaral. Pag-aralan 
ang bawat bahagi at bigyan ito ng pamagat. 

Lumang Tipan 

Kautusan–Pundasyon  para kay Cristo 
Kasaysayan–Paghahanda para kay Cristo 

Mga tula–Pag-asam kay Cristo 
Sulatin ng mga Propeta–Pag-aabang kay 

Cristo 

Paghahand
a  at 

Pundasyon 

Ang Lumang Tipan ay paghahanda sa 
pagdating ng Mesias na Tagapagligtas, 

hinihintay nila bilang Propeta, Saserdote, at 
Hari at bilang nagdurusang Tagapagligtas 
na kailangang mamatay para sa kasalanan 

ng tao bago Siya maghari. 
Bagong Tipan 

Mga 
Ebangelyo Mga Paghahayag Nagsasalaysay ng kuwento tungkol sa matagal ng hinihintay na 

Tagapagligtas at ang Kanyang Persona at gawain. 

Mga Gawa Ang Pagpapalaganap Sa pamamagitan ng pagkilos ng Banal na Espiritu, ipinahayag sa 
Mga Gawa ang tema ng Tagapaglitas na naparito. 

Mga Liham Pagpapaliwanag at 
Aplikasyon 

Tinalakay ang buong kahalagahan ng katawang tao at gawain ni 
Cristo at kung paano ito dapat gumabay sa pamumuhay ng 

Kristyano bilang kinatawan ni Cristo sa mundo. 

Ang 
Pahayag 

Ang 
Wakas/Katapusan 

Ang paghihintay sa mga pangyayari sa katapusan ng mundo at ang 
pagbabalik ng Panginoon, ang paghahari Niya sa mga huling araw, 

at ang walang hangganag estado/pamahalaan. 
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Seksiyon 1 
Ang Kautusan: Ang Unang Limang Aklat  
 
Ang unang limang aklat ng Biblia ay tinatawag minsan na Pentateuch na ang ibig sabihin ay “limang aklat.” 
Kilala din sila bilang aklat ng mga batas o kautusan dahil nilalaman nila ang mga batas at tuntunin na ibinigay 
ng Panginoon kay Moises para sa mga taga-Isreal. Ang mga aklat na ito ay isinulat ni Moises, maliban sa 
huling parte ng Deuteronomio dahil ito’y nagsasalaysay ng kaniyang kamatayan. Inilatag ng limang aklat na 
ito ang pundasyon sa pagdating ni Cristo dahil sa mga aklat na ito pinili at itinatag ng Diyos ang bansang 
Israel. Bilang piniling lahi ng Diyos, ang Israel ang naging tagapag-ingat ng Lumang Tipan, nakatanggap ng 
mga kasunduan ng pangako, at ang pinagmulang lahi ng Mesias (Mga Taga-Roma 3:2; 9:1-5).  
 

Genesis  
(Ang Aklat ng Mga Simula) 

  
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Si Moises ang sumulat ng aklat na ito. Ang pamagat na Genesis ay may ibig 
sabihin na “simula” at ito’y galing sa Septuagint (LXX), na salitang Griyego na isinalin mula sa Hebreo ng 
Lumang Tipan.  
 
Petsa ng Pagkakasulat: 1450–1410 B.C.  
 
Tema at Layunin: Kahit sa di malalim na pagbabasa ng Aklat ng Genesis matutuklasan na ito’y nagsisiwalat 
ng mga pangunahing paksa ng pagpapala at pagpaparusa. Para sa pagtalima at pananalig ay may pagpapala 
gaya ng Hardin ng Eden pero ang pagsuway ay may sumpa. Umiikot sa ganitong tema ang buong aklat. 
Ngunit maaari ding ipahayag na ang aklat ay tungkol sa naging pagpili ng isang bansa sa pamamagitan ni 
Abraham at ng Kasunduang Abraham. Sa pamamagitan ni Abraham ipinangako ng Diyos na pagpapalain ang 
mga bansa (Genesis 12:1-3; 15:1-21).  
 
Hindi lang “simula” ang ibig sabihin ng Genesis, ito ay aklat din ng mga simula. Ang aklat ng Genesis ang 
nagbibigay sa atin ng yugtong pagbabasehan ng kasaysayan, kung saan nagmumula ang mga sumunod 
pang pahayag. Isinalaysay sa aklat ng Genesis na ang lahat ng mahahalagang tema ng Biblia ay may 
pinagmulan. Ito ay aklat ng maraming simula: dito natin nakita ang pagsisimula ng buong kalawakan, ng lalaki 
at babae, ng kasalanan ng tao at ang pagkabulid ng sangkatauhan, ang panimula ng pangakong kaligtasan 
ng Diyos, ang simulain ng bansang Israel bilang piniling lahi ng Diyos dahil sa espesyal Niyang layunin na 
italaga sa kanila ang pagmumulang lahi ng Mesias at Tagapagligtas. Sa Genesis natin matututunan ang 
tungkol kay Adan at Eba, tungkol kay Satanas ang manunukso, tungkol kay Noe, ang Pagbaha, ang tungkol 
Abraham, Isaac, Jacob at si Jose at ang kaniyang mga kapatid. Dito din nagsimula ang magasawa, pamilya, 
trabaho, kasalanan, pagpaslang, pinakamabigat na hatol, pagpapakasakit, mga lahi, mga lengguwahe, 
sibilisasyon, ang Sabbath, ang unang pagtatangkang gumawa ng mundong may isang gobyerno, at ang 
maka-Babilonia (ang relihiyong naitatag sa Tore ni Babel). Ang Biblia ay isang makasaysayang pahayag. Ito 
ay salaysay ng pagkilos ng Diyos sa kasaysayan.  
 
Ang pangkaraniwang parirala na makikita sa Genesis ay “ito ang mga kapanahunan ni.” Ginamit ito ng labing-
isang beses upang ipakilala sa nagbabasa ang kasunod na pangyayaring may kaugnayan sa mga taong 
nabuhay mula ng nilikha ang langit at lupa hanggang sa mga patriarka ng Israel.  
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel:  Adan, Eba, Noe, Abraham, Sarai, Isaac, Rebeka, 
Esau, Jacob, Raquel, Jose  
 
Si Cristo sa Genesis–Ayon sa Hula: Pagkatapos na pagkatapos ng pagkakasala (ni Adan at Eba), ang 
pangakong kaligtasan ay ibinigay sa binhi ng babae (3:15), ngunit ang panggagalingan ng Mesias ay malinaw 
na ipinakita ng ilang beses sa buong Genesis: ang lahi ni Seth (4:25), ang anak ni Shem (9:26), at ang 
pamilya ni Abraham (12:3), ang binhi ni Isaac (26:3), anak ni Jacob (46:3), at ang tribu ni Juda (49:10).  
 
Marami ang mahahalagang “kalarawan” na kumakatawan sa Tagapagligtas sa Genesis. Si Adan ay isang 
kalarawan ng Cristo (Mga Taga-Roma 5:14).  
 
Si Adan ang ulo ng sinaunang nilikha at si Cristo ang ulo ng bagong espirituwal na nilikha.  
 
Ang dugong sakripisyo na inialay ni Abel ay tumutukoy kay Cristo na mamamatay para sa atin. Ang pagpatay 
ni Cain kay Abel ay maaari ding sumimbolo sa kamatayan ni Cristo.  
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Si Melchizedek bilang hari at saserdote ay isa ring kalarawan ng Cristo (Mga Hebreo 7:3). 
 
Si Jose, na buong paggiliw na minahal ng kaniyang ama, ipinagkanulo ng kaniyang mga kapatid, subalit kahit 
nagkaganoon ay naging daan sa kanilang kaligtasan ay sinasagisag din kay Cristo.  
 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas 
  
Magbigay ng pamagat sa mga seksiyon na walang pamagat. Sa iyong pamagat, subukan mong 
magpakita ng kaugnayan ng isang seksiyon sa iba. Halimbawa, sa bahaging “C” ng mga sumusunod, 
puwede mong pamagatan:  
1) Paghahanda ni Noe sa Baha  
2) Noe sa panahon ng Baha  
3) Ang pagtila ng Baha  
4) Ang Tipan kay Noe  
5) Ang Pamilya ni Noe  
 
 1.  Apat na Pangyayari (1:1–11:32)  
  a.  Ang Paglikha ng Mundo at Tao (1:1–2:25)  
    1:1–2:3     2:4-25 
       b.  Ang Kasamaan ng Tao, ang Pagkakasala (3:1–5:32)  
    3:1-24     4:1-24     4:25–5:32  
  c.  Ang Pagkawasak ng Tao, ang Baha (6:1–9:29)  
    6:1-22     8:1-22     9:18-29 
    7:1-24    9:1-17      
  d.  Ang Pagkalat ng Tao, ang Mga Bansa (10:1–11:32) 
    10:1-32     11:1-9     11:1-39  
 
 2.  Apat na Tao: Ang Pagpili ng isang Bansa at ang Paghahanda sa Manunubos (12:1–50:26)  
  a.  Abraham (Ang Ama ng Pananampalataya at ng Bansang Israel) (12:1– 23:20)  
    12:1-20     17: 1-27    21: 1-34  
    13:1-18     18: 1-33    22:1-24  
    14:1-16     19: 1-29    23:1-20  
    14:17-21    19:30-38      
    16:1-16    20:1-18      
  b.  Isaac (Ang Mahal na Anak na Ipinangako) (24:1–26:35)  
    24:1-67     25:19-34    26:26-35 
    26:1-11    26:1-17 
  c.  Jacob (Panlilinlang at Pagdidisiplina) (27:1–36:43)  
    27:1-46     31:1-55    34:1-31  
    28:1-22     32:1-23    35:1-8    
    29:1-35     33:24-32    35:9-29  
    30:1-43     33:1-20    36:1-43 
  d.  Jose (Pagdurusa at Luwalhati) (37:1–50:26)  
    37:1-36     40:1-41:57    49:1-50:21  
    38:1-30     42:1-45:28    50:22-26  
    39:1-23     46:1-48:22  
 

Exodo  
(Ang Aklat ng Pagtubos)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Si Moises ang nagsulat ng aklat na ito. Ang salitang “Exodo” ay Latin hango 
sa Griyegong EXODO. Ang katawagang ibinigay sa aklat na nagsasalin nito sa Septuagint (LXX), salitang 
Griyego. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay “umalis.”  
 
Petsa ng Pagkakasulat: 1450–1410 B.C.  
 
Tema at Layunin:  May dalawang pangunahing tema sa Exodo: (1) Ang Pagtubos na inilalarawan sa 
Paskuwa, at (2) ang kaligtasan mula sa pang-aalipin ng Ehipto na makikita sa Exodo palabas ng Ehipto at 
pagtawid sa dagat na pula.  
 
Pagkatapos ng mahigit na dalawang daang taong pagdami sa Ehipto, itinuloy ng Exodo ang kasaysayan ng 
piniling lahi ng Diyos, ang bansang Israel, at inilarawan ang kanilang pagkakaligtas sa paglabas ng Ehipto at 
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ang pagbibigay ng Kautusan. Inilarawan nito ang kapanganakan, kasaysayan, at ang pagtawag ng Diyos kay 
Moises upang pamunuan ang mga tao mula sa pagiging alipin ng mga taga-Ehipto at patungo sa Lupang 
Pangako, ang lupain ng Canaan. Sa pamamagitan ng tupa ng Paskuwa, ang pagliligtas sa mga panganay, 
kasama ang mga himala ng sampung salot, at ang pagtawid sa Dagat ng mga Tambo, ipinakita ng Diyos sa 
Kaniyang bayan na hindi lang Siya mas makapangyarihan sa kahit sinong Faraon ng Ehipto, Siya din ang 
Maykapal, Panginoon, Yahweh, ang Diyos ng Pagtubos at pagpapahayag.  
 
Nang makatawid ang mga tao sa dagat na pula at nakarating sa ilang, ibinigay ng Diyos ang Kaniyang 
matuwid na kautusan at sinabing sila’y isang minamahal na pag-aari Niya at magiging isang kaharian ng mga 
saserdote, isang matuwid na sambayanan bilang patunay sa mga bansa (Exodo 19:4-7). Itong banal na 
kautusan, kasama na dito ang Sampung Utos, ay nagpapakita ng kababalaghan ng Diyos, tinuruan sila kung 
paano iibigin ang Diyos at mangag-ibigan, at sa pamamagitan din nito ay naipakita kung paano tayo di 
nakaabot sa pagiging matuwid ng Diyos at nangangailangan ng daan upang magkamit ng kapatawaran ng 
Diyos. Ito’y ipinagkaloob sa Tabernakulo, ang mga paghahandog, at ang Pagkasaserdoteng Levitico.  
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Moises, Aaron, Miriam, Faraon  
 
Si Cristo sa Exodo: Bagaman dito’y walang hayagang isinulat ang mga propeta tungkol kay Cristo, 
maraming maliwanag na kalarawan ng Tagapagligtas dito. Dahil sa maraming bagay, si Moises ay isang 
kalarawan ng Cristo. Ang Deuteronomio 18:15 ay nagpapakita na si Moises, bilang isang propeta, ay nag-
aasam kay Cristo. Pareho silang manunubos na nanganib ang buhay noong sila’y sanggol pa lang, binitawan 
ang posisyon upang maglingkod sa iba, at tumayo bilang mga tagapamagitan, mambabatas, at tagapagligtas.  
 
Ang Paskuwa ay isang natatanging kalarawan ng Cristo bilang walang kapintasang Tupa ng Diyos (Juan 
1:29, 36; 1 Mga Taga-Corinto 5:7).  
 
Ang Pitong Pagdiriwang, bawat isa’y kumakatawan sa isang aspeto ng Tagapagligtas.  
 
Ang Exodo mismo, na iniuugnay ni Pablo sa bawtismo, larawan ng ating pagiging isa kay Cristo sa Kaniyang 
kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na mag-uli (1 Mga Taga-Corinto 10:1-2; Mga Taga-Roma 6:2-3). 
  
Ang Mana at Tubig ay parehong naglalarawan kay Cristo (Juan 6:31-35, 48-63; 1 Mga Taga-Corinto 10:3-4).  
 
Ang Tabernakulo ay kumakatawan sa Tagapagligtas sa kaniyang materyales, kulay, kasangkapan, 
kaayusan, at ang mga paghahandog dito (Mga Hebreo 9:1–10:18).  
 
Ang Mataas na Saserdote ay malinaw na pangunang pangitain ng katauhan at gawain ni Cristo (Mga Hebreo 
4:14-16; 9:11-12, 24-28).  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Paglaya sa Ehipto (1:1–18:27)  
  a.  Sa Pagka-alipin (Pagkalupig) (1:1–12:32)  
   1:1-7      5:1-23     9:8-17  
   1:8-14     6:1-12     9:18-35  
   1:15-22     6:14-30    10:1-20  
   2:1-14     7:1-7     10:21-29  
   2:15-25     7:8-13     11:1-10  
   3:1-9      7:14-25    12:1-13  
   3:10-22     8:1-15     12:14-22  
   4:1-13     8:16-32    12:23-32  
   4:14-31     9:1-7  
  b.  Paglaya sa Pagkaalipin (Kaligtasan sa Pamamagitan ng Dugo at Kapangyarihan) (12:33–14:31)  
   12:33-41     13:1-16    14:1-12  
   12:42-51     13:17-22    14:13-31  
  c.  Paglalakbay Papunta sa Sinai (Pag-aaral) (15:1–18:27)  
   15:1-21     16:8-21    17:8-16  
   15:22-27     16:22-36    18:1-16  
   16:1-7     17:1-7     18:17-27  
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 2.  Pahayag Mula sa Diyos (19:1–40:38)  
  a.  Ang Pagbibigay ng Kautusan (19:1–24:18)  
   19:1-17     22:1-15    23:20-33  
   19:18-25     22:61-31    24:1-18  
   20:1-26     23:1-9     21:1-36  
   23:10-19  
  b.  Ang Institusyon ng Tabernakulo (25:1–31:18)  
   25:1-9     26:31-37    29:1-46  
   25:10-22     27:1-8     30:1-21  
   25:23-30     27:9-21    30-22-33   
   25:31-40     28:1-43    30:34-38  
   26:1-14     29:1-9     31:1-11  
   26:15-30     29:10-30    31:12-18  
  c.  Ang Paglabag sa Kautusan (25:1–31:18)  
   32:1-10     33:1-11    34:10-28  
   32:11-18     33:12-23    34:29-35  
   32:19-35     34:1-9  
  d.  Ang Pagtatayo ng Tabernakulo  (35:1–40:38)  
   35:1-9     36:8-38    39:1-43  
   35:10-19     37:1-29    40:1-33  
   35:20-35     38:1-20    40:34-38  
   36:1-7     38:21-31  
 

Guhit ng Tabernakulo 
(walang sukat)  

 
            

               Banal na Lugar  Banal ng mga 
Banal  

 

    |||||  Lampara    
    Tansong    ||     Stand  Arko ng  
        Incensong 

Lamesa mg          
Altar 

      

     Altar      Laver     Kasunduan  
  Alay na   

Tinapay 
   

            

 

 

Levitico  
(Ang Aklat ng Kabanalan)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Si Moises ang nagsulat ng aklat na ito. Nakuha ng Levitico ang pangalan 
nito sa Septuagint at ang ibig sabihin ay “may kaugnayan sa mga Levita.” Ang mga Levita ang naging 
saserdote na pinili ng Diyos upang mangalaga sa espirituwalidad ng bansa. Ang aklat ng Levitico ay 
naglalaman ng marami sa kautusang ibinigay ng Diyos upang turuan sila sa kanilang ginagawa bilang 
saserdote sa mga pananambahan sa Diyos.  
 
Petsa ng Pagkakasulat: 1450–1410 B.C.  
 
Tema at Layunin: Sinasabi ng Levitico 11:45 na “Dapat kayong maging banal sapagkat Ako’y banal.” 
Ang direktibang ibinigay ng aklat ng Levitico ay nagpakita sa Israel na dapat silang mamuhay sa harapan ng 
Diyos bilang mga banal na tao. Ang Levitico ay ginawa upang turuan ang Israel (1) kung paano sasambahin 
at mamumuhay kasama ang Diyos at (2) kung paano gaganapin ng kanilang bansa ang misyon bilang bansa 
ng mga saserdote. Ang mahalagang tema ng Levitico ay kabanalan. Ang paglilinis ay isang proseso upang 
pabanalin ang isang tao. Ang banal na Diyos ay maaari lang lapitan base sa ginawang paghahandog, at 
saserdote ang namamagitan dito.  
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Moises, Aaron  
 
Si Cristo sa Levitico: Gaya din sa Exodo, marami ding kalarawan ng Cristo ang makikita sa Levitico.  
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Ang Limang Paghahandog ay kumakatawan sa katauhan at ginawa ni Cristo sa Kaniyang walang dungis na 
buhay, pagsunod sa Ama upang tayo’y magkaroon ng pakikisalamuha sa Diyos.  
 
Ang Mataas na Saserdote ay isang prominenteng kalarawan ng Cristo sa Levitico.  
 
Ang Pitong Pagdiriwang ay kumakatawan sa mga klase ng Tagapagligtas, nagtuturo sa atin tungkol sa 
Kaniyang walang bahid na katauhan, ang Kaniyang pagiging kapalit na handog, ang Kaniyang pagkabuhay 
mula sa kamatayan, at ang Kaniyang gawaing pagbabayad.  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral:  Balangkas  
 
 1.  Mga Kautusan ng Paghahandog (1:1–17:16)  
  a.  Para sa Paglapit sa Diyos (1:1–7:38)  
   1:1-17     4:1-35     6:8-30  
   2:1-16     5:1-19     7:1-38  
   3:1-17     6:1-7  
  b.  Para sa Saserdote (8:1–10 :20)  
   8:1-36     9:1-14     9:15-24  
   10:1-20  
  c.  Tungkol sa Kalinisan (11:1–15 :33)  
   11:1-12     13:1-59    15:1-33  
   11:13-47     14:1-32    12:1-8  
   14:33-57  
  d.  Tungkol sa Pambansang Katubusan (16:1–17 :16)  
   16:1-28     16:29-34    17:1-16  
 
 2.  Mga Kautusan ng Pagpapakabanal (18:1–27:34)  
  a.  Para sa Pagsamba sa Diyos (18:1–20:27) 
   18:1-30     19:9-37    19:1-8  
   20:1-27  
  b.  Para sa Mga Saserdote ng Diyos (21:1–22:33)  
   21:1-24     22:1-16    22:17-33  
  c.  Sa Pagsamba (23:1–24:23)  
   23:1-25     24:1-16      
   23:26-44     24:17-23 
  d.  Sa Lupain ng Canaan (25:1–26:46)  
   25:1-22     25:35-46    26:1-13  
   25:23-34     25:47-55    26:14-46  
  e.  Tungkol sa mga Pangako (27:1-34)  
   27:1-13     27:14-34  

 

Mga Bilang 
(Mga Paglalakbay sa Ilang) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Si Moises ang sumulat ng aklat na ito. Kinuha ng Mga Bilang ang pangalan 
nito sa dalawang salaysay sa ika-1 at ika-26 na Kabanata nang bilangin ang mga Israelitas, una sa Bundok 
ng Sinai at ang ikalawa sa kapatagan ng Moab.  
 
Petsa ng Pagkakasulat: 1450–1410 B.C.  
 
Tema at Layunin: Kahit na sa pagbibilang ng tao kinuha ng Mga Bilang ang kaniyang pangalan, ang aklat na 
ito ay tungkol sa halos 40 taong paglalakbay sa ilang. Ang paglalakbay na dapat ay natapos ng labing-isang 
araw ay nauwi sa 38 taong pagdurusa dahil lang sa kawalan ng pananalig at pagsuway ng mga tao. Ipinakita 
ng Mga Bilang ang resulta kapag nabigong manalig sa mga pangako ng Diyos (Mga Hebreo 3:16–4:2). 
Karagdagan pa, itinuturo ng Mga Bilang na habang nasa “ilang” na sitwasyon, hindi kailangang manatili dito 
ang mga tao ng Diyos. Ang mga pagpili natin ang nagiging direksyon ng tinatahak nating buhay. Mamaya, 
ipapakita ito ni Josue. Isa pang importanteng tema ng buong aklat ng Bilang ay ang patuloy na pangangalaga 
ng Diyos sa kaniyang tao. 
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Sa tuwi-tuwina, kahit na sila’y naghimagsik at hindi nanalig, gumawa pa rin Siya ng mga himala upang ibigay 
ang kanilang mga pangangailangan. Nagkaloob Siya ng tubig, mana, at pugo sa kanila. Patuloy Niyang inibig 
at pinatawad ang mga tao kahit na nagreklamo, nagmaktol, at nagrebelde ang mga ito laban sa Kaniya.  
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Moises, Aaron, Josue, Caleb, Balak  
 
Si Cristo sa Mga Bilang: Marahil ay wala nang mas liliwanag pa sa paglalarawan kay Cristo at sa 
pagkakapako Niya sa krus kaysa sa itinaas na ahas (Mga Bilang 21:4-9 ikumpara [cf.] Juan 3:14). 
  
Ang batong pumawi sa uhaw ng mga tao ay isang kalarawan ng Cristo (1 Mga Taga-Corinto 10:4). 
  
Ang pang-araw araw na mana ay naglalarawan kay Cristo bilang tinapay na bumaba mula sa langit (Juan 6:31-
33).  
 
Ang ulap at apoy ay kumakatawan sa mga paggabay ni Cristo at ang mga lungsod na taguan ay malinaw na 
nagpapakita kay Cristo bilang ating taguan mula sa paghuhukom. 
  
At ang huli, ang kulay pulang dumalagang baka ay isa pa ring kalarawan ng Cristo (Mga Bilang 19).  
 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Paghahanda sa Sinai (Lumang Henerasyon) (1:1–10:36) 
  a.  Ang Posisyon at Pagbibilang ng Tao (1:1–4:49)  
   1:1-46     3:1-24     4:1-20  
   1:47-54     3:25-39    4:21-28  
   2:1-34     3:40-51    4:29-49  
  b.  Ang Mga Panuntunan ng Diyos at Pagpapakabanal ng tao (5:1–9:14) 
    5:1-10     6:22-27    8:5-22  
   5:11-31     7:1-89     8:23-26  
   6:1-21     8:1-4     9:1-14  
  c.  Ang Paglalakbay tungo sa Lupang Pangako (9:15–10:36)  
   9:15-23     10:1-10    10:11-36  
  

2.  Kabiguan ng Lumang Henerasyon (11:1–25:18)  
a.  Pagiging Di-kuntento sa Daan (11:1–12:16)  

   11:1-9     11:16-30    12:1-16  
   11:10-15     11:31-35  
  b.  Di-paniniwala sa Kadesh-Barnea (13 :1–14 :45)  
   13 :1-24     14 :1-10    14 :20-38  
   13 :25-33     14 :11-19    14 :39-45  
  c.  Disiplina mula sa Panginoon (15:1–25:18)  
   15:1-13     18:8-32    21:21-35  
   15:14-31     19:1-22    22:1-21  
   15:32-41     20:1-7     22:22-41  
   16:1-40     20:8-22    23:1-30  
   16:41-50     20:23-29    24:1-25  
   17:1-13     21:1-5     25:1-9  
   18:1-7     21:6-20    25:10-18 
  
 3.  Paghahanda ng Bagong Henerasyon (26:1–36:13)  
  a.  Pagsasa-ayos ng Israel (26:1–27:23)  
   26:1-65     27:1-14    27:15-23  
  b.  Regulasyon ng mga Handog at Pangako (28:1–30:16)  
   28:1-31     29:1-40    30:1-16  
  c.  Rehiyonalisasyon ng Lupa (31:1–36:13)  
   31:1-24     33:1-49    35:1-5  
   31:25-54     33:50-56    35:6-13  
   32:1-42     34:1-29    36:1-13  
 
 
 
 

 



 

34 

Deuteronomio  
(Pagbabalik-aral sa Kautusan)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Si Moises ang sumulat ng aklat na ito. Ang pamagat na Ingles ay galing sa 
Septuagint na ang ibig sabihin ay “ikalawang pagbibigay-batas” at galing sa maling salin ng 17:18, na dapat 
sana’y “isang kopya ng batas na ito.” Ang Deuteronomio ay hindi ikalawang kautusan manapa’y isang 
pagbabalik-aral at pagpapalawig ng naunang batas na ibinigay sa Sinai.  
 
Petsa ng Pagkakasulat: 1410 B.C.  
 
Tema at Layunin: Bantayan mo ang sarili at baka ikaw ay makalimot. Matapos ang apatnapung taong 
paglalakad sa ilang, ang mga Israelitas ay nasa bisperas ng pagpasok sa lupang pangako. Bago nila gawin 
ito, naging mahalaga (at baka makalimutan nila ang ginawa ng Diyos at kung sino sila) na sila’y paalalahanan 
tungkol sa lahat na ginawa ng Diyos para sa kanila at tungkol sa banal na kautusan ng Diyos na lubhang 
mahalaga sa kanilang pananatili sa lupaing iyon at sa pagganap bilang banal na bansa ng Diyos na kaharian 
ng mga saserdote para sa mga bansa (Deuteronomio 4:1-8). Bahagi ng temang binibigyang diin ng aklat na 
ito ay ang mahalagang pangangailangan na turuan ang mga bata na mahalin at sumunod sa Diyos. 
  
Nagtapos ang Deutoronomio sa muling pakikipagtipan ng Diyos sa Israel (Kabanata 29), ang pagtalaga kay 
Josue bilang bagong mamumuno (kabanata 31), at ang kamatayan ni Moises (Kabanata 34). 
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Moises, Josue  
 
Si Cristo sa Deuteronomio: Ang pangungusap tungkol kay Moises sa 18:15 ay isa sa mga malinaw na 
paglalarawan kay Cristo. Dito’y mababasa, “Mula sa inyo pipili si Yahweh ng propetang tulad ko, siya 
ang inyong pakikinggan.” Idagdag pa na si Moises, bilang isang kalarawan ng Cristo, ang siya lang maliban 
kay Cristo na gumanap sa tatlong posisyon, bilang propeta (34:10-12), saserdote (Exodo 32:31-35), at hari 
(bagama’t hindi hari si Moises, gumanap siya bilang tagapamalakad ng Israel; 33:4-5). Si Moises lang bukod 
kay Cristo ang nakagawa nito.2 
 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Pambungad (1:1-5)  
 
 2.  Balik-aral ng Kasaysayan (1:6–4:43)  
  1:6-18      2:26-37    4:1-43  
  1:19-46      3:1-17        
  2:1-25      3:18-29  
 
 3.  Balik-aral ng Kautusan (4:44–5:33)  
  4:44-49      5:1-21     5:22-33  
  
 4.  Paggamit ng Kautusan (6:1–11:32)  
  6:1-25      9:1-29     11:1-32  
  7:1-26      10:1-11  
  8:1-20      11:12-22  
  
 5.  Karagdagang mga Kautusan (12:1–26:19)  
  12:1-32      18:9-22    23:1-25  
  13:1-18      19:1-13    24:1-5  
  14:1-29      19:14-21    24:6-22  
  15:1-23      20:1-20    25:1-19  
  16:1-22      21:1-23    26:1-19  
  17:1-20      22:1-12    18:1-8  
  22:13-20   
  
 6.  Pagtanggap ng Tipan (27:1–30:20)  
  27:1-26      28:15-68    30:1-14  
  28:1-14      29:1-29    30:15-20  
  
 



 

35 

 7.  Pagpapalit ng Pinuno (31:1–34-12)  
  31:1-13      32:1-52    34:1-12  
  31:14-30      33:1-29  
 

 
 

Buod: Mga Temang Dapat Tandaan 
 

Genesis Ang Pagpili ng Bansa 
Exodo Ang Pagtubos sa Bansa 
Levitico Ang Pagbabanal sa Bansa 
Mga Bilang Ang Patutunguhan ng Bansa 
Deuteronomio Ang Pagtuturo sa Bansa 
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Seksiyon 2 
Ang Mga Aklat ng Kasaysayan  
 
Bawat bahagi ng Lumang Tipan ay may ibinibigay na partikular sa aspeto ng pagiging tao ni Cristo. Sa aklat 
ni Josue hanggang kay Ester, nakarating tayo sa ikalawang grupo ng aklat na tumatalakay sa kasaysayan ng 
bansang Israel. Ang mga aklat na ito ang nagtala ng mga sinapit ng bansa mula nang mapasakamay nila ang 
lupain hanggang sila’y paalisin at mawala sa kanila ito sanhi ng kawalan ng pananalig at pagsuway. Ang 
pagtatala ng 800 taon ng kasaysayan ng Israel, ang labing-dalawang aklat na ito ang nagkukuwento ng 
pagsakop at pagtira sa Canaan, ang mga pamumuno ng mga hukom, ang pagtatalaga ng mga Hari, ang 
pagkakahati ng Israel sa dalawang kaharian Hilaga at Timog, ang pagbagsak ng Hilagang Kaharian sa 
Asiriya, ang pagtatapon ng Kahariang Timog sa Babilonia, at ang pagbabalik sa Jerusalem na pinamunuan 
ng mga taong gaya nina Nehemias at Esdras.  
 
Habang inihahanda tayo ng mga aklat na ito sa pagdating ni Cristo, ang Mesias, tinatalakay nila ang mga 
sumusunod na usapin:  
 

 
 

Josue 
(Pag-angkin at Pananakop)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Si Josue ang nagsulat ng aklat na ito. Kaiba sa unang limang aklat ng 
Lumang Tipan, ang aklat na ito ay may angkop na pamagat na kinuha sa pangunahing tauhan ng aklat na si 
Josue, ang alagad ni Moises. Ang unang pangalan ni Josue ay Hoshea (Mga Bilang 13:8; Deuteronomio 
32:44) na ang ibig sabihin ay “kaligtasan.” Ngunit noong kasalukuyang naglalakad sila sa ilang, binago ni 
Moises ang pangalan niya at ito’y naging Yehoshua, “Si Yahweh ang kaligtasan” ang ibig sabihin (Mga Bilang 
13:16). Ang Josue ay pinaikling Yehoshua. Ito’y para na ring pag-asam sa katuparan ng isinulat ng mga 
propeta at ang paalaala kay Josue, sa mga espiya, at sa mga tao na ang tagumpay laban sa mga kaaway at 
ang pagmamay-ari ng lupain ay manggagaling sa kapangyarihan ng Panginoon at hindi dahil sa kagalingan o 
karunungan o kapangyarihan ng tao. Ang aklat na ito ay isinunod sa pangalan ni Josue, na sa kabila ng 
katotohanan na isa sa pinakamagaling gumawa ng mga estratehiyang pangmilitar sa kasaysayan, ang 
kaniyang karunungan at mga pangmilitar na tagumpay ay ibinigay ng Panginoon na Siya lamang pinagmulan 
ng ating kaligtasan. Kaya ang Panginoon mismo ang nagbigay ng tagumpay at gumapi sa mga kaaway ng 
Israel na nagbigay sa kanila ng pagmamay-ari ng lupain.  
 
Petsa ng Pagkakasulat: 1400–1370 B.C.  
 
Tema at Layunin: Ang tema ng aklat ng Josue ay ang pag-angkin, pananakop, at paghahati-hati ng lupang 
pangako. Ito ay isinulat upang ipakita ang katapatan ng Diyos sa Kaniyang mga pangako, ginawa Niya sa 
Israel kung ano ang ipinangako Niya (Genesis 15:18 ikumpara [cf]. Josue 1:2-6; 21:43-45). Ang mga 
nakatalang kaganapan sa Josue ay sinadya upang ipakita ang mga di-pangkaraniwang pagliligtas ng Diyos 

 Mga Aklat ng Kasaysayan: Ang Paghahanda kay Cristo3  

Josue  
Mga Hukom  
Ruth  

Ang pagsakop ng bansa sa lupain at ang 
pang-aapi sa bansa  

 
 

Ang Pamamahala ng Diyos: Itinala ng 
mga aklat na ito ang kapanahunang 
Diyos ang namamahala sa Israel  
(1405-1043 B.C.).  

 

1 Samuel  
2 Samuel  
1 Mga Hari 1-10  
1 Mga Hari 11-22   
2 Mga Hari 1-17  
2 Mga Hari 18-25   
1 Mga Cronica      
2 Mga Cronica  

 

Ang pagpapatibay sa bansa  
Ang pagpapalawak sa bansa 
 Ang pagluluwalhati sa bansa  
Ang pagkahati sa bansa 
Ang pagkasira ng kaharian    
Ang pagtatapon sa katimugang kaharian  
Ang paghahanda sa templo  
Ang pagkawasak ng templo  

 

Ang Pagkakaroon ng Hari (Monarkia): 
Sinundan ng mga aklat na ito ang 
kasaysayan ng kaharian ng Israel mula 
sa pagkakatayo nito hanggang sa 
pagkawasak nito noong 586 B.C.  

 

Esdras  
Nehemias  
Ester  

 

Ang pagpapanumbalik ng Templo.  
Ang muling pagtatayo sa Jerusalem. 
Proteksyon sa mga mamamayan ng 
Bansa.  

 

Ang Panunumbalik: Ang mga aklat na ito 
ang nagsasalaysay sa pagbabalik ng 
mga natitirang tao ng lupain matapos 
ang 70 taong pagiging bihag (605-536 
B.C.).  
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mula sa lahat ng uri ng mabibigat na pakikipaglaban ng Kaniyang bayan. Ang kaganapan ng Pangako ng 
Diyos, ay malinaw na pinatotohanan ng kapanganakan ni Isaac mula kay Abraham at Sarai at ang 
pagmamay-ari ng lupain na nagkaroon ng mga pinatibay na lungsod, ito ay ginawa ng Diyos at ito’y hindi 
kayang gawin ng tao kahit gaanong sikap ang kaniyang pagtatangka (Mga Taga-Roma 4).  
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Josue, Rahab, Caleb  
 
Si Cristo sa Josue: Kahit walang direktang sinasabi ang mga propeta ukol sa Mesias na si Cristo, marami 
namang indikasyong nagtuturo sa Tagapaglitas. Si Josue ay isang kalarawan ng Cristo sa dalawang 
kapamaraanan. Una, ang kaniyang pangalan, Yeshua, ang pinaikling Yehoshua, na ibig sabihin ay, “Si 
Yahweh ang kaligtasan,” ito’y may katumbas sa Griyego na Jesus. Si Josue ay tinawag sa pangalang Jesus 
sa Mga Gawa 7:45.  Ikalawa, makikita kay Josue ang gawain ni Cristo nang pamunuan niya ng matagumpay 
ang pagpasok ng Israel sa “kapahingahan” ang ipinangakong pagmamay-ari sa lupain ng Canaan (ikumpara 
[cf.] Mga Hebreo 4:8). Ito’y isang paglalarawan ng kapahingahang nakakamit sa pananampalataya kay Cristo. 
Siguradong ito’y pangitain ni Josua ng Tagapagligtas na umaakay sa “maraming anak sa kaluwalhatian” (Mga 
Hebreo 2:9-10). Si Josue ay tinagpo din ng Punong Hukbo ng Panginoon sa 5:13-15.  Walang pag-
aalinlangan na ito’y pagpapakita ni Cristo bago Siya isinilang bilang tao (na tinatawag na “Christophany”). Si 
Cristo’y nandoon upang ituro kay Josue na Siya’y dumating hindi upang mamili ng kakampihan kundi upang 
mamuno. At sa huli, ang pulang tali ni Rahab (2:21) ay gumaganap sa kaligtasan sa pamamagitan ng dugo at 
kamatayan ni Cristo (ikumpara [cf.] Mga Hebreo 9:19-22). Ang Hentil na patutot ay nakarinig ng kagila-gilalas 
na mga ginawa ng Diyos, nanalig, itinago ang mga espiya, naligtas nang mawasak ang Jericho, at nakita siya 
sa listahan ng mga ninuno ni Cristo (Mateo 1:5). 
  

Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Ang Pagkubkob sa Canaan (1 :1–5 :12)  
  1 :1-9      2 :1-24     4 :1-24  
  1 :10-18      3 :1-17     5 :1-12  
 
 2.  Ang Pagsakop sa Canaan (5:13–12:24)  
  5:13-15      8:1-35     10:29-43  
  6:1-27      9:1-27     11:1-23  
  7:1-15      10:1-15    12:1-24  
  7:16-26      10:16-28  
 
 3.  Ang Paghahati ng Canaan (13:1–21:45)  
  13:1-33      17:1-18    20:1-9  
  14:1-15      18:1-10    21:1-45  
  15:1-63      18:11-28  
  16:1-10      19:1-51  
  
4.  Kabuoan (22:1–24:33)  
  22:1-34      24:1-28  
  23:1-16      24:29-33  
 

Mga Hukom  
(Mga Paulit-ulit na Pagtalikod sa Tunay na Pananampalataya, Kahatulan at 

Kaligtasan) 
  

Sumulat at Pangalan ng Aklat: Sinasabi ng tradisyon na si Samuel ang sumulat ng aklat na ito subalit ito’y 
walang katiyakan. Maaaring tinipon ni Samuel ang mga sanaysay sa panahon ng mga hukom.  Ang iba pang 
propeta na gaya ni Nathan at Gad ay may kinalaman bilang mga patnugot ng mga nakalap na sanaysay       
(1 Mga Cronica 29:29).  
 
Ang pamagat sa Hebreo ay Shophetim, katumbas kahuluga’y “mga hukom, mga namamalakad, mga taga-
saklolo, o mga tagapagligtas.”  Hindi lang ang kaisipang taga-panatili ng katarungan at taga-ayos ng mga 
hidwaan ang tinataglay ng Shopet kundi ito rin ang ginagamit kung ang ibig ipahiwatig ay “mapagpalaya at 
taga-saklolo.”  Una’y iniligtas ng mga hukom ang mga tao at pagkatapos sila’y nagsisipamahala at 
nagpapatupad ng katarungan.”4 
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Hinango ang pangalan ng aklat mula sa maraming pinuno na tinawag na mga hukom na hinirang ng Diyos 
upang saklolohan ang Israel mula sa nang-aapi sa kanila.  Ang pamagat ng aklat ay pinakamagandang 
naipahayag sa 2:16, “Ang Israel ay binigyan ni Yahweh ng mga hukom na sumaklolo sa kanila mula sa 
kamay ng mga nang-api sa kanila.”  Subalit sa kalaunan, Diyos ang naging Hukom at Tagapagligtas sa 
Israel dahil una sa lahat hinayaan Niya mismo na sapitin nila ang panahon ng pang-aapi bilang Kaniyang 
pagdidisiplina sa paulit-ulit na pagtalikod sa pananampalataya at humirang siya ng mga hukom upang 
sumaklolo pagkatapos nilang tumalikod sa kasalanan at humingi ng tulong (ikumpara [cf.] 11:27; 8:23).  
 
Petsa ng Pagkakasulat: 1050–1000 B.C.  
 
Tema at Layunin: Makatawag pansin ang pagkakaiba ng Josue at Mga Hukom. Mula sa mataginting na 
tagumpay, ito’y tumungo sa dusa ng pagkatalo, mula sa kalayaan papuntang kaapihan, at mula sa pagsugod 
naging pag-atras. Kaya’t bakit naging aklat?  
 
Sa Kasaysayan, Ang Mga Hukom ang nagsilbing tulay mula sa panahon ni Josue patungo sa panahon ni 
Propeta Samuel at ang simula ng Monarkia (ang pagkakaroon ng Hari) sa ilalim ni Saul at David. Itinatala nito 
ang kasaysayan ng paulit-ulit na pagbagsak, pang-aapi, panalangin, at pagsaklolo. Sa mga ito, nabigyang 
paliwanag at dahilan ang pangangailangan ng isang Monarkia sa Israel. Dahil ginagawa ng bawat tao ang sa 
tingin niya’y tama (21:25), kailangan ng bansa ang pamumuno ng isang matuwid na hari. 
  
Sa Doktrina, Ang ating pansin ay tinatawagan ng Mga Hukom para sa ilang mahahalagang katotohanan. 
Gaya ng babala ng Diyos sa Deuteronomio, ang pagsunod ay nagdadala ng pagpapala pero ang pagsuway 
ay nagdudulot ng Kaniyang disiplina at paniniil. Subalit ipinaaalala din ng Mga Hukom na kapag ang mga tao 
ay manunumbalik sa Panginoon, nanalangin at tumalikod sa kasalanan, ang Diyos na mapagbata at 
mapagpatawad, ay tumutugon ng kaligtasan. Nagsisimula ang tema ng Mga Hukom sa pamamagitan ng 
pagpapakita ng mga paulit-ulit na paglayo sa Diyos na sinundan ng pagpapahirap bilang isang anyo ng 
Kaniyang disiplina na sinundan naman ng kanilang panalangin at pagtalikod sa kasalanan ng mga tao at 
pagkatapos ay ang mga hukom na siyang inatasang sumaklolo sa kanila.  
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel:  Mga Hukom - Otniel, Aod, Samgar, Debora and 
Barac, Gedeon, Tola at Jair, Jefte, Ibzan, Elon, at Abdon, at Samson.  Ang mga pinakakilala sa kanila ay sina 
Deborah, Gideon at Samson.  
 
Si Cristo sa Mga Hukom:  Dahil ang bawat hukom ay gumanap na tagapamahala-tagasaklolo, sila ay 
nagsilbing mga larawan ng Tagapagligtas sa Kaniyang ginawa bilang Tagapagligtas at Panginoon, ang 
Matuwid na Taga-saklolong Hari.  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Pagbulusok–Ang Pambungad: Ang dahilan ng Panahon ng mga Hukom (1:1–3:8)  
  1:1-26  2:1-5  2:11-23  
  1:27-36  2:6-10  3:1-8  
  

2.  Pagpapalaya–Ang Kasaysayan at Pamumuno sa Panahon ng mga Hukom (3:8–16-31)  
  3:8-14  7:19-25  12:8-10  
  3:15-30  8:1-27  12:11-12  
  3:31  8:28-35  12:13-15  
  4:1-24  9:1-22  13:1-25  
  5:1-31  9:23-57  14:1-11  
  6:1-8  10:1-2  14:12-20  
  6:9-27  10:3-18  15:1-20  
  6:28-35  11:1-28  16:1-17  
  6:36-40  11:29-40  16:18-27  
  7:1-18  12:1-7  16:28-31  
 
 3.  Kasamaan–Paglihis at Anarkiya: Ang Pagbagsak ng Panahon ng mga Hukom (17:1–21:25)  
  17:1-13  20:1-17  21:8-25  
  18:1-31  20:18-48  
  19:1-30  21:1-7  
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Ruth  
(Isang Karagdagan sa Mga Hukom)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Gaya ng Mga Hukom, walang katiyakan kung sino ang nagsulat ng aklat na 
ito ngunit sa tradisyon ng mga Judio ang karaniwang pinaniniwalaan ay si Samuel.  Kinuha ang pangalan ng 
aklat mula sa kaniyang pangunahing tauhan, isang babae mula sa Moab, ang ina ng lola ni David na nasa 
linya ng ninuno ng Tagapagligtas (Mateo 1:5). Ang isa pang aklat na isinunod sa pangalan ng babae ay ang 
Ester.  
 
Petsa ng Pagkakasulat: 1050 B.C.  
 
Tema at Layunin: Ang Ruth ay isang kuwento ng mag-asawang taga-Israel na nang dahil sa taggutom ay 
lumipat sa Moab. Namatay doon ang kaniyang asawa at dalawang anak na lalaki, naulila siya (Noemi) at ang 
mga asawa ng kaniyang mga anak (Orpa at Ruth). Ipinasya ni Noemi na bumalik sa Israel at nagpumilit si 
Ruth na sumama. Nang nasa Israel na, kay Booz na isang kamag-anak sila humingi ng tulong. Kalaunan, 
naging asawa ni Booz si Ruth.  
 
Gaya ng isang maningning na diamante, kumikinang si Ruth sa gitna ng karimlan sa aklat ng Mga Hukom. 
Ang Ruth ay kuwento ng pagiging tapat, pagiging dalisay, at isang pag-ibig sa panahong anarkia ang 
namamayani, ang pagiging maka-sarili, at kasamaan ang umiiral. Dahil diyan, si Ruth ay nagsisilbing 
maliwanag na larawan ng pananampalataya at pagsunod sa gitna ng pagtalikod sa Diyos at ito’y nagpapakita 
kung paanong ang pananalig ay nagbubunga ng pagpapala. Si Ruth ay nagsisilbi ding mahalagang bahagi sa 
ninuno ni Haring David at, gaya ng nabanggit, ay makikita din sa ninuno ng Mesias.  Ang iba pang 
kadahilanan ng aklat na Ruth ay makikita sa pamamaraan nito ng paglalarawan ng mga katotohanan tungkol 
sa lahi ng Manunubos, ang presensya ng mga natitirang maka-diyos kahit sa panahon ng malawakang 
pagtalikod sa Diyos, at ang katapatan ng Diyos sa mga mamumuhay kasama Niya sa pamamagitan ng 
pananampalataya.  Dahil Hentil si Ruth, ipinakikita ng aklat ang hangarin ng Diyos na isama ang mundo ng 
mga Hentil sa Kaniyang pamilya.  
 
Maaaring nakakagulat na ang isang taong napakalinaw na sumasalamin sa pagibig ng Diyos ay isang 
Moabita. Ngunit, ang kaniyang lubos na katapatan sa kaniyang pamilyang Israelita kung saan siya’y nabilang 
dahil sa pag-aasawa at ang buong pusong paglilingkod sa kaniyang naghihirap na biyenan ay nagpapatunay 
na siya’y isang tunay na kabilang sa Israel at karapat-dapat na ninuno ni David.  Siya’y isang halimbawa ng 
katotohanan na ang pakikilahok sa darating na kaharian ng Diyos ay pinagpapasyahan at hindi dahil sa lahi at 
kapanganakan, subalit sa pag-ayon ng isa sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod na 
nagmumula sa pananampalataya” (Mga Taga-Roma 1:5). Ang pagpupuwang niya sa angkang nagluwal kay 
David ay nagpapahiwatig na ang lahat ng bansa ay magkakaroon ng kinatawan sa kaharian ng Anak ni David 
na mas dakila sa kaniya.5  

 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel:  Ruth, Noemi, Booz 
  
Si Cristo sa Ruth:  Sa Lumang Tipan, kung ang tao o isang ari-arian ay ipinagbili sa pagka-alipin, ito’y 
maaari pa ring tubusin kung ang ilang kundisyon ay tutupadin nang tinatawag na lahi ng Manunubos. Ang 
Manunubos na ito ay tinatawag na GOEL, sa Hebreo na ang ibig sabihin ay “malapit na kamag-anak.” Ito ay 
isang perpektong paglalarawan ng gagawing pagtubos ng Tagapagligtas.  
 
Dapat ang GOEL ay isang kadugong kapamilya (isang kamag-anak) ng mga tinutubos niya (Deuteronomio 
25:5, 7:10; Juan 1:14; Mga Taga-Roma 1:3;  Mga Taga-Filipos 2:5-8; Mga Hebreo 2:14-15), may kakayahang 
magbayad ng kaukulang halaga ng pagtubos (3:11 ikumpara [cf.] Mateo 20:28; Juan 10:15, 19; Mga Hebreo 
10:7), at siya mismo’y malaya, gaya ni Cristo na malaya sa sumpa ng kasalanan, dahil Siya’y walang 
kasalanan (2 Mga Taga-Corinto 5:21; 1 Pedro 2:22; 1 Juan 3:5). 
 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas 
  
 1.  Ang Pasya at Pagbabalik ni Ruth (1:1-22)  
   1:1-5  1:6-18  1:9-22  
  
 2.  Ang Mga Karapatan ni Ruth (2:1-23)  
   2:1-3  1:4-17  2:17-23  
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 3.  Ang Kahilingan ni Ruth (3:1-18)  
   3:1-4  3:5-9  3:10-18  
  
 4.  Ang Gantimpla ni Ruth (4:1-22)  
   4:1-12  4:13-17  4:18-22  
 

Unang Samuel  
(Ang Pagbabago Mula sa Mga Hukom Patungo sa Pagkakaroon ng Hari)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Hindi kami nakasisigurado kung sino ang sumulat ng 1 at 2 Samuel. Ang 
sinasabi ng tradisyon ng Hudyong Talmudic si Samuel ang sumulat nito. Bagama’t ang Una at Ikalawang 
Samuel ay may parehong pangalan na hango sa propeta, imposibleng siya ang nagsulat pagkatapos ng 
unang bahagi dahil sa ika-25 na kabanata naitala ang kaniyang kamatayan. Sa Samuel 10:25, sinabi sa atin 
na may isinulat na aklat si Samuel. Gayundin, ipinahihiwatig sa 1 Mga Cronica 29:29 na si Natan at Gad ay 
nagsulat din ng mga pangyayaring nakatala sa Samuel.  
 
Noong una, ang mga aklat ng Una at Ikalawang Samuel ay magkasama sa iisang aklat sa Hebreong Biblia. 
Ibinibigay ng dalawang aklat na ito ang kasaysayan ng Monarkia sa unang yugto ng pagkakaroon nito sa 
Israel. Puwedeng sabihin na ang Unang Samuel ay tungkol kay Haring Saul at ang Ikalawang Samuel ay 
tungkol kay Haring David.  
 
Kahit noong una ay iisang aklat, ang Una at Ikalawang Samuel ay pinaghiwalay sa dalawang aklat ng mga 
tagasalin ng Septuagint (ang Griyegong salin ng Lumang Tipan). Sa bandang huli ang pagkakahating ito ay 
sinundan ni Jerome sa Latin Vulgate (ang pagsasalin ng Biblia sa Latin) at ng mga makabagong pagsasalin.  
 
Petsa ng Pagkakasulat: 1010 B.C. (at kalaunan)  
 
Tema at Layunin: Simula sa kapanganakan ni Samuel at ang pagsasanay sa kaniya sa Tabernakul, 
inilalarawan ng Unang Samuel kung paanong ang dakilang lingkod na ito ng Diyos ay namuno sa Israel bilang 
propeta, saserdote at huling hukom. Noong kasalukuyang namumuno si Samuel, dahil sa pagnanais na 
gumaya sa ibang bansa, ang mga taga-Israel ay humingi din ng hari. Sa pag-gabay ng Diyos, pinili at 
pinahiran ni Samuel ng langis si Saul bilang unang hari. Subalit tinanggihan ng Diyos si Saul dahil sa 
kaniyang pagsuway. Upang palitan si Saul, sa ilalim muli ng mga gabay ng Diyos, binuhusan ni Samuel ng 
langis si David, isang taong malapit sa puso ng Diyos, upang maging hari ng Israel. Inilalarawan ng iba pang 
laman ng aklat ang pagtutunggali ng naninibughong si Saul at ng makadiyos na si David.  
 
Ang Unang Samuel ay nagpapatuloy sa kasaysayan ng Israel nang iniwan ito ng mga Hukom kung saan si 
Samuel ang sumunod kay Samson (ikumpara [cf.] Mga Hukom 16:31). Ang aklat na ito ang nagtatala sa 
pagbabago ng pambansang pamunuan mula sa mga Hukom tungo sa mga Hari, mula sa Teocrasia (kung 
saan Diyos ang direktang namumuno) papuntang Monarkia. Sa panahon ng mga Hukom hindi pinapayagan 
ng mga taga-Israel si Yahweh na pamahalaan ang kanilang buhay, at ang ginagawa ng bawat isa’y yaon 
lamang wasto sa kaniyang paningin (Mga Hukom 17:6; 21:25). Nagdala ng katatagan ang Monarkia sapagkat 
mas bukal sa loob ng mga tao ang pagsunod sa haring nagmula sa sangkatauhan. Sinabi ng Panginoon kay 
Samuel, “Sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako ang inaayawan nilang 
mamahala sa kanila” (8:7).  
 
May intensiyon na ang Diyos na bigyan sila ng hari (Genesis 49:10; Deuteronomio 17:14-20), ngunit 
ipinagpilitan pa din ng mga tao ang haring kanilang pinili kesa maghintay sa haring ipagkakaloob ng Diyos. Si 
Saul ay iniyawan ng Diyos sapagkat nabigo nitong matutunan ang katotohanan na “ang pagsunod ay mas 
kalugod-lugod kaysa paghahandog” (15:22). Siya’y naging taong wala sa katinuan ang pag-iisip, may 
nangangalit na paninibugho, may kahangalan, at nasa imoralidad. Isinabuhay ni David ang prinsipyong “hindi 
tumitingin ang Diyos gaya ng pagtingin ng tao” (16:7). Itinayo ng Panginoon ang pamumuno ng Angkang 
David dahil sa kaniyang pagsunod, karunungan, at pagtitiwala sa Diyos.6  

 
Sa kasaysayan, isa sa mahahalagang layunin ng 1 Samuel ay upang itala ang ginanapang papel ng Diyos sa 
angkan ni David.  
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Si Samuel na propeta, si Saul, ang di masunuring 
hari, at si David ang pastol  
 
Si Cristo sa Unang Samuel:  Makatawag pansin ang paglalarawan ng Cristo na ginanapan ni Samuel dahil 
siya’y naging propeta, isang saserdote, kahit hindi siya naging hari, siya’y naging hukom na ginamit ng Diyos 
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upang simulan ang bagong yugto kung saan mga Hari ang mamamahala.  
 
Ang literal na ibig sabihin ng Mesias ay “anointed one” at ang Samuel ang unang aklat sa Biblia na gumamit 
ng salitang (anointed) binuhusan-ng-langis (2:10).  Isa sa mga pangunahing paglalarawan sa Mesias ay 
natagpuan sa buhay ni David. Ipinanganak siya sa Betlehem, nagtrabaho bilang pastol, namahala sa buong 
Israel, at naging ninuno ng Mesias ang Hari na galing sa namunong Angkang David. Sa Bagong Tipan, si 
Cristo ay inilarawan bilang “sa kaniyang pagiging tao, Siya’y nagmula sa lipi ni David” (Mga Taga-Roma 
1:3). 
  
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas 
 
 1.  Si Samuel:  Ang Huling Hukom (1:1–8:22)  
  a.  Ang Pagtawag kay Samuel (1 :1–3 :21)  
   1:1-18  2:12-17  3:1-21  
   1:19-28  2:18-21     
    2:1-11  2:22-36  
  b.  Ang Pagsugo kay Samuel (4:1–7:17))  
   4:1-22  6:1-21     
    5:1-12  7:1-17  
  c.  Ang Alalahanin ni Samuel (8:1-22)  
   8:1-9  8:10-22  
 
 2.  Si Saul, ang Unang Hari (9:1–15:35)  
  a.  Ang Pagpili kay Saul (9:1–12:25)  
   9:1-14  10:17-27 1 2:12-25  
   9:15-27  11:1-15  
   10:1-6  12:1-11  
  b.  Ang Pagtakwil kay Saul (13:1–15:35)  
   13:1-23  14:24-46  15:1-9  
   14:1-23  14:47-52  15:10-35  
 

3.  Si David, ang Kasunod na Hari (16:1–19:24)  
a.  Si David, ang Pastol, Pinili at Pinahiran (16:1-23)  

   16:1-11  16:12-23  
  b.  Si David, ang Mamamatay ng higante, Kinilala ng korte ni Saul (17:1-58)  
   17:1-19  17:20-30  17:31-58  
  c.  Si David, ang Kaibigan ni Jonathan, subalit itinakwil ni Saul (18:1–19:24)  
   18:1-9  18:20-30  18:10-19  
   19:1-24 
  
 4.  Si David, ang Pugante, Hinabol ni Saul (20 :1–26 :25)  
  a.  Si David Pinorotektahan ni Jonathan (20:1-42)  
   20 :1-29  20:30-42  
  b.  Si David Pinorotektahan ni Ahimelech (21:1-9)  
  c.  Si David Pinorotektahan ni Achish (21:10-15)  
  d.  Si David at ang Kaniyang mga Kasama (22:1–26:25)  
   22:1-23  24:1-22  25:18-38  
   23:1-14  25:1  25:39-44  
   23:15-29  25:2-17  26:1-25 
  
 5.  Ang Taguan ni David sa Teritoryong Filisteo (27:1–31:13)  
  a.  Si David ay naging Tauhan ng Filisteo (27:1–28:2)  
  b.  Si Saul ay kumunsulta ng Mangkukulam sa Endor (28:3-25)  
  c.  Si David ay itiniwalag ng mga Filisteo (29:1-11)  
  d.  Winasak ni David ang mga Amalecita (30:1-31)  
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Ikalawang Samuel  
(Ang Paghahari ni David−Ang Pagpapalawak ng Bansa) 

  
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Dahil sa ang Una at Ikalawang Samuel ay dating iisang aklat at pinaghiwalay 
lang ng tao, basahin ang naunang pagtalakay tungkol sa sumulat ng Unang Samuel.  
 
Petsa ng Pagkakasulat: 1010 B.C (at kalaunan) 
 
Tema at Layunin: Dahil sa walang patlang ang salaysay ng kuwento tungkol sa kaharian ng Israel, 
nagpapatuloy ang Ikalawang Samuel sa pagsasalaysay ng pinanggalingan ng kaharian sa Israel simula sa 
kamatayan ni Saul at pagpapatuloy ng paghahari ni David. Ito ay kakaibang salaysay tungkol sa apatnapung 
taong paghahari ni David (5:4-5) at ang pagsubaybay sa mga tagumpay at trahedya, kasama ang kaniyang 
mga kasalanang pangangalunya, pagpaslang, at ang mga bunga ng mga ito sa kaniyang pamilya at sa 
bansa. Ang tema, sa pagsasalaysay ng 2 Samuel tungkol sa paghahari ni David ay maaaring paikliin ng 
ganito “paano binabaligtad ng kasalanan ang mga tagumpay patungong mga problema.” Kung naitatag ang 
kaharian sa ilalim ni Saul, pinalawak ito ni David. Kapanatagan ang ibinigay ng kaharian ni Saul mula sa 
panahon ng mga hukom, pero paglago at paglawak ang ibinigay ng kaharian ni David. Sa pangkaraniwang 
pamamaraan ng Biblia ng paglalathala ng mga kuwento ng kaniyang mga pinuno, ang Ikalawang Samuel ay 
nagpapakita ng parehong kabutihan at kasamaan sa buhay ni Haring David. 
  
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel:  David, Bat-seba, Natan, Absalom, Joab, Amnon, 
Ahitopel 
  
Si Cristo sa Ikalawang Samuel: Liban sa kaniyang mga kasalanan, nananatili si David na isang kalarawan 
ng Cristo na hari ng Israel. Dito sa aklat na ito na itinayo ng Diyos ang Tipanang David (Davidic Covenant) na 
sa kalaunan ay naganap sa katauhan ni Cristo. 
  

Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas 
  
 1.  Ang mga tagumpay ni David (1–10)  

a.  Pagpuputong sa Hari (1:1–5:5)  
   1:1-16  2:12-32  3:31-39  
   1:17-27  3:1-5  4:1-12  
   2:1-7  3:6-25  5:1-5  
   2:8-11  3:26-30  
  b.  Ang Pagpapatibay ng Kaharian (5:6–6:23)  
   5:6-25  6:1-11  6:12-23  
  c.  Ang Tipan tungkol sa Kaharian (7:1-29)  
   7:1-7  7:8-17  7:18-29  
  d.  Ang Pananakop ng Hari (8:1–10:19)  
   8:1-18  9:1-13  10:1-19 
  
 2.  Ang Mga Pagsuway ng Hari (11:1-27)  
  a.  Ang Pangangalunya ng Hari (11:1-13)  
  b.  Ang Pagpatay  na Utos ng Hari (11:14-27) 
  

3.  Ang mga Bagabag ng Hari (12:1–24:25)  
  a.  Mga Bagabag sa Tahanan (12:1–13:36)  
   12:1-14  12:24-25  13:1-23  
   12:15-23  12:26-31  13:24-36  
  b.  Mga Bagabag sa Kaharian (13:37–24:36)  
   13:37-39  17:1-14  20:13-26  
   14:1-20  17:15-29  21:1-22  
   14:21-33  18:1-18  22:1-51  
   15:1-12  18:19-33  23:1-7  
   15:13-37  19:1-7  23:8-39  
   16:1-4  19:8-43  24:1-14  
   16:5-14  20:1-9  24:15-17  
   16:15-23  20:10-12  24:18-25  
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Unang Mga Hari 
(Ang Kamatayan ni David–Ang Pagkabuwag ng Kaharian)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Hindi kilala ang sumulat, pero pinaniniwalaan ng mga Hudyo na ito ay 
isinulat ni Jeremias. Sabi nga ni Dr. Charles Ryrie:  
 

Kung sino man ang nagsulat o kumalap ng mga aklat na ito, gumamit siya ng mga 
makasaysayang pinagkunan (11:41; 14:19, 29). Marahil ay isa siya sa mga itinapon sa 
Babilonia, siguro ay isang hindi kilala o kaya’y si Esdras, Ezekiel o si Jeremias (kung 
nagkaganon, meron pang ibang nagsulat bukod kay Jeremias dahil dapat ay may nagsulat sa 
huling kabanata ng Ikalawang Hari, dahil namatay si Jeremias sa Ehipto at hindi sa Babilonia; 
Jeremias 43:6-7).7  

 
Ang Una at Ikalawang Hari, noong una ay iisang aklat (gaya ng 1 at 2 Samuel, at 1 at 2 Mga Cronica) at may 
simpling katawagang “Mga Hari” sa tradisyon ng mga Hudyo (Melechim), ay may angkop na pamagat dahil 
sinusundan nito ang kasaysayan ng mga Hari ng Israel at Juda mula sa panahon ni Solomon hanggang sa 
pagkakabihag sa kanila ng Babilonia. Biglaan ang pagkakatapos ng Unang Hari nang magsimula ang 
paghahari ni Haring Acozias noong 853 B.C. 
  
Petsa ng Pagkakasulat: Halos nasa 550 B.C. Ang paglaya ni Jehoiachin sa kulungan ay ang huling itinalang 
kaganapan sa Ikalawang Hari. Nangyari ito noong ika-37 taon ng kaniyang pagkakakulong (560 B.C.). Kaya 
ang Una at Ikalawang Hari ay imposibleng naisulat bago iyon maganap. Malabo ding nakabalik na ang mga 
Hudyo mula sa pagkakabihag ng Babilonia noong 516 B.C. nang isinusulat ang Una at Ikalawang Mga Hari 
dahil kung nagkaganoon, sana’y may binanggit ito tungkol dito. Malamang na nakumpleto ang Una at 
Ikalawang Mga Hari sa kanilang pagkakaayos sa pagitan ng 560 at 516 B.C.8  

 
Tema at Layunin: Nang mamatay si David (Kabanata 1–2), ang kaniyang anak na si Solomon ang naging 
hari. Sinundan ng Kabanata 1–11 ang buhay at paghahari ni Solomon, kasama ang pag-angat ng Israel sa 
tuktok ng kaniyang karangalan, ang paglawak ng kaniyang kaharian, at ang pagtatayo ng templo at palasyo 
sa Jerusalem. Ngunit sa huling mga taon ni Solomon, lumayo siya sa Panginoon dahil sa mga asawa niyang 
pagano na inimpluwensyahan siya ng mali at inilayo ang puso niya sa pagsamba sa Diyos sa loob ng templo. 
  
Ang haring may hating puso ay nag-iwan din ng hating kaharian. Sa kasunod na siglo, sinundan ng Unang 
Mga Hari ang magkakambal na kasaysayan ng dalawang grupo ng hari at dalawang bansa ng mapagsuway 
na mga tao na habang nalalaon ay nagwawalang bahala sa mga propeta ng Diyos at Kaniyang mga 
alituntunin (prinsipyo).9  

 
Ang kasunod na hari ay si Rehoboam, nawala sa kaniya ang hilagang bahagi ng kaharian. Pagkatapos nito 
ang nawalang kaharian na may sampung lipi, ay nakilala bilang Israel, at ang natirang kaharian sa timog na 
kinabibilangan ng lipi ni Juda at Benjamin ay tinawag na Juda. Sa mga huling kabanata ng Unang Mga Hari, 
ang sentro ay ang masamang hari na si Haring Acab at ang matuwid na propetang Elias na kinondena ang 
kasamaan ni Acab at ang katigasan ng ulo ng Israel.  
 
Ang pangunahing tema ay upang ipakita kung paanong ang pagsuway ay nagbunga ng pagkabuwag ng 
kaharian. Ang kapakanan ng bansa ay nakatuon sa katapatan ng pamunuan nito at ng mga tao sa mga 
tipan/kasunduan ng Diyos sa Israel. Hindi lang ibinibigay ng Unang Mga Hari ang talaan ng kasaysayan ng 
mga Haring ito, ipinakikita din kung paanong ang tagumpay ng kahit sinong hari (at ng kabuuan ng bansa) ay 
nakadepende sa sukatan ng katapatan ng hari sa pagtupad sa kautusan ng Diyos o katotohanan. Tunay na 
inilalarawan ng aklat kung paanong “ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang 
kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan”  (Mga Kawikaan 14:34). Ang pagtataksil sa 
tipan/kasunduan ng Diyos ay nagbunga ng pagbagsak at pagkabihag.  
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel:  Solomon, Jeroboam, Rehoboam, Elias, Eliseo, Acab 
at Jezebel  
 
Si Cristo sa Unang Mga Hari:  Kagaya ni David, si Solomon ang isa sa pinakadakilang paglalarawan sa 
Cristo sa Lumang Tipan. Ginagampanan niya ang Mesias sa Kaniyang darating na paghahari sa mundo. Ito’y 
isinasagawa ni Solomon na dahil sa kaniyang katanyagan, kaluwalhatian, karangyaan, at karangalan lahat ay 
nagsasaad kay Cristo sa Kaniyang paghahari sa mundo. Inilalarawan din ni Solomon si Cristo sa kaniyang 
kahanga-hangang karunungan.  
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Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas 
  
 1.  Ang Nagkakaisang Kaharian: Ang Apatnapung Taong Paghahari ni Solomon (1:1–11:43)  
  a.  Ang Paghahari ni Solomon (1:1–3:2)  
   1:1-10  2:1-9  2:28-35  
   1:11-37  2:10-18  2:36-46  
   1:38-53  2:19-27  

b.  Ang Karunungan ni Solomon (3:2–4:34)  
   3:1-5  3:10-15  4:1-19  
   3:6-9  3:16-28  4:20-34  

c.  Ang Templo ni Solomon (5:1–8:66)  
   5:1-12  7:13-51  8:54-61  
   5:13-18  8:1-11  8:62-66  
   6:1-38  8:12-21  
   7:1-12  8:22-53  
  d.  Ang Katanyagan ni Solomon (9:1–10:29)  
   9:1-9  10:1-13  
   9:10-28  10:14-29  
  e.  Ang Pagbaba at Pagbagsak ni Solomon (11:1-43)  
   11:1-13  11:14-40  11:41-43 
  

2.  Ang Nahating Kaharian: Ang Unang Walumpung  Taon ng Dalawang Kaharian (12:1–22:53)  
  a.  Ang Sanhi ng Pagkahati (12:1-24)  
   12:1-15  12:16-24  

b. Ang Paghahari ni Jeroboamsa sa Israel (12:25–14:20) 
12:25-33 
13:1-10 

13:11-34 
14:1-20 

c. Ang Paghahari ni Rehoboam sa Juda (14:21-31) 
d. Ang Paghahari ni Abiam sa Juda (15:1-8) 
e. Ang Paghahari ni Asa sa Juda (15:9-24) 
f. Ang Paghahari ni Nadab sa Israel (15:25-31) 
g.  Ang Paghahari ni Baasa sa Israel (15:32–16:7) 
h. Ang Paghahari ni Ela sa Israel (16:8-14) 
i. Ang Paghahari ni Zimri sa Israel (16:15-20) 
j. Ang Paghahari ni Omri sa Israel (16:21-28) 
k. Ang Paghahari ni Ahab sa Israel (16:29–22:40) 

16:29-34 
17:1-16 
17:17-24 
18:1-19 
18:20-35 
18:36-46 

19:1-8 
19:9-21 
20:1-12 
20:13-25 
20:26-43 
21:1-10 

21:11-29 
22:1-12 
22:13-28 
22:29-40 

l. Ang Paghahari ni Jehoshafat sa Juda (22:41-50) 
m. Ang Paghahari ni Ahazias sa Israel (22:51-53) 

 

Ikalawang Mga Hari  
(Pagkakalat–Ang Sinadyang Pagkakasala ay may Nakapanlulumong Katapusan) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Dahil sa ang Una at Ikalawang Mga Hari ay magkasama noong una sa 
isang aklat at ginawa lamang paghiwalayin, tingnan ang mga naunang pagtalakay sa sumulat nito sa natapos 
na Unang Mga Hari. 
  
Petsa ng Pagkakasulat: Halos nasa 550 B.C. (basahin ang impormasyon sa Unang Mga Hari)  
 
Tema at Layunin:  Pinagpatuloy ng Ikalawang Mga Hari ang kasaysayan ni Elias at ang sumunod sa 
kaniyang si Eliseo, pero itinutuloy din nito ang maaaring tawaging, ang “Kuwento ng Dalawang Kaharian.”  
Dahil dito, nagpapatuloy ang pagsunod sa kasaysayan ng Kaharian sa Hilaga, ang Israel at ang Kaharian sa 
Timog, ang Juda hanggang sa sila’y sakupin at gawing bihag. Bumagsak ang Israel sa Asiria noong 722 B.C. 
Sa parehong kaharian, nagpatuloy sa kanilang babala ang mga propeta na talikdan ng mga tao ang kanilang 
kasalanan at kung hindi’y parurusahan sila ng Diyos.  
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Itinuturo ng Ikalawang Mga Hari na ang sadyang pagkakasala ng isang bansa ay may nakakalungkot na 
katapusan. Sa Una at Ikalawang Samuel, isinilang ang isang bansa, sa Unang Mga Hari ito ay nahati, at sa 
Ikalawang Mga Hari, ito ay nabuwag. Matapos ang ilang taong pakikipag-usap sa Kaniyang bayan sa 
pamamagitan ng mga propeta, nauwi ang pasensya ng Diyos sa disiplina gaya ng Kaniyang ipinangako. Dahil 
noong una ay iisa ang aklat na ito, ang Una at Ikalawang Mga Hari ay may parehong tema at layunin. Itinuturo 
nila na ang pagtataksil (hindi pagsunod sa kautusan ng Diyos at pagre-rebelde) ay nagdadala sa disiplina ng 
Diyos na maaaring humantong sa pag-aalis ng Monarkia. Ang dalawang kaharian ay nabuwag dahil sa 
pagkabigo ng mga Hari na mamahala ng matuwid at bigyang pansin ang katotohanan ng Diyos. 
  
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Elias, Eliseo, Josias, Naaman at Ezequias 
  
Si Cristo sa Ikalawang Mga Hari: Kinatawan ni Elias ang pagdating ng taong maghahanda sa pagparito ni 
Cristo, si Juan Bautista (Mateo 11:14; 17:10-12; Lucas 1:17). Samantalang si Eliseo, sa maraming bagay ay 
nagpapaalala sa atin kay Jesu-Cristo sa Kaniyang gawain. Ikinumpara at pinaikli ni Irving L. Jensen ang 
kanilang mga gawain ng ganito:  
 

Kilala si Elias sa kaniyang mga himala sa publiko samantalang si Eliseo ay nakilala sa 
malaking bilang ng ginawang himala, marami dito ay ukol sa mga pangangailangan ng bawat 
isang tao. Ang gawain ni Elias ay nagdidiin sa kautusan ng Diyos, Kaniyang paghuhukom at 
katindihan nito. Binalanse ito ni Eliseo sa pagpapakita niya ng kagandahang loob ng Diyos, 
pag-ibig at pagmamahal. Si Elias ay gaya ni Juan Bautista na kumukulog ang mensahe 
tungkol sa pagtalikod sa kasalanan. Sinundan ito ni Eliseo ng pagsunod na gaya ng ginawa ni 
Cristo, gumawa siya ng mga kabutihan, at sa pamamagitan ng kaniyang mga himala ay 
pinatunayang ang mga salita ng mga propeta ay mula sa Diyos.10  

 
Masusing suriin ang itinurong pagkakaiba na ipinakita ni Ryrie sa atin sa nilalaman ng Una at Ikalawang Mga 
Hari.11  

Ang pagkakaibang ito ay malinaw na nagpapakita ng katotohanan na ang Sadyang Pagkakasala ay 
may Nakalulungkot na Katapusan:  

 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Ang Nahating Kaharian (1 :1–17 :41)  
  a.  Ang Paghahari ni Ocozias sa Israel (1:1-18)  
  b.  Ang Paghahari ni Joram sa Israel (2:1–8:15)  
   1)  Iniakyat sa Langit si Elias (2:1-11)  
   2)  Ang Simula ng Gawain ni Eliseo (2:12-25)  
   3)  Ang Paglaban ni Joram sa Moab (3:1-27)  
   4)  Ang Gawain ni Eliseo (4:1–8:15)  
    4:1-7  5:15-27  7:3-14  
    4:8-17  6:1-7  7:15-20  
    4:18-37  6:8-23  8:1-6  
    4:38-44  6:24-33  8:7-15  
    5:1-14  7:1-2  
  c.  Ang Paghahari ni Joram sa Juda (8:16-24)  
  d.  Ang Paghahari ni Ocozias sa Juda (8:25-29)  
   
 
 

Paghahambing ng Una at Ikalawang Mga Hari  
Unang Mga Hari  Ikalawang Mga Hari 

Nagsisimula kay Haring David  
Nagbubukas sa karangalan ni Solomon  
Nagsisimula sa mga pagpapala dala ng pagsunod  
 
Nagbubukas sa pagtatayo ng Templo  
Sinundan ang paglala ng pagtalikod sa Diyos  
 
Ipinakita kung paano nabigo ang mga hari na  
pamahalaan ang mga tao ng Diyos  
Ipinapakilala ang propetang si Elias  
Binigyang diin ang matiyagang paghihintay ng Diyos  

Natatapos sa Hari ng Babilonia 
Nagsasara sa kahihiyan ni Joaquin 
Natatapos sa mga sumpa dala ng 
pagsuway  
Nagsasara nang masunog ang Templo 
Inilalarawan ang mga bunga ng 
pagtalikod sa Diyos  
Idini-detalye ang mga bunga ng 
pagkabigong iyon  
Ipinapakilala ang propetang si Elisea 
Pinagtitibay ang tiyak na kaparusahan 
ng Panginoon sa kasalanan  
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e.  Ang Paghahari ni Jehu sa Israel (9:1–10:36)  
   9:1-13  9:33-37  10:34-36  
   9:14-26  10:1-17  
   9:27-32  10:18-33  
  f.  Ang Paghahari ni Atalia sa Juda (11:1-16)  

g.  Ang Paghahari ni Joas sa Juda (11:17–12:21)  
   11:17-20  12:4-18  
   11:21-12 :3  12:19-21  
  h.  Ang Paghahari ni Joacaz sa Israel (13:1-9)  
  i.  Ang Paghahari ni Joas sa Israel (13:10-25)  
  j.  Ang Paghahari ni Amazias sa Juda (14:1-22)  
  k.  Ang Paghahari ni Jeroboam sa Israel (14:23-29)  
  l.  Ang Paghahari ni Azarias sa Juda (15:1-7)  
  m.  Ang Paghahari ni Zacarias sa Israel (15:8-12)  
  n.  Ang Paghahari ni Sallum sa Israel (15:13-15)  
  o.  Ang Paghahari ni Manahen sa Israel (15:16-22)  
  p.  Ang Paghahari ni Pecaya sa Israel (15:23-26)  
  q.  Ang Paghahari ni Peca sa Israel (15:27-31)  
  r.  Ang Paghahari ni Jotam sa Juda (15:32-38)  
  s.  Ang Paghahari ni Acaz sa Juda (16:1-20)  
  t.  Ang Paghahari ni Oseas sa Israel (17:1-41)  
   1) Ang Pagsakop sa Israel (17:1-6)  
   2) Ang Kasalanan ng Israel (17:7-23)  
   3) Ang Pagkabuwag ng Israel (17:24-41)  
 
 2.  Ang Pananatili ng Kaharian ng Juda (18:1–25:30)  

a.  Ang Paghahari ni Ezequias (18:1–20:21)  
   18:1-16  19:1-7  19:20-37  
    18:7-12  19:8-13  20:1-11  
    18:13-37  19:14-19  20:12-21  
   b. Ang Paghahari ni Manases (21:1-18)  
  c. Ang Paghahari ni Amon (21:19-26)  
   d. Ang Paghahari ni Josias (22:1-23:30)  
   e. Ang Paghahari ni Joacaz (23:31-33)  
   f. Ang Paghahari ni Joaquim (23 :34‒24:7)  
   g. Ang Paghahari ni Joaquin (24:8-16)  
   h. Ang Paghahari ni Sedequias (24:17‒25 :21)  
   1) Ang Rebelyon Laban sa Babilonia at Pagkwasak ng Templo (2:17–25:10)  
   2) Ang Ikatlong Pagtatapon Patungon Babilonia (25:11-21)  
   i.  Ang Pagiging Gobernador ni Gedalia, Isang Kontoladong Gobernador (25:22-26)  
  j.  Ang Paglaya ni Joaquin sa Babilonia (25:27-30) 
  

Unang Mga Cronica  
(Ang Paghahanda ng Templo) 

  
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Hindi binabanggit sa Unang Mga Cronica (noong una, isang aklat lang ang 
1 at 2 Mga Cronica) ang sumulat, subalit ang tradisyon ng Hudyo ay kinikilala na si Esdra ang sumulat nito. 
Ang pananatili ng isang estilo sa buong aklat ay nagbibigay indikasyon na kahit marami ang pinanggalingan 
sa pagbuo nito, iisang patnugot ang nag-ayos sa kinahinatnan. Isa sa pinanggalingan ay ang panghinaharap 
na itinala ng propetang si Samuel (1 Mga Cronica 29:29), Isaias (2 Mga Cronica 32:32) at iba pa (2 Mga 
Cronica 9:29; 12:15; 20:34; 33:19); pero ang isang partikular na pinanggalingan ay tinatawag na “Ang Aklat 
ng mga Hari ng Juda at Israel!” (2 Mga Cronica 16:11; 25:26). Ang nilalaman nito ay nagbibigay ng 
palatandaan na isang saserdote ang may akda dahil sa malaking atensyon sa templo, sa pagkasaserdote, 
ang pamilya ni David at ang Kaharian sa Timog ng Juda. Ang paniniwalang si Esdras ay taga-tipon ng aklat 
ay sinusuportahan din ng mga magkaparehong tema sa Esdras at Mga Cronica gaya ng pagtatayo at 
paghahandog ng Templo. 
 
Bagama’t ang mga aklat ng 1 at 2 Mga Cronica ay sumakop din sa parehong yugto ng panahon sa 
kasaysayan ng mga Judio, ang pananaw ay lubhang magkaiba. Kaya’t kahit magkapareho ang nilalaman, 
hindi lang ito simpleng pag-uulit, bagkus isang maespirituwal na paliwanag/komentaryo tungkol sa 
kasaysayan ng mga tao sa Israel. Ang Aklat ng mga Hari ay nagsasaad ng pananaw ng tao habang ang Mga 
Aklat ng Cronica ay nagbibigay ng pananaw ng Diyos.  
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Iisang aklat noong una kasama ang 2 Mga Cronica (hanggang 180 B.C.), ang ibig sabihin ng pamagat ay 
“ang mga salita (mga kaganapan) ng mga araw,” ang kasaysayan ng Israel mula kay Adan hanggang sa 
pagkabihag ng Babilonia at kautusan ni Ciro na pumapayag na umuwi ang mga itinapong Hudyo. Maaaring 
sabihin na ito ay “minyatura ng Lumang Tipan,” na sinusundan ang takbo ng kasaysayan ng Lumang Tipan.12 

  
Nang ginagawa ang Septuagint, hinati ng mga taga-salin ang Mga Cronica sa dalawang bahagi. Noong 
panahong iyon, ito ay binigyan ng titulong, “Sa Mga Bagay na Inalis,” (Of things Omitted) tumutukoy sa mga 
bagay na hindi isinama sa Samuel ang Mga Hari. Ang pangalang “Mga Cronica” ay nanggaling sa titulong 
ibinigay ni Jerome sa kaniyang Latin Vulgate Bible (A.D. 385–405). Ang pinatutungkulan ni Jerome sa 
kaniyang pamagat ay “Ang Mga Cronica ng Buong Banal na Kasaysayan.”13 

 
Petsa ng Pagkakasulat: 450–425 B.C.  
 
Tema at Layunin: Ang Unang Cronica ay nagsisimula sa talaan ng kasaysayan mula kay Adan hanggang sa 
kamatayan ni Haring Saul. Ang natitira ay tungkol sa paghahari ni Haring David. Ang mga aklat ng Cronica ay 
tila pag-uulit ng Samuel at mga Hari, pero sila’y isinulat para sa mga umuwing Israelitas mula sa kanilang 
pagkakatapon upang ipaalala sa kanila na galing sila sa maharlikang lipi ni David at sila ay piniling lahi ng 
Diyos. Ang genealohiya ay nagtuturo na ang mga pangakong pang-David ay galing sa mga ipinangako ng 
Diyos kay Abraham na gagawin siyang ama ng isang dakilang bansa, sa pamamagitan ng isang ito ay 
pagpapalain Niya ang iba pang mga bansa. Ang pangunahing tema ay ang Diyos ay tapat sa Kaniyang tipan.  
 
Binibigyang diin ng mga Cronica ang papel na ginagampanan ng Kautusan, ng saserdote, at ng templo. Kahit 
wala na ang templo ni Solomon, ang ikalawang templo ay maituturing na Natitirang ugnay sa nauna. Itinuturo 
din ng aklat na ito na ang nakaraan ay hitik sa mga aral para sa kasalukuyan. Pagtalikod, pagsamba sa 
Diyos-diyosan, pakikipag-asawa sa mga Hentil, at kawalan ng pagkakaisa ang mga dahilan sa kanilang huling 
pagkawasak. Kapansin-pansin na pagkatapos ng “Exile”, hindi na ulit sila sumamba sa Diyos-diyosan.14 

 
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Gaya ng nabanggit, ito ay aklat tungkol kay David, 
kahit na ang ibang prominente sa 1 Samuel ay mahalaga din dito gaya nina Natan, Bat-seba at Urias  
 
Si Cristo sa Unang Mga Cronica: Kung anong sinabi sa 1 at 2 Samuel tungkol kay David bilang isang 
kalarawan ng Cristo ay maiaaplay dito.  
 

Para sa Personal ng Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Mga Genealohiya Mula kay Adan Hanggang kay David (1:1–9 :44)  
  a.  Adan Hanggang kay Abraham (1:1-27)  
  b.  Abraham Hanggang kay Jacob (1:28-54)  
  c.  Jacob Hanggang kay David (2:1-55)  
  d.  David Hanggang sa Pagkabihag (3:1-24)  
  e.  Mga Genealohiya ng Labing-Dalawang Lipi (4:1–8 :40)  
   4:1-23  7:1-5  7:20-29  
   4:24-43  7:6-12  7:30-40  
   5:1-26 7:13 7:13  8:1-32  
   6:1-81  7:14-19  8:33-40  
  f.  Mga Naninirahan sa Jerusalem (9:1-34)  
  g.  Ang Pamilya ni Saul (9:35-44)  
  
2.  Ang Pagtaas at Pagpili kay David (10:1–12:40)  
  a.  Ang Kamatayan ni Saul (10:1-4)  
  b.  Ang Paglukluk ni David (11:1-3)  
  c.  Ang Pagbihag sa Jerusalem (11:4-9)  
  d.  Ang Mga Bayani ni David (11:10–12:40)  
  
3.  Ang Paghahari ni David (13:1–29:21)  
  a.  Si David at Ang Kaban ng Tipan (13:1–17:27)  
   1)  Dinala ni David Ang Kaban sa Quidon : Kamatayan ni Uza (13:1-14)  
   2)  Ang Katanyagan at Tagumpay ni David Laban sa Filisteo (14:1-17)  
   3)  Dinala ni David ang Kaban ng Tipan sa Jerusalem (15:1-29)  
   4)  Ang Pagdiriwang ni David at Mga Pag-aayos Para sa Kaban (16:1-43)  
   5)  Ang Hangarin ni David na Itayo Ang Templo Ang Tipanang David (17:1-27)  
  b.  Ang Mga Pakikipaglaban ni David (18:1–20:8)  
   18:1-17  19:10-19  
   19:1-9  20:1-8  



 

48 

  c.  Ang Makasalanang Sensus ni David (21:1-30)  
  d.  Ang Paghahanda ni David sa Templo (22:1-23:1)  
  e.  Ang Pag-aayos ni David sa Mga Levita (23:2-26:32)  
   1) Ang Pag-bibilang at Mga Gawain ng Mga Levita  (23:2-32)  
   2) Paghahati-hati sa Mga Levita sa Dalawampu’t Apat na Grupo (24:1-31)  
   3) Pag-aatas sa Mga Musikero (25:1-31)  
   4) Paghirang sa Mga Bantay-Pinto (26:1 :19)  
   5) Pag-aatas sa Kabang-Yaman (26:20-28)  
   6) Pagsugpo sa Mga Hukom (26:29-32)  
  f.  Ang Mga Sibilyang Pinuno ni David (27:1-34)  
  g.  Mga Huling Bilin ni David sa Mga Tao at kay Solomon  (28:1-21)  
  h.  Ang Handog at Pananmbahan ni David (29:1-21)  
 
 4.  Ang Pagluklok ni Solomon at Ang kamatayan ni David (29:22-30)  
 

Ikalawang Mga Cronica  
(Ang Pagkawasak ng Templo)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Kagaya ng naunang nabanggit, ang 1 at 2 Mga Cronica ay orihinal na isang 
libro: Hindi binanggit sa 1 Mga Cronica kung sinong sumulat nito, ngunit sa tradisyon ng mga Hudyo, si 
Esdras ang tinutukoy na sumulat at ang pagkakahayag ng pananaw at estilo ay nagsasabi na ito’y gawa ng 
unang tao na sinasabi ng mga manunulat na “ Chronicler.” Isa sa pagpapatibay na si Esdras ang sumulat ay 
ang mga pagkakatulad nito sa pagkakasulat sa mahahabang lista, mga Levita at Templo. Kung sino man ang 
sumulat, mayroon siyang daan upang makakuha ng maraming opisyal na panggagalingan gaya ng: 

1. Ang Aklat ng Mga Hari ng Israel at Juda (27:7; 35:27; 36:8)  
2. Ang Aklat ng Mga Hari ng Juda at Israel (16:11; 25:26; 28:26; 32:32)  
3. Ang Aklat ng Mga Hari ng Israel (20:34; 33:18)  
4. Ang Mga Talaan ng Aklat ng Mga Hari (24:27)  
5. Ang Aklat ni Natan, Ang Propesiya ni Ahias at Ang Pangitain ni Iddo (9:29)  
6. Ang Kasaysayan ni Semaya (12:15)  
7. Ang Mga Talaan ni Iddo (13:22)  
8. Ang Mga Sinulat ni Propeta Isaias (26:22)  
9. Mga Kasabihan ni Hozai (33:19)  

10. Mga Panambitan (35:25)  
11. Mga Sinulat ni David at ng Kaniyang Anak na si Solomon (35:4)  

 
Petsa ng Pagkakasulat: 450–425 B.C.  
 
Tema at Layunin: Habang kaagapay ng Unang Mga Cronica ang Una at Ikalawang Samuel, itinutuloy naman 
ng Ikalawang Mga Cronica ang kasaysayan ng pamilya ni David at umaagapay sa Una at Ikalawang Mga 
Hari. Dapat punahin na hindi pinansin ng Unang Mga Cronica ang Kaharian sa Hilaga dahil sa kawalan ng 
pananalig ng mga tao doon at ang lubusang kawalan ng makadiyos na mga Hari na sumusunod sa yapak ni 
Haring David. Sa kabilang banda, ang Ikalawang Mga Cronica ay nakatuon doon sa mga Haring namuhay ng 
gaya ng pamumuhay ni David. Ang una at ika-9 na Kabanata ay naglalarawan ng pagtatayo ng templo sa 
panahon ng paghahari ni Solomon. Sinusundan naman ng Kabanata 10 hanggang 36 ang kasaysayan ng 
Kaharian sa Timog ng Juda hanggang sa katapusang pagkawasak ng Jerusalem at ang pagtatapon sa mga 
tao sa Babilonia. Kaya, ang aklat ay naghayag ng mas mahabang sanaysay sa buhay ng mga Haring ito na 
nagdala sa bansa ng bagong sigla at pagbabago, gaya ni Asa, Josafat, Joas, Ezequias, at Josias.  
 
Talagang sinubaybayan din ng mga Cronica ang kasaysayan na inilahad sa Samuel at sa mga Hari pero mula 
sa ibang pananaw upang bigyang diin ang ilang mga bagay: Ang 1 Mga Cronica ay tungkol kay David habang 
ang 2 Mga Cronica ay tungkol sa pamilya ni David. Sa aklat ng Mga Hari, ang kasaysayan ng bansa ay 
ibinigay mula sa trono, samantalang sa mga Cronica, ito ay ibinigay mula sa altar (ang Templo). Sa Mga Hari, 
ang palasyo ang pangunahing paksa, pero sa mga Cronica ito ay ang Templo. Ang mga Hari ay nakaumang 
sa kasaysayan ng pulitika habang ang mga Cronica ay sa mga pang-relehiyon o pang-espirituwal na 
elemento ng kasaysayan ng Israel.  
 
Ang mga Cronica ay masasabing higit sa isang simpleng makasaysayang talaan. Ito ay komentaryo ng Diyos 
sa pang-espirituwal na katangian ng pamumuno ng angkan ni David. Dahil dito, ang pansin ay nasa kaharian 
ng Juda, ang Kaharian sa Timog kung saan nagkaroon ng pagpapalakas, makadiyos na mga Hari na 
sumunod kay David at kung bakit ang Kaharian sa Hilaga, na walang makadiyos na mga Hari, ay hindi 
binigyang pansin.  
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Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Josias, Rehoboam, Solomon 
  
Si Cristo sa Ikalawang Mga Cronica: Ang trono ni David ay nawasak, ngunit ang angkan ni David ay 
nagpatuloy. Mga pagpaslang, panloloko, mga labanan, at pagkabihag, lahat ay nagbabanta sa 
panggagalingang angkan ng Mesias; pero nananatiling malinaw at hindi nasira mula kay Adan hanggang kay 
Zerubbabel. Ang kaganapan kay Cristo ay masasaksihan sa genealohiya ng Mateo 1 and Lucas 3.15 

 
 
Ang Templo na napaka-prominente sa 2 Mga Cronica ay isang magandang larawan ni Cristo (Mateo 12:6; 
Juan 2:19; Pahayag  21:22)  
 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Ang Paghahari ni Solomon (1:1–9:31)  
  a.  Ang Inagurasyon ni Solomon (1:1-17)  
   1:1-13  1:14-17  
  b.  Ang Templo ni Solomon (2 :1–7 :22)  
   2:1-10  5:1-10  7:4-7  
   2:11-18  5:11-14  7:8-10  
   3:1-2  6:1-11  7:11-22  
   3:3-17  6:12-42  
   4:1-22  7:1-3  
  c.  Ang Katanyagan ni Solomon (18:1–9:28)  
   8:1-18  9:1-12  9:13-28  
  d.  Ang Kamatayan NI Solomon (9:29-31) 
  
 2.  Ang Mga Hari ng Juda (10:1–36:21)  
  a.  Rehoboam (10:1–12:16)  
   10:1-19  11:14-17  12:1-8  
   11:1-13  11:18-23  12:9-16  
  b.  Abias (13:1-22)  
   13:1-3  13:4-19  13:20-22  
  c.  Asa (14:1–16:14)  
   14:1-15  15:8-19  16:7-14  
   15:1-7  16:1-6  
  d.  Josafat (17:1–20:37)  
   17:1-2  18:28-34  20:14-19  
   17:3-19  19:1-4  20:20-25  
   18:1-7  19:5-11  20:26-34  
   18:8-11  20:1-4  20:35-37  
   18:12-27  20:5-15  
  e.  Joram (21:1–20:8)  
  f.  Ocozias (22:1–23:15)  
   22:1-4  22:8-12  23:12-15  
   22:5-7  23 1-11  
  g.  Joas (23:16–24:27)  
   23:16-21  24:3-7  24:20-22  
   24:1-2  24:8-19  24:23-27  
  h.  Amasias (25:1-28)  
   25:16-21  25:14-16  25:17-28  
  i.  Uzias (26:1-23)  
   26:1-5  26:6-15  26:16-23  
  j.  Joatam (27:1-9)  
  k.  Acaz (28:1-27)  
  l.  Ezequias (29:1–32:33)  
   29:1-4  30:13-27  32:9-19  
   29:5-19  31:1-2  32:20-33  
   29:20-36  31:3-21  
   30:1-12  32:1-8  
  m.  Manases (33:1-20)  
   33:1-9  33:10-20  
  n.  Amon (33:21-25)  
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o.  Josias (3:1–35:27)  
   34:1-7  34:22-30  35:20-27  
   34:8-13  34:31-33  
   34:14-21  35:1-19  
  p.  Joacaz (36:1-4)  
  q.  Joaquim (36:5-8)  
  r.  Joaquin (36:9-10)  
  s.  Sedequias (36:11-21)  
 
 3.  Ang Kautusan ni Ciro (36:22-23)  

 

Esdras  
(Ang Muling Pagtatayo ng Templo at ang Panunumbalik ng mga Tao)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Kahit na hindi nakatala sa aklat na si Esdras ang sumulat nito, ang tradisyon 
ng Judio na nakatala sa Talmud ay kumikilala kay Esdras bilang siyang sumulat. Sinulat ni Esdras ang mga 
aklat na ito sa pamamagitan ng iba’t-ibang dokumento (4:7-16), mga genealohiya (2:1-70), at personal na 
listahan (7:27–9:15) bilang kaniyang mga pinagkunan.  
 
Ang katotohanang si Esdras ang pangunahing karakter sa mahahalagang bahagi ng Esdras ay nagbibigay ng 
suporta sa kaniyang pagiging sumulat. Kasama siyang gumaganap sa loob ng salaysay na inilarawan sa mga 
Kabanatang 1-10 at gayundin sa Kabanatang 8-10 ng Nehemias. Sa parehong sitwasyon, ang mga kasulatan 
ay isinulat ng mismong nagsasalaysay na sumasaksi sa kasalukuyang nagaganap.  
 
Pinaniniwalaan ng tradisyon na si Esdras ang nagtayo ng “Malaking Sinagoga” (ibig sabihin ay malaking 
pagtitipon) kung saan ang mga aklat ng Lumang Tipan na kasulatan ay tinipon. Isa pang tradisyon ang 
nagsasabi na kinolekta at pinag-isa niya ang mga aklat ng Biblia at siya ang nagpasimula ng sinagogang uri 
ng pagsamba.16 

 
 
Sa sinaunang Biblia ng Hebreo, ang Esdras at Nehemias ay itinuturing na isang aklat at tinatawag na “Ang 
Aklat ni Esdras.” Ang Makabagong mga Biblia ng Hebreo ay nagtatalaga sa pinag-dalawang ayos ng Esdras 
at Nehemias gaya ng bersyon nito sa Ingles. Isa pa, maging si Josephus (sinaunang mananalaysay na 
Hebreo) at si Jerome (ang manunulat ng Latin Vulgate) ay itinuring na ang aklat ng Esdras at Nehemias 
bilang isa.  
 
Petsa ng Pagkakasulat: 457–444 B.C.  
 
Tema at Layunin: Mula sa pananaw ng kasaysayan, itinutuloy ni Esdras ang sanaysay kung saan nagtapos 
ang 2 Mga Cronica. Sinusundan nito ang kasaysayan ng pagbabalik ng mga Judio mula sa pagkakatapon sa 
Babilonia at ang muling pagtatayo ng templo. Mula sa espirituwal at doktrinang pananaw, ipinakita ni Esdras 
kung paano tumupad ng Kaniyang pangako ang Diyos na ibabalik ang mga tao sa lupang pangako matapos 
ang pitumpong taong pagkakatapon, ayon sa inihayag ng mga propeta. Gaya sa mga Cronica, si Esdras, 
bilang isang saserdote, ay nagpapakita ng kahalagahan ng templo at ang pananambahan dito sa buhay ng 
bansa na siyang bayan ng Diyos. Nagsisimula ang aklat sa kautusan ni Ciro, hari ng Persia, na nagpahintulot 
sa mga natirang tao na magsibalik. Ang mga tao ay masiglang nagsimula ng muling pagtatayo ng templo, 
ngunit pansamantalang naantala sa loob ng 18 taon dahil sa mga kaaway mula sa Hilaga. Hanggang sa 
dumating ang kautusan ni Ciro at sila’y hinayaang makapagpatuloy at makatapos (Esdras 1–6). Ang mga 
Kabanatang 7–10 ay nagsasabi tungkol sa pagbabalik ng saserdoteng si Esdras na siyang nagturo sa mga 
tao ng kautusan at nagreporma ng espirituwal na buhay ng bansa.  
 
Ang tema ay maaaring paikliin bilang espirituwal, moral at panglipunang panunumbalik ng mga natitirang 
Judio sa ilalim ng pamumuno nina Zerubbabel at Esdras.  
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Ciro, (isang hari sa Persia na nagbigay kautusan ng 
pagpapabalik), Esdras (saserdote at eskriba), Jesua (ang mataas na saserdote), at Zerubabel.  
 
Si Cristo sa Esdras: Sa pagtupad ng Tipanang David at ng mga pangako ng Diyos na iingatan ang lahing 
panggagalingan ng Mesias, Anak ni David, ipinakita ni Esdras at Nehemias kung paano itinuloy ang pagtupad 
ng Diyos sa Kaniyang mga pangako sa pamamagitan ng muling pagpapabalik sa Kaniyang mga tao sa 
kanilang lupain.  
 
 



 

51 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Ang Panunumbalik: Ang Unang Pag-Uwi sa Jerusalem sa Ilalim ni Zerubabel (1:1–6 :22)  

a.  Ang Kautusan NI Ciro (1:1-11)  
   1:1-4  1:5-11  
  b.  Ang Sensus sa Mga Tao (2 :1-70)  
   2 1-35  2:40-60   
   2:36-39  2:61-70  
  c.  Ang Pagtatayo ng Templo ay Nagsimula (3:1-13)  
   3:1-7  3:8-13  
  d.  Ang Oposisyon (4:1-24)  
   4:1-7  4:8-16  4:17-24  
  e.  Muling Sinimulan Ang Pagatatayo (5:16:12)  
   5:1-5  5:6-17  6:1-12  
  f.  Natapos Ang Templo (6 :13-22)  
   6:13-18  6:19-22  
  

2.  Ang Pagrereporma sa Mga Tao: Ang Pagbabalik sa Ilalim ni Esdras (7:1–10:44)  
  a.  Ang Pagbabalik sa Jerusalem (7:1–8 :36)  
   7:1-10  8:1-14  8:33-36  
   7:11-26  8:15-20  
   7:27-28  8:21-32  
  b.  Ang Pagpapanibagong Buhay ng Jerusalem (9:1–10:44)  
   9:1-4  10:1-14  
   9:5-15  10:18-44  
 

Nehemias 
(Ang Muling Pagtatayo ng Lungsod)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Kahit may ilang naniniwala na si Nehemias ang nagsulat ng aklat ng 
Nehemias dahil sa mga salitang ito, “Ang mga salita ni Nehemias na anak ni Hacalias” (1:1), marami ang 
naniniwala sa ipinahihiwatig ng ebidensya na si Esdras ang sumulat ng Nehemias at ginamit lang ang mga 
listahan at mga salaysay na animo’y si Nehemias ang nagsasalita. Marami ding pantas ang naniniwala na si 
Nehemias ang nagsulat ng aklat na nagtataglay sa kaniyang pangalan dahil karamihan sa aklat ay ipinakita 
bilang sariling salaysay ng mga pangyayaring umiikot sa kaniyang pagbabalik sa Jerusalem. (1:1–7:73; 
12:31–13:31).17 
 
Kahit ang orihinal ay isang aklat lang, hinango ang pangalan ng huling kalahati nito kay Nehemias, na 
kasabayan ni Esdras at “cup bearer” ng Hari ng Persia. Ang ibig sabihin ng Nehemias ay “Si Yahweh ay 
nang-aalo o nang-aaliw.”  
 
Petsa ng Pagkakasulat: Ang pinangyarihang lugar at panahon ay gaya din ng sa huling kalahati ng 
sinaunang Hebreong aklat ng Esdras-Nehemias na ang ibig sabihin ay isinulat ito mga 445 B.C. hanggang 
425 B.C.  
 
Tema at Layunin: Ipinagpapatuloy ng aklat ni Nehemias ang kasaysayan ng mga Judio na umuwi mula sa 
pagkakatapon. Nagbitiw si Nehemias sa kaniyang posisyon bilang “cup bearer” tagapamahala ng inumin ni 
Artajerjes, ang Hari ng Persia upang maging gobernador ng Jerusalem at pamunuan ang mga tao sa pag-
aayos ng pader ng siyudad. Sina Esdras at Nehemias ay nabuhay ng sabay (Nehemias 8:2, 9). Pareho silang 
mga lingkod ng Diyos ngunit nagsilbi kay Yahweh sa magkaibang kapasidad. Habang si Esdras ay isang 
saserdote at mas pinag-uukulan ng panahon ang espirituwal na pagpapanumbalik ng mga umuwing natira, si 
Nehemias naman ay isang “layman” at nagsilbi sa kaniyang pulitikal na kapasidad bilang Gobernador sa 
muling pagtatayo ng mga pader ng Jerusalem.  
 
Ang Nehemias ay isinulat upang ipakitang malinaw ang kamay ng Diyos sa pagpapabalik ng Kaniyang bayan 
sa kanilang lupain matapos ang mga taon ng pagkakatapon. Sa ilalim ng pamumuno ni Nehemias, natapos 
nila sa loob ng limampu’t dalawang araw ang hindi nagawa sa siyam na raan at apat na taon na nagsimula 
noong unang pagbabalik sa ilalim ni Zerubbabel. Sa pamamagitan ng masunuring pananalig, nagawa nilang 
malampasan ang mga animo’y hindi malulupig (nakapanghihinang) na oposisyon.18 

 
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Nehemias, Artajerjes, Sanbalat, Esdras  
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Si Cristo sa Nehemias: Ginampanan ni Nehemias ang kusang loob na pag-iwan ni Cristo sa Kaniyang 
mataas na posisyon upang gawin ang Kaniyang tungkulin ng pagpapanumbalik. Idagdag pa, ang kautusan ni 
Artajerjes ay hudyat ng pag-umpisa ng propesiya ni Daniel sa pitumpong linggo ng mga taon na kahit 
panandaliang naputol sa hindi matukoy na panahon, ang siyang naging simula ng pagbibilang para sa 
pagdating ng Mesias. (Daniel 9:25-27). 
  
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
  

1.  Ang Muling Pagtatayo ng Mga Pader (1:1–7:73)  
  a.  Ang Preparasyon Para sa Muling Pagtatayo (1:1–2:20)  
   1:1-11  2:1-10  2:11-20  
   

b.  Muling Pagtatayo (3:1–7:73)  
   3:1-32  5:1-13  6:15-18  
   4:1-8  5:14-19  7:1-65  
   4:9-23  6:1-14  7:66-73  
  
 2.  Ang Panunumbalik ng Mga Tao (8 :1–13 :31)  
  a.  Ang Pagpapanibago ng Kasunduan /Tipan (8:1–10:39)  
   8:1-8  8:13-18  10:1-27  
   8:9-12  9:1-38  10:28-39  
  b.  Ang Pagsunod ng Mga Tao sa Kasunduan/Tipan (11:1–13:31)  
   11:1-19  12:27-30  13:10-14  
   11:20-36  12:31-47  13:15-22  
   12:1-21  13:1-3  13:23-31  
   12:22-26  13:4-9  13:23-31 
 

Ester 
(Ang Proteksyon sa mga Tao ng Diyos) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Hindi nagbigay ng mga palatandaan ang aklat kung sino ang sumulat nito, 
subalit kung sino man ito ay malaki ang nalalaman nito sa kultura ng Persia. Lahat ng senyales (indikasyon) 
na tinataglay ng isang taong nandoon ng panahong iyon ay nandirito sapagkat inilarawan niya ang mga 
pangyayari bilang saksi. Kaya marahil isa siyang Judio. May mga nagmungkahing si Esdras o Nehemias ang 
nagsulat ng salaysay ngunit walang matibay na ebidensya na sumusuporta sa ganoong paniniwala.19  
 
Hinango ng aklat ang pamagat sa kaniyang pangunahing tauhan, Hadasa ang pangalan sa Hebreo na 
ginawang Ester na pangalan nito sa Persia, malamang ang ibig sabihin ay “bituin.”  
 
Petsa ng Pagkakasulat:  Ang mga pangyayari sa Ester ay naganap sa pagitan ng ika-anim at pitong 
kabanata ng Esdras, sa pagitan nang unang pagbabalik na pinamunuan ni Zerubbabel at ang ikalawang 
pagbabalik na si Esdras ang namuno. Ang Ester ay isinulat sa pagitan ng 470 at 465 B.C., noong nahuhuling 
taon ng paghahari ni Asuero (10:2-3), o ng paghahari ng kaniyang anak na si Artajerjes (464–424 B.C.).  
 
Tema at Layunin: Isinasalaysay ng aklat na Ester ang kuwento ng isang magandang Judio na pinili ni Haring 
Asuero na maging reyna niya. Nang binalak ni Haman na lipulin ang mga Judio hinimok ni Mardoqueo, ang 
kaniyang pinsan, na gawin ang makakaya upang iligtas ang kaniyang mga kalahi. Isinugal ang sariling buhay, 
lumapit siya sa hari at nailigtas ang mga Judio. Kahit na natatangi ang aklat na ito sa Biblia na hindi 
bumabanggit sa pangalan ng Diyos, ang tema at layunin nito ay upang ipakita ang napapanahong 
pangangalaga ng Diyos sa Kaniyang bayan, sa mga pagsubok at pag-uusig sa kanila.  
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel:  Ester, Haman, Mardoqueo, Jerjes (Asuero, pang-
Hebreong pangalan ng Hari ng Persia)  
 
Si Cristo sa Ester: Nagbibigay ng umaangkop na larawan ni Cristo si Ester dahil handa siyang ilagay ang 
sarili sa kamatayan kapalit ng kaligtasan ng kaniyang kalahi at gumanap din siya bilang tagapagsalita para sa 
kanilang kapakanan. Bilang karagdagan, nakita din natin kung paano nagpatuloy ang Diyos sa kaniyang 
kaloob na pangangalaga sa mga Judio na sa kanilang lahi Niya ibibigay ang Mesias.  
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Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Ang Panganib sa Mga Hudyo (1:1–3:15)  
  a.  Ang Pagpili kay Ester Bilang Reyna Kapalit ni Vasti (1:1–2:23)  
   1:1-9  2:1-7  2:17-20  
   1:10-22  2:8-16  2:21-23  
  b.  Ang Sabwatan Nina Haman Laban sa Mga Hudyo (3 :1-15)  
  
 2.  Ang Pagliligtas sa Mga Hudyo (4:1–10:3)  
  a.  Ang Desisyon ni Ester Para sa Mga Hudyo (4:1–5:14)  
   4:1-8  4:15-17  5:9-14  
   4:9-14  5:1-8  
  b.  Ang Kabiguan ni Haman (6:1–7:10)  
   6:1-9  7:1-6  
   6:10-14  7:7-10  
  c.  Ang Kautusan ni Haring Asuero (Jerjes) at Mardoqueo (8:1-17)  
   8:1-8  8:9-17  
  d.  Ang Pagkatalo ng Mga Kaaway ng Mga Hudyo (9:1-19)  
   9:1-10  9:11-19  
  e.  Ang Mga Araw ng Pista ng Purim (9:20-32)  
  f.  Ang Deklarasyon Parangal kay Mardoqueo at Ang Pagtataas sa Kaniyang Tungkulin (10:1-3)  
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Seksiyon 3 
Ang Mga Patulang Aklat  
 
Panimula: Ang nakaraang pag-aaral ng unang labing-pitong aklat (Kautusan at Kasaysayan), mula Genesis 
hanggang Nehemias, ay tumatalakay sa buong kasaysayan ng Lumang Tipan. Lahat na ng natirang aklat, 
patula at sinulat ng mga Propeta, ay tumutugma sa kasaysayan ng mga nabanggit na labing-pitong aklat. Ang 
kasunod na bahaging tatalakayin, ang patulang aklat, ay isang mas maikling bahagi na binubuo ng limang 
aklat - Job, Mga Awit, Mga Kawikaan, Mangangaral, at Awit ni Solomon. Bago natin suriin ang mga ito, dapat 
nating isaisip ang ilang katangian na meron ang lahat ng limang aklat na ito. 
  
Kailangang maliwanag na maunawaan ng mag-aaral na ang katagang “patula” ay tumutukoy lamang sa 
kanilang anyo. Hindi sila simpleng katha ng imahinasyon ng tao. Ang mga aklat na ito ay nagpapakita ng 
totoong karanasan ng tao.  
 
Mga Kaugnayan:  Habang ang labing-pitong aklat na atin nang nakita ay kasaysayan, itong limang patulang 
aklat ay base sa karanasan. Inilalarawan nila ang mga pangyayaring naganap sa mga indibiduwal. Habang 
ang mga aklat ng kasaysayan ay sumusubaybay sa bansa, ang mga patulang aklat ay mas sumusubaybay sa 
mga pag-uugali at nararamdaman ng mga tao. Ang aklat ng kasaysayan ay tumalakay sa lahi ng Hebreo. Ang 
patulang mga aklat ay tumatalakay sa puso ng tao.  
 
Ang mga patulang aklat ay hindi lamang mga tula sa Lumang Tipan. Mayroon ding malaking bahagi ng mga 
tulang ito na nasa mga isinulat ng mga propeta na makikita natin sa bandang huli.  
 
Mula sa mga katangiang binibigyang pansin ng mga aklat, hinahati ng Lumang Tipan sa apat na pangunahing 
bahagi ang mga aklat na umuugnay sa bansang Israel bilang piniling lahi ng Diyos.  

1. Ang Kautusan– Umuugnay sa Moralidad ng Israel  
2. Ang Kasaysayan– Umuugnay sa Pambansang Pag-Unlad at Buhay ng Israel  
3. Ang Patula - Umuugnay sa Espirituwal na Buhay ng Israel  
4. Ang mga Sinulat ng Propeta– Umuugnay sa Hinaharap ng Israel na Naganap sa Mesias  

 
Ang Limang Patulang Aklat ay maaari ding tingnan sa kanilang kaugnayan sa isa’t isa.  

1. Ang Aklat ni Job–Pagpapala Nagmula sa Pagdurusa  
2. Ang Mga Awit –Papuri sa Pamamagitan ng Panalangin  
3. Ang Kawikaan–Karunungan Mula sa Alituntunin  
4. Ang Mangangaral–Katotohanan Mula sa Realidad  
5. Awit ni Solomon–Kasiyahan Mula sa Pag-Iisa  

 
Mga Panahon ng Hebreong Patulang Aklat:  Bagaman ang mga patulang aklat ng Hebreo ay nakita sa 
iba’t-ibang bahagi ng kasaysayan ng Lumang Tipan, mayroong tatlong pangunahing yugto ng patulang 
literatura.  

1. Ang Panahon ng Patriarka–Job (mga 1750 B.C.)  
2. Ang Panahon ni David –Mga Awit (mga 1050 B.C.)  
3. Ang Panahon ni Solomon (mga 950 B.C.) 

a. Awit ni Solomon–Pag-Ibig ng Isang Kabataang Lalaki  
b. Mga Kawikaan–Karunungan ng Isang Taong nasa Kalagitnaan ng Buhay  
c. Mangangaral–Kalungkutan ng Isang Matandang Lalaki (Mga 950 B.C.)20 

  
Si Cristo sa Mga Patulang Aklat: Gaya ng nabanggit kanina, si Cristo, ang Mesias, ay ang puso ng buong 
Biblia. Nang ang dalawang alagad ay naglalakad sa kalsada ng Emmaus na puno ng lungkot at kalituhan sa 
mga pangyayari ng mga nakaraang araw ng pagkapako, kamatayan at kumakalat na balita tungkol sa 
pagkabuhay, ang Tagapagligtas na nabuhay na mag-uli ang sumama sa kanilang paglakad at nagpaliwanag 
ng mga bagay tungkol sa Kaniya sa lahat ng Kasulatan (Lucas 24:27).  Pagkatapos nito, nang magpakita na 
Siya sa labing-isa, Kaniyang sinabi:  “Ito ang tinutukoy Ko nang sabihin Ko sa inyo noong kasa-kasama 
pa ninyo Ako: dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa Akin sa Kasulatan ni Moises, sa mga 
aklat ng mga propeta at aklat ng mga awit” (Lucas 24:44).  
 
Sa ganitong kaisipan, bago umpisahan ang pagtanaw sa bawat patulang aklat, makabubuting kunin ang 
kanilang (Christological perspective) Cristolohikang pananaw. Tungkol sa elementong ito, isinusulat ni 
Norman Geisler:  
 

Habang ang pundasyon ay inilalatag para kay Cristo sa Kautusan at ang preparasyon ay 
ginawa para kay Cristo sa mga aklat ng Kasaysayan, ang mga Patulang aklat naman ay 
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nagpapahayag ng paghahangad (pangangailangan) para kay Cristo sa mga puso ng tao. 
Hinihimok nito ang isang buhay na may kasiyahan kay Cristo sa parehong panlabas at 
panloob na kapamaraanan, maging may kamalayan o walang kamalayan man.21 

 
Ang aklat ni Job ay nagpapakita ng pangangailangan na si Kristo ay mamagitan. Ang Awit ay nagpapakita ng 
pangangailangan ng pakikipagsalo/pakikiisa kay Kristo.  Ang Kawikaan ay napapakita na pangangailagan ng 
karunungan ni Kristo. Ang Mangangaral ay nagpapakita ng pangangailangan ng tunay na kasiyahan sa 
buhay. Ang Awit ni Solomon nagpapakitang pangangailagan ng pagkikiis sa pag ibig kay Kristo. 

 

Hebreong Patulang Aklat  
 
Ang Pagkakagawa ng Hebreong Patulang Aklat:  Ang patulang aklat ng Hebreo ay hindi gaya ng patulang 
aklat sa Ingles na nagbibigay diin sa tugma at sukat. Sa ibang mga katangian kumukuha ng diin ang 
patulang aklat ng Hebreo. Ang paralelismo (ito’y paghahambing ng nilalaman ng iba’t-ibang linya) ang 
pangunahing katangian ng patulang aklat ng Biblia. Ang patulang aklat ng Hebreo ay naglalaman din ng 
maraming “matalinhagang pananalita.”  
 
Ang Tatlong Uri ng Patulang Aklat ng Hebreo:  May tatlong uri ng Hebreong patulang aklat: (1) Patulang 
aklat sa Lira, noong una’y sinasaliwan ito ng musika ng lira (ang mga Awit); (2) Didactic (pagtuturo) na 
patulang aklat, ito’y sa paggamit ng mga pangungusap ng katotohanan, ginawa upang ibahagi ang 
pangunahing prinsipyo ng buhay (mga Kawikaan, Mangangaral); (3) Patulang aklat na may drama, 
gumagamit ng mga usapan upang ibahagi ang tema nito (Job at ang Awit ni Solomon).  
 
Ang Dalawang Mahahalagang Elemento ng Hebreong Patulang Aklat 
 
Ang Paralelismo ay ang Unang Elemento  
Inuulit at muling inaayos ng patulang aklat ng Hebreo ang mga kaisipan. Ang paralelismo ay tumutukoy sa 
paghahambing ng mga kaisipang ito. Maraming klase ng magkaagapay na kaayusan ng mga kaisipan:  
A.  Synonymous–Ang kaisipan na nasa unang linya ay siya ring inuulit sa ibang mga salita sa ikalawang linya  

(Mga Awit 2:4; 3:1; 7:17).  
B.  Antithetical–Ang kaisipan ng unang linya ay binigyang diin sa pamamagitan ng kahiwalay na kaisipan sa 
 ikalawang linya (Mga Awit 1:6; 34:10). Sila’y karaniwang makilala sa kanilang “ngunit.”  
C.  Synthetic–Ang ikalawang linya ay nagpapaliwanag o pinalalawig ang ideya ng unang linya  

(Mga Awit 1:3; 95:3).  
D.  Climactic– Inuulit ng ikalawang linya ang una subalit pinapalitan ang hulihan (Mga Awit 29:1).  
E.  Emblematic–Ang isang linya ay nagpapahiwatig ng pangunahing tema, binibigyang liwanag naman ito 
 ng ikalawang linya sa pamamagitan ng isang imahe (Mga Awit 42:1; 23:1).  
 
Ang Matatalinghagang Pananalita ay ang Ikalawang Elemento  
Ang Matalinghagang Pananalita ay nangyayari kapag ang isang bagay ay ginamit upang kumatawan sa isa 
pa. Ang patulang aklat ng Hebreo ay gumagamit ng matatalinghagang pananalita upang ibahagi ang mga 
kaisipan at mga nararamdaman.  
 
Halimbawa, “siyang nagagalak na magsaliksik sa mga Kautusan ng Diyos” ay magiging “gaya ng isang 
punongkahoy na matibay na nakatanim” (Mga Awit 1:2-3). Ang “isang nagagalak” ay hindi isang literal na 
punongkahoy ngunit inihahalintulad sa punongkahoy. Makikita mo ang mga salitang “gaya” o “parang” sa mga 
ganitong mga pangungusap (Mga Awit 5:12; 17:8; 131:2).  
 
Ang isa pang Talinghaga ay ang pagkukumpara sa isang bagay sa iba pang bagay sa pamamagitan ng 
salitang “ay.” Sa mga Awit 23:1, sinabi ni David, “Ang Panginoon ay aking Pastol.”  Si David ay hindi isang 
makapal ang balahibong hayop na may apat na paa subalit inaalagaan ng Panginoon na tulad sa pagaalaga 
ng isang pastol sa kaniyang mga tupa (Mga Awit 84:11; 91:4)  
 
Sa pagkakataong ginamit ang isang eksaherasyon o kasobrahan sa pangungusap, ito ay upang bigyang diin 
ang isang punto. Sa mga Awit 6:6, sinabi ni David na “Gabi-gabi ang kama ko’y binabaha sa pag-iyak, at 
nalulublob ang aking sopa sa mga luha.” Ang salaysay na ito ay nagbibigay diin sa kaniyang kalungkutan. 
Hindi sapat ang pag-iyak ni David upang palutangin ang kaniyang kama (Mga Awit 78:27; 107:26).  
 
Minsan ang isang tanong ay ginamit upang pagtibayin o itanggi ang isang pangungusap at hindi upang 
magtanong. Nang itinanong ni David, “Sino ang Diyos na gaya Mo” sa mga Awit 35:10, ang hangad niya’y 
bigyang diin ang kadakilaan ng Diyos at hindi lang upang tumanggap ng sagot na “wala na” (Mga Awit 56:8; 
106:2).  
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Ang kahuli-hulihang halimbawa ng matalinghagang pananalita ay upang gumamit ng ilang bahagi ng hayop 
sa paglalarawan ng pagiging persona ng Diyos. Ito’y upang ipagbigay alam ang ilang katotohanan tungkol sa 
Diyos. Halimbawa, sa mga Awit 17:8 makikita natin si David na nagsusumamo sa Panginoon na “itago siya 
sa ilalim ng Kaniyang mga pakpak.” Hindi ibon ang Diyos pero nagsusumamo si David sa proteksyon ng 
Diyos na gaya ng ibinibigay ng inahing ibon sa kaniyang supling (Mga Awit 91:4).  

 

Job  
(Pagpapala Mula sa Pagdurusa)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Kahit na batid natin na ang pamagat ng aklat ay malinaw na hinango mula 
sa kaniyang pangunahing tauhan na si Job at isa siyang makasaysayang tao (Ezekiel 14:14, 20; Santiago 
5:11), hindi kilala ang sumulat at walang nasusulat na nagpapahiwatig upang makilala ang manunulat. 
Iminungkahe naman ng mga komentarista na si Job mismo, Eliu, Moises, Solomon, at iba pa.  
 
Naganap noong kapanahunan ni Abraham, Isaac, Jacob at Jose, ang Aklat ng Job ay hinango sa lalaking 
nagngangalang Job na habang dumaranas ng matinding pagdurusa (naglahong kayamanan, pamilya, at 
kalusugan) ay nakikipaglaban sa tanong na bakit?  
 
Petsa ng Pagkakasulat: Dahil hindi natin nakilala ang sumulat, naging imposible ang paglalagay ng panahon 
na ito’y isinulat. Subalit, nakuha naming lagyan ng palugit ang panahon kung kailan naganap ang kuwentong 
ito. Nangyari ito bago sumapit ang pagbibigay ng Kautusang Moises (1445–1405 B.C.).  Bago ibaba ang 
Kautusan at ang pagtatatag ng Leviticong Saserdote, ang ulo ng pamilya ay ang saserdote. Makikita na si Job 
ang naghahandog bilang saserdote ng pamilya (Job 1:5) Ito’y nagpapahiwatig sa petsang bago pa ibinigay 
ang Kautusan. Malamang na naganap ito sa kapanahunan ni Abraham.  
 
Tema at Layunin: Ang aklat na ito ay isang pagpapatunay sa kabutihan at katarungan ng Diyos, at sa 
kaniyang soberinong katangian sa mga panahong pagdurusa at kasamaan. Dahil dito, ang aklat ay 
pakikipagtunggali sa tanong na: Bakit nagdurusa ang matutuwid na tao, kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig 
at awa? Malinaw nitong itinuturo ang pagiging Pinakamataas ng Diyos at ang pangangailangan ng tao na 
tanggapin ito. Nagbigay ng halos pare-parehong sagot ang tatlong kaibigan ni Job. Sinabi nilang ang 
pagdurusa ay dahil sa kasalanan. Ngunit si Eliu ay nagsabing ang pagdurusa ay kalimita’y pamamaraan 
upang salain ang matutuwid. Kaya ang layunin ng Diyos ay upang tanggalan ng pagiging matuwid sa sarili si 
Job at dalhin siya sa katayuan na ganap ang kaniyang pagtitiwala sa Diyos.22   

Nagbigay si Gleason Archer ng 
mahusay na buod ng tema:  
 

Ang aklat na ito ay tumatalakay sa ma-teoriyang problema ng dusa at trahedya sa buhay ng 
isang makadiyos. Nilalayon nitong sagutin ang tanong na, Bakit nagdurusa ang matuwid? 
Ang sagot ay may tatlong anyo: (1) Ang Diyos ay karapat-dapat na ibigin bukod doon sa mga 
ibinibigay niyang pagpapala at biyaya; (2) Maaaring hayaan ng Diyos ang pagdurusa bilang 
kaparaanan upang salain at palakasin ang espiritu ng tao upang maging matuwid; (3) Ang 
kaisipan at pamamaraan ng Diyos ay nagmumula sa kunsiderasyong masyadong malawak 
(sobra) para sa mahinang (maliit) pag-iisip ng tao kaya’t hindi ito mauunawaan. Bagama’t 
hindi natin nakikita ang tunay na kalagayan ng buhay gaya ng sa (lawak) pananaw ng 
Maykapal, nalalaman naman ng Diyos ang tunay na makabubuti para sa Kaniyang 
kaluwalhatian at ang para sa ating kapakanan. Ang sagot ay ibinigay sa kabila ng naunang 
ibinigay na mga pananaw ng tatlong ‘taga-aliw’ ni Elifaz, Bilbad at Zofar.23 

 
 
Ang isa pang layunin ay tiyak na upang ipakita ang tunggaliang nagaganap noong unang-una pa sa pagitan 
ng Diyos at ni Satanas at upang ipakita ang kaugnayan ng pagdurusa sa pagtutunggaling ito. Sa huli, 
ipinakikita nito ang katotohanan sa Roma 8:28.  
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Job, isang walang maipipintas at makatuwirang tao, 
si Satanas, ang taga-usig ni Job, Elifaz, Bildad, Zofer, at si Eliu, ang mas nakababata at marunong na 
kaibigan ni Job na naghahangad na bigyan siya ng payo.  
 
Si Cristo sa Job: Si Cristo ay makikita sa maraming kaparaanan sa Job. Kinikilala ni Job ang Tagapagligtas 
(19:25-27) at nananalangin siya para sa isang Tagapamagitan (9:33; 33:23). Alam niyang kailangan niya ang 
makapagpapaliwanag tungkol sa misteryo ng “pagdurusa” na ang tanging kasagutan ay kay Cristo na siyang 
nakakadama ng ating pagdurusa. Sa katapusan, ito ang sumasagot sa mga akusasyon ni Satanas, na 
talagang nakatuon para sa Diyos, at ito din ang gumugupo sa kaniya. (Mga Hebreo 2:14-18; 4:15; Mga Taga-
Roma 8:32-34).  
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Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Ang Prologo: Ang Mga Trahedya (Pasakit) ni Job (1:1–2:13)  
  a.  Ang Kaniyang Katayuan at Pagkatao (1:1-5)  
  b.  Ang Kaniyang Mga Problema at Ang Pinanggalingan Nito–Si Satanas (1:6–2:10)  
   1:6-12  1:13-22  2:1-10  
  c.  Ang Kaniyang Taga-Aliw (2:11-13)  
  
 2.  Ang Mga Diyalogo o Huwad na Pag-Aliw ng Tatlong Kaibigan (3:1–31:40)  
  a.  Ang Unang Ikot ng Pagtatalo (3:1–14:22)  
   1)  Panaghoy ni Job (3:1-26)  
    3:1-19  3:20-26  
   2)  Ang Sagot ni Elifaz (4:1–5:27)  
    4:1-11  5:1-7  5:17-27  
    4:12-21  5:8-16  
   3)  At Ang Sagot ni Job (6:1–7:21)  
    6:1-7  6:24-30  7:11-21  
    6:8-13  7:1-7  
    6:14-23  7:7-10  
   4)  Ang Sagot ni Bildad (8:1-22)  
    8:1-7  8:8-10  8:11-22  
   5)  At Ang Sagot ni Job (9:1–10:22)  
    9:1-12  9:25-35  10:8-17  
    9:13-24  10:1-7  10:18-22  
   6)  Ang Sagot ni Zofar (11:1-20)  
    11:1-6  11:7-12  11:13-20  
   7)  At Ang Sagot ni Job (12:1–14:22)  
    12:1-6  13:13-19  14:13-17  
    12:7-12  13:20-28  14:18-22  
    12:13-15  14:1-6  
    13:1-12  14:7-12  
  b.  Ang Ikalawang Ikot ng Pagtatalo (15:1–21:34)  
   1) Ang Sagot ni Elifaz (15:1-35)  
    15:1-16  15:17-35  
   2)  At ang Sagot ni Job (16 :1–17 :16)  
    16:1-5  16:18-22  17:6-16  
    16:6-17  17:1-5  
   3)  Ang Sagot ni Bildad (8:1-21)  
    18:1-4  18:5-21  
   4)  At Ang Sagot ni Job (19:1-29)  
    19:1-6  19:7-22  19:23-29  

5)  Ang Sagot ni Zofar (20:1-29)  
    20:1-11  20:12-19  20:20-29  
   6)  At Ang Sagot ni Job (21:1-34)  
    21:1-16  21:17-26  21:27-34  
  c.  Ang Ikatlong Ikot ng Pagtatalo (2 :1–31 :40)  

1)  Ang Sagot ni Elifaz (22:1-30)  
    22:1-11  22:12-20  22:21-30  
   2)  At Ang Sagot ni Job (23:1–24:25)  
    23:1-11  24:1-7  24:13-17  
    23:8-17  24:1-12  24:18-25  
   3)  Ang Sagot ni Bildad (25:1-6)  
   4)  At Ang Sagot ni Job (26:1–31:40)  
    26:1-4  29:1-20  31:9-12  
    26:5-14  29:21-25  31:13-15  
    27:1-6  30:1-8  31:16-23  
    27:7-12  30:9-15  31:24-28  
    27:13-23  30:16-23  31:29-37  
    28:1-11  30:24-31  31:38-40  
    28:12-22  31:1-4  
    28:23-28  31:5-8  
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 3.  Ang Mga Salita ni Eliu (32:1–37 :24)  
  a.  Unang Pananalita: Ang Alituntunin ng Diyos Mula sa Pasakit (32:1–33:33)  
   32:1-10  33:1-7  33:19-22  
   32:11-14  33:8-12  33:23-28  
   32:15-22  33:13-18  33:29-33  
  b.  Ikalawang Pananalita: Ang Katarungan at Karunungan ng Diyos Pinatunayan (34 :1-37)  
   34:1-9  34:16-20  34:31-37  
   34:10-15  34:21-30  
  c.  Ikatlong Pananalita: Ang Mga Pakinabang na Dalisay at Nananatiling Kabanalan (36 :1-16)  
   35:1-8  35:9-16  
  d.  Ikaapat na Pananalita: Ang Kadakilaan ng Diyos at Ang Kasalanan ni Job sa Paghuhusgang Di 
   Makatarungan Ang Diyos (36:1–37:24)  
   36:1-16  36:24-33  37:14-20  
   36:17-23  37:1-13  37:21-24  
  
 4.  Ang Mga Pahayag ng Diyos Mula sa Ipo-ipo (38:1–42:6)  
  a.  Ang Unang Pahayag (38:1–40:5)  
   1) Ang pagiging makapangyarihan ng Diyos ipinahayag sa paglalang (3:81–39:30)  
    38:1-7  38:25-30  39:5-12  
    38:8-11  38:31-33  39:13-18  
    38:12-15  38:34-38  39:19-25  
    38:16-18  38:39-41  39:26-30  
    38:19-24  39:1-4  
   2) Ang pahayag ni Job na may pagkundena sa sarili (40 :1–40 :5)  
  b.  Ang Ikalawang Pahayag: Ang Kapangyarihan ng Diyos at Kahinaan ng Tao, ang agpapakumbabang  
   sagot ni Job (40:6–42 :6)  
   40:6-9  40:19-24  42:1-6  
   40:10-14  41:1-11  
   40:15-18  41:12-34  
  
 5.  Mga Huling Komento (42:7-17)  
  a.  Napagalitan ng Diyos ang mga Huwad na Taga-aliw (42:7-9)  
  b.  Ang panunumbalik ni Job at ang gantimpala (42:10-17)  
 

Mga Awit 
(Papuri sa Pamamagitan ng Panalangin) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Ang Aklat ng mga Awit ay pinakamahabang libro sa Biblia at marahil ay 
pinakamarami ang gumagamit nito sa Kasulatan dahil sa uri ng pakikipag-usap nito sa puso ng tao sa gitna 
ng lahat ng ating dinaranas sa buhay. Sa tuwi-tuwina ang buntong hininga ay nauuwi sa pag-awit sa 
pamamagitan ng panalangin at papuri. Karamihan dito, kahit na ang sumulat ay hindi isinasaad ng mga titik 
ng mga Awit, ang pamagat ay nagbibigay ng indikasyon kung sino ang sumulat nito. Ang sumusunod na 
talaan ay nagbibigay ng akda sa mga Awit na matatagpuan sa mga pamagat.24 

 
Sumulat ng Mga Awit 

David 78 Mga Awit 1-41; 51-70; 86; 103; 108-110; 122; 124; 131; 
133; 138-145 

Asaf 12 Mga Awit 50, 73-83 
Korahites 12 Mga Awit 42-49; 84-85; 87-88 
Solomon 2 Mga Awit 72, 127 
Moises 1 Mga Awit 90 
Etan 1 Mga Awit 89 
Di-Kilala 44 Mga Awit 71; 91-102; 104-107; 111-121; 123; 125-126; 

128-130; 132; 134-137; 146-150 
 
Sa wikang Hebreo, Ang Mga Awit ay pinamagatang “Papuri” o “Aklat ng Papuri.” Tanging ang isang awit (145) 
ang ginamitan ng salitang “papuri” pero papuri ang puso ng mga Awit. Ang mga Awit ay “mga kanta o tula na 
inaawit na may saliw ng musika.” Ang salitang “psalmo” (awit sa tagalog) ay galing sa salitang Hebreo na ibig 
sabihin ay “tumipa sa instrumentong may kuwerdas” bilang pagsaliw sa pagkanta.  
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Petsa ng Pagkakasulat:  Dahil sa kanilang napakalawak na pinagsunod-sunod na saklaw, sa kanilang iba’t-
ibang uri ng tema, at sa marami’t iba’t-ibang klase ng pinatutungkulang tao na namuhay sa ilalim ng iba’t-
ibang sitwasyon, ang mga Awit ay sumasalamin sa sanlaksang damdamin at karanasan kaya ang aklat na 
ito’y lubhang mahalaga sa mga mambabasa anumang panahon siya nabubuhay. Tungkol naman sa petsa ng 
pagkakasulat ng mga Awit, ito ang isinulat ni Gleason Archer: 
  

Sa mga ito, natural na ang pinakauna ay mga Awit 90 ni Moises, ipinapalagay na ginawa 
noong 1405 B.C. Ang mga Awit ni David ay magmumula sa pagitan ng 1020 at 975 B.C.; 
yung kay Asap ay mula sa humigit kumulang ay ganoong panahon din; Ang Awit 127 ay mula 
sa panahon ng paghahari ni Solomon, posibleng 950 B.C. Mahirap lagyan ng petsa ang 
angkang sumunod kay Kora at ang dalawang Esdrahitas na nabanggit; ipinapalagay na sila’y 
noong bago itapon. Ang mga awit na walang pamagat, ang ilan sa kanila ay walang dudang 
kay David (e.g. 2 at 33) at ang iba ay nagmumula sa mga kasunod na panahon hanggang sa 
pagbabalik mula sa pagkakatapon (halimbawa’y 126 1t 137, itong huli ay halos kasabayan ng 
pagkakatapon). Subalit walang matibay na ebidensya ang maibigay para sa petsa ng mga 
awit na lumalagpas sa humigit kumulang 500 B.C.25 

 
 
Tema at Layunin:  Ang mga Awit ay nagbibigay sa atin ng isang tema ng pag-asa at pagdamay sa 
pamamagitan ng isang tema ng pagsamba. Ang mga ito, sa esensya, ay lunas sa takot at pagrereklamo sa 
pamamagitan ng personal na sagot natin sa katauhan at gawain ng Diyos. Ang mga ito’y isang anyo ng 
pagsamba, pananalig, at buhay espirituwal ng Israel. Sa mga Awit meron tayong salamin na kakikitaan ng 
puso ng mga tao ng Diyos na nagtatala ng simple at pandaigdigang mga karanasan ng tao sa liwanag ng 
pagiging tao ng Diyos, mga pangako, plano at presensiya.  
 
Sa pagtitipon ng 150 mga psalmo, nagkaroon ng iba’t-ibang klase ng damdamin, sitwasyon at tema. Ibig 
sabihin, mahirap gumawa ng kahit anong pangkalahatang pangungusap tungkol sa tema o layunin, pero 
wasto pa rin kung sasabihin na ang lahat ng mga Awit ay tungkol sa personal na sagot ng mananampalataya 
sa kabutihan at grasya ng Diyos. Kadalasan, sila’y naglalaman ng mga nasa kaibuturang emosyon ng 
panlulumo, pagkabalisa, o pagpapasalamat kahit nahaharap sa oposisyon ng mga kaaway ng Diyos o sa 
gitna ng Kaniyang iba’tibang napapanahong ginawa (aksyon). Ngunit kahit na ang mang-aawit ay puno ng 
kalungkutan o kagalakan, siya’y palaging nagsasalita na animo’y nasa presensya ng buhay na Diyos. Merong 
mangilan-ngilang salmo, siyempre pa, na halos lahat ay naglalaman ng mga kaisipan at mga pahayag ng 
Diyos mismo, gaya ng mga Awit 2, ngunit ang mga ito ay lubhang kakaiba.26 

 
Karamihan sa mga Awit ay nagsisiyasat ng Salita ng Diyos, sa Kaniyang mga katangian, at mga maka-
Mesias na patungkol sa paghihintay ng Kaniyang pagdating.  
 
Mga Pagkakahati ng Ang Mgaawit: Sa totoo lang ang mga Awit ay limang aklat sa isa. Ang sumusunod na 
pagkakahati ng aklat ay nagtatapos sa doxolohiya (isang anyo ng papuri sa Diyos) habang ang Awit 150 ay 
tumatayo sa lugar ng doxolohiya at nagsisilbing angkop na pagtatapos sa buong koleksyon.  
 
Isinulat ni Epifanius, “Hinati ng mga Hebreo ang psalter sa limang aklat upang ito’y maging isa na namang 
Pentateuch.” Ang Midrash ng Mga Awit 1:1 ay nagsasabing, “Binigyan ni Moises ng limang aklat ng Kautusan 
ang mga Israelitas, at tinumbasan ito ni David sa pagbibigay niya ng Libro ng mga Awit na nasa limang 
aklat.”27 
 
Ang katumbas sa Pentateuch ay maaaring makita sa sumusunod na balangkas:28 

1. Mga Awit tungkol sa Tao at Paglalang/Paglikha (1-41) - Tumutumbas sa Genesis  
2. Mga Awit tungkol sa Israel at Katubusan (42-72) - Tumutumbas sa Exodo  
3. Mga Awit tungkol sa Pagsamba at ang Templo (73-89) - Tumutumbas sa Levitico  
4. Mga Awit tungkol sa ating Paglalakbay sa Mundo (90-106) -Tumutumbas sa mga Bilang  
5. Mga Awit tungkol sa Papuri at Ang Salita ng Diyos (107-150) -Tumutumbas sa Deuteronomio  

 
Isa pang pamamaraan sa pagtingin sa mga hati ng aklat: 
 

 

Aklat  Mga Awit Sumulat Panglahatang Nilalaman 
I  Mga Awit 1-41  David  Mga Awit ng Pagsamba  
II  Mga Awit 42-72  David at Kora  Mga Himno ng Pagsusumamo  
III  Mga Awit 73-89  Sa Pangkalahatan ay si Asap  Mga Himno ng Pagsusumamo  
IV  Mga Awit 90-106  Sa pangkalahatan ay di Kilala  Mga Awit ng Papuri  
V  Mga Awit 107-150  David at di kilala  Mga Awit ng Papuri  
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Mga Kategorya O Uri ng Mga Awit: Ayon sa kanilang mga uri, ang mga sumusunod ay nagsasaad ng isang 
pinagkasunduang grupo ng mga kategorya:  

1. Panaghoy (Lumbay) o Pagsamo, pang-indibiduwal (Awit 3) o komunal (Awit 44);  
2. Pasasalamat o Papuri, pang-indibiduwal (Awit 30) o komunal (Awit 65);  
3. Tiwala sa Diyos (Awit 4);  
4. Pagluluklok na himno kay Yahweh: Mga awit patungkol sa Jerusalem (Awit 48), at Maharlikang mga 

Awit (ang ilan dito ay tungkol sa Mesias; Awit 2, 110);  
5. Didaktic (nagtuturo) at Karunungang mga Awit (mga Awit 1, 37, 119);  
6. Mga Awit na may Tema: ang mga Awit ay puwede ring hatiin ayon sa kanilang espesyal na tema 

gaya ng: Mga Awit ng Paglikha (Awit 8, 19), Mga Awit ng Kalikasan (Awit 19, 104), Akrostika o Mga 
Awit na pang-Memorya (Awit 111, 112, 119), ang Exodo (Awit 78), Pagtalikod sa Kasalanan (Awit 6), 
Awit ng Paglalakbay (Awit 120), at Awit para sa Mesias, at iyong iba pang naglalaman ng mga 
propesiya tungkol sa Mesias gaya ng mga Awit 2, 8, 16, 22, 40, 45, 72, 110, 118.  

 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel:  Kahit ang pamagat ng mga Awit minsan ay 
nagtuturo sa tema o akda ng Awit, gaya ni David at Kora, ang mga titik mismo ng Awit ay walang binabanggit 
dito. Kundi, mas binibigyang pansin pa yata nito ang mga tao sa kanilang pagsamba at pamumuhay kasama 
ang Diyos.  
 
Si Cristo sa Mga Awit:  Marami sa mga Awit ay tungkol sa Mesias at nangungusap tungkol sa pagiging tao 
at gawain ni Cristo. Ang mga ito’y inilalagay sa sumusunod na mga kategorya:  

1. Tipikal na pang-Mesias: ang mga Awit na ito ay hindi masyadong halatang tungkol sa Mesias. Ang 
Mang-aawit ay puwedeng maging isang kalarawan ni Cristo (ikumpara [cf] 34:20; 69:4, 9), pero ang 
ibang aspeto ng nasusulat ay hindi puwedeng ilapat. Marahil, sa ganitong kaso, si Jesus at ang mga 
apostol ay naglalapat ng pamilyar na sawikain mula sa mga Awit sa kanilang mga karanasan. (e.g. 
109:8 sa Mga Gawa 1:20).  

2. Tipolohikal pang-Propeta: kahit inilalarawan ng Mang-aawit ang kaniyang sariling karanasan, ang 
wika ay isa na nagtuturo higit pa sa kaniyang sariling buhay at nagiging totoo lamang sa kasaysayan 
sa katauhan ni Cristo (22).  

3. Hindi direktang pang-Mesias: nang isinulat ang mga Awit ito’y tumutukoy sa pamilya ni David o sa 
isang hari, ngunit makikita lamang ang kahulihulihan at pinakang katuparan sa pagiging tao ni Cristo 
(2, 45, 72).  

4. Purong pang-Propeta: direktang tumutukoy kay Cristo at wala na sa iba pang tao o sa anak ni David 
(110).  

5. Pagluluklok: ito ay ang mga Awit na naghihintay sa pagdating ng Panginoon at ang pagtatayo ng 
Kaniyang Kaharian bilang katuparan sa pagiging tao ng Mesias, Cristo (96-99).  
 

Mga Partikular na Hulang Natupad Patungkol kay Cristo:  
 

Propesiya Awit Nasulat sa Bagong Tipan 
  1.  Kapanganakan 104:4 Mga Hebreo 1:7 
  2.  Kahihiyan 8:4 Mga Hebreo 2:6 
  3.  Pagka-Diyos 45:6 Mga Hebreo 1:8 
  4.  Gawain 69:9 Juan 2:17 
  5.  Pagtatakwil 118:22 Mateo 21:42 
  6.  Pagtataksil 41:9 Juan 13:18 
  7.  Mga pangyayari sa pagpako 22 Mateo 27:39, 43, 46; Lucas 23:55 
  8.  Pagkabuhay 2 at 16 Mga Gawa 2:27 
  9.  Pag-akyat sa langit 68:18 Mga Taga-Efeso 4:8 
10.  Paghahari 102:26 Mga Hebreo 1:11 

 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Aklat I: Mga Himno ng Pagpupuri (Mga Awit 1–41)  
  Awit 1:  Ang Pinagpalang Lalaki: Dalawang Klase ng Buhay Pinagkumpara: Ang Salita at Ang  
     Mundo  
  Awit  2:  Ang Mesias na Hari: Ang Sabwatan Laban sa Diyos at kay Cristo  
  Awit  3:  Katahimikan sa Gitna ng Mga Problema: Proteksyon sa Panganib  
  Awit  4:  Isang Pang-Gabing Panalangin ng Pagtitiwala sa Diyos  
  Awit  5:  Isang Pang-Umagang Panalangin ng Pagtitiwala sa Diyos at sa Kaniyang Presensya  
  Awit  6:  Isang Panalangin ng Isang Kaluluwa na nasa Matinding Paghihirap  
  Awit  7:  Isang Panalangin Para sa Pagkalinga  
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  Awit  8:  Ang Kaluwalhatian ng Manlilikha at Ang Dignidad ng Tao  
  Awit  9:  Isang Panalangin ng Pasasalamat Para sa Katarungan ng Diyos  
  Awit  10:  Isang Panalangin Para sa Pagpapatalsik ng Masama  
  Awit  11:  Ang Panginoon Bilang Taguan at Depensa  
  Awit  12:  Isang Panalangin Para sa Tulong Laban sa Mga Nagsisinungaling na Mga Dila  
  Awit  13:  Isang Panalangin Para sa Tulong sa Gitna ng Problema  
  Awit  14:  Isang Paglalarawan ng Kahangalan at Kasamaan ng Tao  
  Awit  15:  Isang Paglalarawan ng Makadiyos na Lalaki  
  Awit  16:  Ang Panginoon Bilang Taguan ng Mga Mananampalataya  
  Awit  17:  Isang Panalangin Para sa Pagka-Adya sa Pamamagitan ng Katarungan ng Diyos  
  Awit  18:  Isang Panalangin ng Papuri Para sa Pagka-Adya  
  Awit  19:  Ang Pahayag ng Diyos sa Kaniyang Paglalang at Isinulat na Salita  
  Awit  20:  Isang Panalangin Para sa Tagumpay Laban sa Mga Kaaway  
  Awit  21:  Ang Panginoon Bilang Lakas ng Hari  
  Awit  22:  Isang Larawan ng Krus: Isang Awit ng Paghihirap at Papuri  
  Awit  23:  Isang Larawan ng Diyos na Pastol: Isang Awit ng Kabutihan ng Diyos  
  Awit  24:  Isang Awit ng Hari ng Kaluwalhatihan  
  Awit  25:  Isang Akrostikang Awit: Isang Panalangin Para sa Pag-aadya, Gabay at Kapatawaran  
  Awit 26:  Ang Pagsamo ng Integridad at Para sa Katubusan  
  Awit  27:   Isang Panalangin ng Walang Pagkatakot na Tiwala sa Panginoon  
  Awit  28:   Isang Panalangin Para sa Tulong at Papuri Para sa Kaniyang Kasagutan: Ang Panginoon 
     Aking Bato  
  Awit  29:   Ang Makapangyarihang Tinig ng Diyos  
  Awit  30:   Isang Panalangin ng Pasasalamat Para sa Katapatan ng Diyos sa Oras ng Pangangailangan  
  Awit  31:  Isang Panalangin ng Reklamo, Pagsamo, at Papuri  
  Awit  32:  Ang Pagpapala ng Kapatawaran at Tiwala sa Diyos  
  Awit  33:  Papuri sa Panginoon Bilang Tagalikha at Taga-Adya  
  Awit  34:  Papuri sa Panginoon Bilang Tagabigay at Taga-Adya  
  Awit  35:  Isang Panalangin Para sa Katarungan at Saklolo Mula sa Mga Kaaway  
  Awit  36:  Ang Kasamaan ng Mga Tao Kumpara sa Mapagmahal na Kabutihan ng Diyos  
  Awit  37:  Isang Pagsamo Para sa Lubos na Kapahingahan sa Panginoon  
  Awit  38:  Isang Panalangin Para sa Pakikipagkasundo na Tinatanggap Ang Mabigat na Dalahin ng 
       Kasalanan  
  Awit  39:  Isang Panalanging Tinatanggap Ang Kahinaan ng Tao  
  Awit  40:  Papuri Para sa May Kagalakang Karanasan at Pag-Aabang sa Kaligtasan  
  Awit  41:  Papuri Para sa Pagpapala ng Diyos sa Gitna ng Kahirapan  
 
 2.  Aklat II: Mga Himno ng Pagsamo (Mga Awit 42–72)  
  Awit  42:  Pangungulila sa Diyos  
  Awit  43:  Pag-Asam sa Kaligtasan Mula sa Panginoon  
  Awit  44:  Pambansang Panaghoy at Panalangin Para sa Katubusan  
  Awit  45:  Ang Awit ng Kasalan ng Anak ni David  
  Awit  46:  Ang Diyos Ang Ating Taguan at Lakas  
  Awit  47:  Ang Panginoon Ang Matagumpay na Hari  
  Awit  48:  Papuri Para sa Bundok na Zion, Ang Marikit na Lungsod  
  Awit  49:  Ang Kasalatan ng Kayamanan na Walang Karunungan  
  Awit  50:  Ang Paghahandog ng Pasasalamat  
  Awit  51:  Paghahayag at Kapatawaran ng Kasalanan  
  Awit  52:  Ang Kawalang Saysay ng Paghahambog ng Kasamaan  
  Awit  53:  Isang Larawan ng Taong Walang Diyos  
  Awit  54:  Ang Panginoon Bilang Ating Tulong  
  Awit  55:  Inaalalayan ng Panginoon Ang Mga Matuwid  
  Awit  56:  Pananalig sa Gitna ng Ating Mga Pagkatakot  
  Awit  57:  Ang Pagtataas sa Panginoon sa Gitna ng Pag-iisa  
  Awit  58:  Ang Matuwid ay Tiyak na Gagantimpalaan  
  Awit  59:  Panalangin Para sa Pagkaadya Mula sa Mga Kaaway  
  Awit  60:  Panalangin Para sa Pagkaadya ng Bansa  
  Awit  61:  Panalangin Mula sa Nanghihinang Puso  
  Awit  62:  Naghihintay sa Panginoon  
  Awit  63:  Nauuhaw sa Pag-Ibig ng Diyos  
  Awit  64:  Panalangin Para sa Proteksyon  
  Awit  65:  Mga Biyaya ng Diyos Para sa Mundo at sa Tao  
  Awit  66:  Alalahanin Ang Mga Gawa ng Diyos  
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  Awit  67:  Isang Panawagan Para sa Lahat na Papurihan Ang Diyos  
  Awit  68:  Ang Diyos ay Ama ng Mga Inaapi  
  Awit  69:  Panalangin Para sa Pagsagip ayon sa Awa ng Diyos  
  Awit  70:  Panalangin Para sa Dukha at Nangangailangan  
  Awit  71:  Panalangin Para sa Matatanda  
  Awit  72:  Ang Maluwalhating Paghahari ng Mesias  
 
 3.  Aklat III: Mga Himno ng Pagsamo (Mga Awit 73–89)  
  Awit  73:  Panalangin Para sa Isang Pananaw na Pang-Walang Hanggan  
  Awit  74:  Pagsamo ng Tulong sa Panahon ng Pambansang Kahirapan  
  Awit  75:  Ang Katarungan ay sa Panginoon  
  Awit  76:  Ang Matagumpay na Kapangyarihan ng Diyos ni Jacob  
  Awit  77:  Sa Araw ng Kagipitan, Alalahanin Ang Kadakilaan ng Diyos  
  Awit 78:  Mga Aral Mula sa Kasaysayan ng Israel  
  Awit  79:  Isang Pagsamo Upang Alalahanin ng Panginoon Ang Mga Tupa ng Kaniyang Pastulan  
  Awit  80:  Ang Samo ng Israel Para sa Awa ng Diyos  
  Awit  81:  Isang Pagsamo Para Makinig Ang Israel sa Panginoon  
  Awit  82:  Hindi Makatarungang Mga Hukom Pinagsabihan  
  Awit  83:  Panalangin Para sa Kahatulan ng Mga Kaaway ng Israel  
  Awit  84:  Isang Madibdibang Pangungulila sa Presensya ng Diyos  
  Awit  85:  Panalangin Para sa Paggising  
  Awit  86:  Panalangin Para sa Awa sa Bansa  
  Awit  87:  Ang Kagalakan ng Pamumuhay sa Zion  
  Awit  88:  Isang Panalangin sa Gitna ng Kadiliman ng Pagtangis  
  Awit  89:  Pananangan sa Persona ng Diyos at ng Mga Pangako sa Paghihirap  
 
 4.  Aklat IV: Pag-angking Salmo (Mga Awit 90–106)  
  Awit  90:  Turuan Mo Kaming Gumamit ng Mga Araw Namin  
  Awit  91:  Sa Silong ng Pinakamataas  
  Awit  92:  Bilang Papuri sa Panginoon  
  Awit 93:  Naghahari Si Yahweh ng Maluwalhati  
  Awit 94:  Si Yahweh Ang Hukom ng Mundo: Sa Kaniya Ang Pagganti  
  Awit  95:  Tayo’y Magsiluhod sa Ating Maykapal: Isang Panawagan sa Pagsamba  
  Awit  96:  Sambahin Ang Panginoon na Siyang Hahatol sa Mundo sa Katuwiran  
  Awit  97:  Magalak! Ang Panginoon ay Naghahari.  
  Awit  98:  Kumanta ng Bagong Awit sa Panginoon  
  Awit  99:  Itaas Ang Panginoon na Naghahari  
  Awit  100:  Maglingkod sa Panginoon ng May Kasiyahan: Siya Ang Panginoon at Siya ay Mabuti  
  Awit  101:  Ang Paninindigan sa Matuwid na Buhay  
  Awit  102:  Panalangin ng Isang Santo na Nabibigatan  
  Awit  103:  Pagpalain Ang Panginoon: Ang Kaniyang Awa ay Di Nagmamaliw  
  Awit  104:  Ang Pagkalinga ng Panginoon sa Buong Nilalang  
  Awit  105:  Ang Matapat na Mga Gawa ng Panginoon sa Kasaysayan ng Kaligtasan  
  Awit  106:  Isang Paggunita sa Pag-Ibig ni Yahweh at Ang Pagsuway ng Israel  
 
 5.  Aklat V: Mga Papuring Salmo (Mga Awit 107–150)  
  Awit  107:  Papuri Para sa Pagsagip ng Diyos Mula sa Iba’t-Ibang Suliranin  
  Awit  108:  Papuri at Panalangin Para sa Tagumpay  
  Awit  109: Isang Panalangin Para sa Pagkakaroon ng Katuwiran at Mga Kahatulan Laban sa Mga                     
    Kaaway  
  Awit  110:  Ang Mesias Inilarawan Bilang Saserdoteng Haring Mandirigma  
  Awit  111:  Pagdiriwang ng Katapatan ng Diyos  
  Awit  112:  Ang Pagwawagi ng Pananampalataya  
  Awit  113:  Papuri sa Itinaas na Panginoon na Siyang Nanaog Para sa Mga Aba  
  Awit  114:  Papuri Para sa Exodo  
  Awit  115:  Ang Kawalang Saysay ng Mga Diyos-Diyosan at Ang Kadakilaan ng Panginoon  
  Awit  116:  Papuri sa Panginoon sa Kaniyang Pagsaklolo  
  Awit  117:  Ang Papuri ng Lahat ng Tao  
  Awit  118:  Papuri Para sa Nagliligtas na Kabutihan ng Panginoon  
  Awit  119:  Bilang Pagpuri sa Mga Kasulatan  
  Awit  120:  Panalangin Para sa Pagsagip Mula sa Mapanira  
  Awit  121:  Ang Panginoon Ang Aking Tagabantay  
  Awit  122:  Panalangin Para sa Kapayapaan ng Jerusalem  
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  Awit  123:  Pagsamo ng Awa  
  Awit  124:  Ang Aming Taga-Tulong ay Ang Gumawa ng Langit at Lupa  
  Awit  125:  Kapayapaan ay Mapasa Israel  
  Awit  126:  Papuri Para sa Panunumbalik  
  Awit  127:  Papuri Para sa Mga Bata: Isang Regalo Mula sa Panginoon  
  Awit  128:  Ang Pamilyang Pinagpala ng Panginoon  
  Awit  129:  Ang Panalangin ng Tinutugis  
  Awit  130:  Naghihintay sa Pagtubos ng Panginoon  
  Awit  131:  Pagtitiwala sa Panginoon na Gaya ng sa Tanging Bata  
  Awit  132:  Panalangin Para sa Pagpapala ng Panginoon sa Zion  
  Awit  133:  Ang Pagiging Pinagpala ng Pagkakaisang Pang-Kapatiran  
  Awit  134:  Papuri sa Diyos sa Gabi  
  Awit  135:  Papuri sa Kagila-Gilalas na Ginawa ng Diyos  
  Awit  136:  Papuri Para sa Awa ng Diyos na Hindi Matitinag Magpakaylan Pa Man  
  Awit  137:  Mga Luha Dahil sa Pagkakabihag  
  Awit  138:  Ang Panginoon ay Sumasagot sa Mga Panalangin at Sinasagip Ang Mga Mapagkumbaba  
  Awit  139:  Kilala Ako ng Panginoon  
  Awit  140:  Panalangin Para sa Saklolo: Ikaw Ang Aking Diyos  
  Awit  141:  Nawa’y Maging Insenso Ang Aking Panalangin  
  Awit  142:  Wala ni Isang Nagmamalasakit Kundi Ang Panginoon; Siya Lamang Ang Aking Pag-Aari  
  Awit  143:  Panalangin Para sa Gabay; Dalhin Mo Ako sa Pantay na Lupa  
  Awit  144:  Ang Panginoon Ang Aking Bato at Aking Manananggol  
  Awit  145:  Papuri Para sa Kadakilaan ng Panginoon at sa Mga Kamangha-Manghang Gawa  
  Awit  146:  Papuri Para sa Panginoon, Isang Mayamang Taga-Tulong  
  Awit  147:  Papuri sa Panginoon na Humihilom sa Sugatang Puso  
  Awit  148:  Papuri sa Panginoon, Ang Matalinong Maykapal  
  Awit  149:  Papuri sa Panginoon na  Nagagalak sa Kaniyang Mga Tao  
  Awit  150:  Papuri sa Panginoon  

 

Mga Kawikaan  
(Karunungan Mula sa Alituntunin)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Ayon sa 1 Mga Hari 4:32, nagsalita si Solomon ng 3,000 mga kawikaan at 
1,005 na mga awit. At bagama’t isinulat niya ang karamihan sa mga kawikaan sa aklat na ito, isinasaad ng 
mga huling kabanata na hindi lang siya ang nagiisang sumulat ng aklat. Ang tatlong bahagi ng mga Kawikaan 
ay iniuugnay kay Solomon; mga Kabanatang 1:1–9:18; 10:1–22:16, at 25:1–29:27. Subalit, ang mga 
kawikaan sa hulihang bahagi (25:1–29:27) ay pinili ng mga tauhan ni Haring Ezequias mula sa koleksyon ni 
Solomon (25:1). Ang mga Kawikaan 22:17 ay tumutukoy sa mga “kawikaan ng mga pantas” at binabanggit ng 
24:23 ang mga karagdagang “kawikaan ng mga pantas.” Nagsisilbing pagpapakilala ang Kawikaan 22:17-21 
na nagbibigay ng palatandaan na ang mga bahaging ito ay nagmula sa lupon ng mga pantas, hindi mismong 
kay Solomon. Ang Kabanata 30 ay partikular na ibinibigay kay Agur, anak na lalaki ni Jake, at 31:1-9 ang kay 
Haring Lemuel.  
 
Kitang-kita na hinango ng mga Kawikaan ang pamagat nito mula sa mga nilalaman -maiiksing sawikain o mga 
prinsipyong nagsasaad ng katotohanan sa diretsahang paraan. Ang ibig sabihin ng kawikaan sa salitang 
Hebreo ay “paralel,” “kagaya,” o “isang paghahambing.” Ito’y tumutukoy sa paghahambing na sumususog sa 
moral na prinsipyo. Hindi lang sumesentro ang isang kawikaan sa paghahambing ng magkakahawig na mga 
konsepto ito din ay naghahambing sa magkasalungat na kung tawagin ay antitesis.  
 
Ang pamagat ay nanggagaling sa katotohanan na ang kasulatang ito ay buod ng moral at pang-espirituwal na 
alintuntunin na ginawa upang magkaroon ng kakayahan ang isa na mamuhay na may katalinuhan.  
 
Petsa ng Pagkakasulat: 950–700 B.C. Bilang aklat ng karunungan ang mga kawikaan ay hindi aklat ng 
kasaysayan kundi bunga ng paaralan ng karunungan sa Israel. Ang mga Kawikaan ni Solomon ay sinulat 
bago pa ang kaniyang kamatayan noong 931 BC at ang ibang tinipon ng mga manunulat ni Heschias noong 
mga 700 BC.  
 
Tema at Layunin: Gaya ng mababanaag sa pamagat ng aklat at ng kahulugan ng katagang “kawikaan,” ang 
tema at layunin ng Aklat ng mga Kawikaan ay karunungan sa pamumuhay. Kaya ito’y nag-aalok ng 
natatanging alituntunin sa bawat usapin ng buhay: kasalanan, kabutihan, kayamanan, kadukhaan, ang dila, 
kahambugan, kababaan ng loob, katarungan, pamilya (magulang, mga anak, disiplina), paghihiganti, 
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kaguluhan, kawalan ng pagpipigil, pag-ibig, katamaran, mga kaibigan, buhay, at kamatayan. Wala nang mas 
praktikal pa sa aklat na ito kung ang paguusapan ay karunungan sa pang-araw araw na pamumuhay.  
 
Ang pinaka basehan na tema ay “Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan” (1:7a). Ang 
kawalan ng takot sa Diyos ay nagdadala sa hunghang na buhay. Ang matakot sa Diyos ay katumbas ng 
pagtayo ng may pinagsamasamang pagpapahalaga, pagdakila at pangingimi sa Kaniyang Banal na karakter 
at kapangyarihan. Kasabay nito, ipinakikita ng mga Kawikaan na ang tunay na karunungan ay nagdadala sa 
takot sa Diyos (2:1-5).  
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Ang mga Kawikaan ay isinulat para sa lahat kaya’t 
walang binanggit na tao.  
 
Si Cristo sa Mga Kawikaan: Sa Kabanata 8, tinitingnan bilang isang tao ang karunungan at ito’y nakikita sa 
kaniyang pinakamataas na antas, sa perpeksyon. Ito ay mula sa Diyos (8:22-31), ito’y pinagmumulan ng 
biyolohikal at espirituwal na buhay (3:18; 8:35-36). Ito ay matuwid at moral (8:8-9), ito’y nandiyan lang sa 
lahat ng tatanggap dito (8:1-6, 32-35). Ang karunungang ito ay dumating sa laman sa katauhan ni Cristo “sa 
Kaniya natatago ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos” (Mga Taga-Colosas 2:3). “Sa 
Kaniya mula ang ating pakikipag-isa kay Cristo Jesus, na ginawang karunungan natin. Sa 
pamamagitan Niya, tayo’y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging-banal at iniligtas” (1 Mga Taga-
Corinto 1:30 ikumpara [cf.] 1 Mga Taga-Corinto 1:22-24).29  
 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1. Panimula: Ang Layunin ng Mga Kawikaan (1:1-7)  
 
 2. Ang Mga Alituntunin ng Karunungan: Mga Kawikaan sa Mga Kabataan (1:8–9:18)  
  a.  Sundin Ang Mga Magulang (1:8-9)  
  b.  Umiwas sa Masamang Kasama (1:10-19)  
  c.  Makinig sa Panawagan at Payo ng Karunungan (1:20-33)  
  d.  Iwasan Ang Babaeng Nakiki-apid (2:1-22)  
  e.  Pagtiwalaan at Parangalan Ang Diyos (3:1-12)  
  f.  Ang Mga Pagpapala ng Karunungan (3:13-20)  
  g.  Maging Mabait at Mapagbigay sa Iba (3:21-35)  
  h.  Kumuha ng Karunungan (4:1-9)  
  i.  Umiwas sa Masamang Kasama (4:10-19)  
  j.  Higit sa Lahat, Ingatan Ang Iyong Puso (4:20-27)  
  k.  Huwag Kang Maki-apid (5:1-14)  
  l.  Maging Tapat sa Iyong Sariling Asawa (5:15-23)  
  m.  Iwasang Sagutin Ang Pananagutan ng Iba (6:1-5)  
  n.  Ilagan Ang Katamaran (6:6-19)  
  o.  Umiwas na Makiapid (6:20-35)  
  p.  Iwasan Ang Babaeng Nakiki-apid (7:1-27)  
  q.  Karunungan at Kahangalan Pinagkumpara (8:1–9:18)  
 
 3.  Ang Mga Kawikaan ni Solomon (10:1–24:34)  
  a.  Ang Mga Kawikaang Nagkukumpara sa Makadiyos at sa Masama (10:1–15:33)  
  b.  Ang Mga Kawikaang Humihimok sa Makadiyos na Buhay (16:1–22:6)  
  c.  Ang Mga Kawikaang Tungkol sa Iba’t-Ibang Gawain (22:17–23:35)  
  d.  Ang Mga Kawikaang Tungkol sa Iba’t-Ibang Tao (24:1-34)  
  
 4.  Ang Mga Kawikaan ni Solomon na Kinopya ng Mga Tauhan ni Ezequia (25:1–29:27)  
  a.  Mga Kawikaan Tungkol sa Mga Pakikipag-Ugnayan sa Ibang Mga Tao (25:1–26:28)  
  b.  Mga Kawikaan Tungkol sa Mga Gawa (27:1–29:27)  
  
 5.  Ang Mga Salita ni Agur (30:1-33)  
  a.  Mga Personal na Salita (30:1-14)  
  b.  Mga Kawikaang May Numero (30:15-33)  
  
 6.  Ang Mga Salita ni Lemuel (31:1-9)  
  
 7.  Ang Karapatdapat na Asawang Babae (31:10-31)  
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Ang Mangangaral  
(Katotohanan Mula sa Realidad)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Merong dalawang linya ng ebidensya (labas at loob) na nagtuturo kay 
Solomon bilang sumulat ng Mangangaral. Para sa nasa labas na ebidensya, itinuturing ng tradisyon ng mga 
Judio ang aklat ay galing kay Solomon. Sa panloob naman, maraming beses binanggit sa aklat na nagsasaad 
na si Solomon ang siguradong sumulat nito. Una, ipinakilala ng sumulat ang sarili ng ganito, “ang anak na 
lalaki ni David, hari ng Jerusalem” (1:1). Tapos, may binanggit sa aklat tungkol sa napakataas na 
karunungan ng manunulat nito (1:16), labis na kayamanan (2:7), mga oportunidad sa kaligayahan (2:3), at 
malawakang pagtatayo ng mga gusali (2:4-6) lahat ay nagbibigay ng palatandaan na si Solomon ang sumulat. 
Wala ng iba pa sa angkan ni David ang maaaring tumugon sa ganitong paglalarawan.  
 
Ang pamagat naAng Mangangaral ay galing sa titulong ibinigay dito sa Septuagint. Ang katumbas sa Griyego 
ay “asembliya.” Ang ibig sabihin ng Hebreong pangalan ay “ang isang tumitipon at nagsasalita sa isang 
asembliya,” o “isang mangangaral.”  
 
Petsa ng Pagkakasulat: 931 B.C. Ayon sa tradisyon ng Judio, isinulat ni Solomon ang Awit ni Solomon sa 
kaniyang kabataan, inihahayag ang pag-ibig ng isang kabataang lalaki. Isinulat niya ang mga Kawikaan 
noong mga taong husto na ang kaniyang pag-iisip, nagpapakita ng karunungan ng taong hinog sa panahon at 
nasa kalagitnaan ng buhay. Nasabi na isinulat niya ang Mangangaral sa kaniyang mga dapit-hapong taon, 
nagbubunyag sa lumbay ng isang matandang lalaki (ikumpara [c.f.] 12:1). Marahil ang Mangangaral ay talaan 
ng mga pinanghihinayangan at pagbabagong loob mula sa kaniyang malalim na pagkakamaling moral na 
nakasaad sa 1 Mga Hari 11. Kung magkagayon, ang Aklat ng Mangangaral ay isinulat bago mamatay si 
Solomon at mahati ang kaharian na naganap noong 931 B.C.30  
 
Tema at Layunin: Ang pangunahing tema ay ang kawalan ng saysay ng buhay na hiwalay sa Diyos. Sa 
pagpapalaganap ng temang ito, may apat na mahahalagang layunin ang lumitaw:  
 
Una, sa kaniyang pagsisikap ipakita na ang buhay na hindi kasama ang Diyos ay walang halaga, sinisikap ni 
Solomong gibain ang tiwala sa mga tagumpay na nag-ugat sa tao at sa kaniyang karunungan. Ipinakita niya 
na lahat ng mga kagustuhan ng tao o ang “daang tama sa palagay ng tao” ay mauuwi sa hinagpis at kawalan 
ng kabuluhan.  Isinulat ni Solomon ang kawalang saysay ng kaniyang sariling mga karanasan upang 
matauhan ang bumabasa at hanapin niya ang Diyos. Sinikap niyang ipakita na ang kanilang paghahanap ng 
kaligayahan sa buhay na ito ay hindi mapupunuan ng tao lamang.  
 
Ikalawa, pinatunayan ni Solomon na ang buhay ay hindi natin ganap na mauunawaan, na ang ibig sabihin ay 
dapat na sa pananampalataya tayo dapat mamuhay at hindi sa nakikita. Marami sa buhay ang hindi 
maipaliwanag na pangyayari. Karamihan dito ay hindi natin maintindihan at ma-kontrol ngunit sa 
pamamagitan ng pananalig sa Diyos, maaari tayong magkaroon ng lubos na kapahingahan sa Kaniyang 
soberanyang karunungan at pagkilos. Katulad sa Aklat ni Job, hindi lang pinatotohanan ng Mangangaral na 
ang tao ay may hangganan, dapat din niyang matutunang mabuhay kasama ang misteryo. Ang buhay sa 
mundo, “ang buhay sa ilalim ng araw,” ay hindi makapagbibigay ng susi sa mismong buhay. Sa harap nito, 
hindi lang makataong pananaw ang nararapat sa tao, dapat din niyang itaas ang paningin sa Diyos, 
pinangingilagan at pinagtitiwalaan Siya.  
 
Ikatlo, itinanghal ng Mangangaral ang makatotohanang pagtingin sa buhay na ikinumpara sa Aklat ng mga 
Kawikaan. Ipinakikita nito ang nasa kabilang bakod ng ipinangangaral ng mga Kawikaan. Pinagtitibay ng mga 
Kawikaan 10:16 na ang katarungan ay parehong para sa matuwid at masama subalit ayon sa obserbasyon 
ng Mangangaral 8:14, hindi ito palaging nangyayari, kung anu’t ano man, hindi dito sa buhay na ito. Ito ba ay 
magka-kontra? Hindi, dahil ang mga Kawikaan ay nagbibigay pansin sa pangkalahatang prinsipyo ng Diyos at 
isinasantabi ang mga kabiguang nagaganap dahil tayo’y nabubuhay sa nahulog at makasalanang mundo. 
Itinuturo ng Mangangaral na habang ang matuwid na kaayusan ay nandirito, na pinatotohanan ng mga 
Kawikaan, hindi ito palagiang nakikita ng tao dahil ang tinitingnan niya’y ang buhay “sa ilalim ng araw” mula 
sa kaniyang limitadong pananaw.  
 
Ika-apat, ipinakita ni Solomon na ang tao kapag iniwan sa kaniyang sariling kaparaanan ay palaging 
matatagpuan ang buhay ay hungkag, bigo at mahiwaga. Subalit ang Aklat ay hindi nagsasabi na ang buhay 
ay walang kasagutan o walang halaga o walang kahulugan. Ipinaliwanag ng sumulat na ang kahulugan at 
katuturan ay nasa pagkatakot sa Diyos. Ang mga kabiguan sa makatuwid ay puwedeng palitan ng kasiyahan 
sa pamamagitan ng ugnayan sa Diyos.  
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Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Ang pangunahing tao dito ay si Haring Solomon.  
 
Si Cristo sa ang Mangangaral:  Dahil si Cristo lang ang daan ng tao sa Diyos kung saan makakakita ang tao 
ng kaganapan at kasiyahan, o buhay at buhay na may kasaganaan (Juan 10:10; 7:37-38), ang hindi kayang 
ibigay ng mga karanasan ng buhay ay mapupunuan lang sa pamamagitan ng personal na relasyon sa 
Panginoong Jesus. Ang hangarin para sa kabuluhan at kasiyahan ng tao ay matatagpuan lang sa 
Tagapagligtas. 
  

Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Panimula: Inilatag Ang Suliranin (1:1-3)  
  
 2.  Ipinakita Ang Suliranin (1:4–2:26)  
  a.  Ang Kawalang Saysay ng Mga Ikot ng Buhay (1:4-11)  
  b.  Ang Kawalang Saysay ng Karunungan ng Tao (1:12-18)  
  c.  Ang Kawalang Saysay ng Paglilibang at Kayamanan  (2:1-11)  
  d.  Ang Kawalang Saysay ng Materyalismo (2:12-23)  
  e.  Konklusyon: Magalak at Makuntento sa Mga Kaloob na Pagpapala ng Diyos (2:24-26)  
  
 3.  Ang Di Nagbabagong Plano ng Diyos sa Buhay (3:1-22)  
  a.  Nauna na Niyang Itinakda Ang Mga Magaganap sa Buhay (3:1-11)  
  b.  Nauna na Niyang Itinakda Ang Mga Kundisyon ng Buhay (3:12-13)  
  c.  Hinahatulan Niya Ang Lahat (3:14-21)  
  d.  Konklusyon (3:22)  
  
 4.  Ang Kawalang Saysay ng Mga Katatayuan sa Buhay (4:1–5:20)  
  a.  Pang-Aapi ng Kasamaan (4:1-3)  
  b.  Ang Kawalang Halaga ng Masikap na Pagtatrabaho (4:4-12)  
  c.  Ang Kawalang Halaga ng Tagumpay sa Pulitika (4:13-16)  
  d.  Ang Kawalang Halaga ng Relihiyon ng Tao (5:1-7)  
  e.  Ang Kawalang Halaga ng Kayamanan ng Tao (5:8-17)  
  f.  Konklusyon (5:18-20)  
  
 5.  Ang Kawalang Saysay ng Buhay sa Kabuoan (6:1-1)  
  a.  Ang Kayamanan ay Hindi Makapagbibigay Kasiyahan (6:1-2)  
  b.  Ang Mga Bata ay Hindi Makapagbibigay Kasiyahan (6:3-6)  
  c.  Ang Paggawa ay Hindi Makapagbibigay Kasiyahan (6:7-12)  
  
 6.  Payo sa Pamumuhay na May Pagmamalaki sa Sarili (7:1–12:8)  
  a.  Payo sa Harap ng Kasamaan ng Tao (7:1-29)  
  b.  Payo sa Harap ng Kaloob na Pagpapala ng Diyos (8:1–9:18)  
  c.  Payo sa Harap ng Walang Katiyakan ng Buhay (10:1-20)  
  d.  Payo sa Harap ng Mga Paglipas ng Buhay (11:1–12:8)  
  
 7.  Konklusyon (12:9-14)  

 

Ang Awit ni Solomon  
(Kagalakan Mula sa Pakikipag-isa)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Si Solomon ang sumulat. Pitong beses siyang binanggit (1:1, 5; 3:7, 9, 11; 
8:1112), at siya’y kinilala bilang ikinasal na lalaki. Ang bersikulo 1 ay nagsaad na si Solomon ang sumulat ng 
awit bilang isa sa maraming (ang totoo’y ito ang pinakamaganda sa nakararami) awiting kaniyang isinulat (1 
Mga Hari 4:32 ay nagsasabi sa atin na ang komposisyon niya ay 1,005 na mga ganitong awitin). Bigyang 
pansin na hindi lang sinasabi ng mga titik na “Ang awit ni Solomon” ngunit  “Ang Awit ng mga Awit, na lahat 
ay kay Solomon.”  
 
Tungkol sa pamagat ng aklat na ito, isinulat ni Dr. Charles Ryrie:  
 

Ang aklat na ito ay pinamagatan sa maraming paraan: ang titulo sa Hebreo mula sa unang 
bersikulo, Ang Awit ng mga Awit, nangangahulugang ‘ang pinaka, pinakamahusay, sa mga 
awit’; ang titulo sa Ingles, mula pa rin sa unang bersikulo, Ang Awit ni Solomon, na 
nagpapangalan sa kompositor; at ang Canticles, ang simpleng ibig sabihin ay ‘mga awit’ 
hinango mula sa Latin.31 
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Petsa ng Pagkakasulat: Halos 965 B.C.  
 
Tema at Layunin: Ang Awit ni Solomon ay isang awiting tungkol sa pag-ibig na puno ng matatalinghagang 
pananalita, ginawa upang ilarawan ang pananaw ng Diyos sa pag-ibig at pag-aasawa: ang kagandahan ng 
pisikal na pagmamahalan sa pagitan ng lalaki at babae. Itinanghal ang aklat bilang isang drama na may 
maraming eksena na makikita sa sumusunod na mga nilalaman.  
 
Ang aklat na ito marahil ay isinulat noong nagsisimula pa lang ang pagiging hari ni Solomon, mga 965 B.C. 
Sa panahong iyon, si Solomon ay may animnapung reyna at walumpung asawang-alipin (6:8), pero nang 
nagtagal ay marahil meron na siyang pitong daang reyna at tatlong libong asawang-alipin (1 Mga Hari 11:3).  
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Ang ikinasal na babae (Shulamite), ang hari 
(Solomon), at ang grupo ng manganganta (mga anak na babae ng Jerusalem)  
 
Si Cristo sa Ang Mangangaral: Ipinakikita ng aklat na ito ang pag-ibig ni Cristo sa mga Mananampalataya.  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1. Titulo (1:1)  
 
 2.  Ang Umibig (1:2–3:5)  
  a.  Ang Pangungulila ng Ikinasal na Babae sa Pagmamahal (1:1-8)  
  b.  Mga Pagpapahayag ng Pag-Ibig sa Isa’t Isa (1:9–2:7)  
  c.  Ang Pagbisita ng Hari sa Tahanan ng Ikakasal na Babae  (2:8-17) 
  d.  Ang Unang Panaginip ng Paghihiwalay ng Ikakasal na Babae (3:1-5)  
 
 3.  Pinag-Isa sa Pag-Ibig (3:6–5:1)  
  a.  Parada ng Kasalan (3:6-11)  
  b.  Papuri sa Kagandahan ng Ikakasal na Babae (4:1-15)  
  c.  Naganap Ang Pag-Aasawa (4:16–5:1)  
 
 4.  Ang Pakikipagtunggali sa Pag-Ibig (5:2–7:10)  
  a.  Ang Ikalawang Panaginip ng Paghihiwalay ng Ikinasal na Babae (5:2-7)  
  b.  Papuri sa Kagandahang Lalaki ng Ikinasal (5:8-6:3)  
  c.  Papuri sa Kagandahan ng Babaeng Ikinasal (6:4–7:10)  
 
 5.  Ang Kahustuhan sa Panahon ng Pag-Ibig (7:11-8:4)  
  a.  Ang Hangarin ng Ikinasal na Babaeng Umuwi sa Kaniyang Tahanan (7:11-8:4)  
  b.  Ang Paglalakbay at Ang Pag-Uwi (8:5-14)  
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Seksiyon 4 
Ang Mga Pangunahing Propeta  
 
Ang Mga Propeta ng Israel sa Kabuuan 
 
Panimula: Sa ating pag-aaral ng Lumang Tipan nakita natin ang “Mga Aklat ng Kautusan,” ang “Mga Aklat ng 
Kasaysayan,” at ang “Patulang Aklat.” Ngayon tayo’y magsisimula sa huling bahagi, ito’y kilala bilang ang 
“mga Propeta.”  
 
Ang “mga Propeta” ay pangkaraniwang nakikilala bilang “Mga Pangunahing Propeta” at ang “Mga Minoryang 
Propeta.” Ang limang aklat ng mga “Mga Pangunahing Propeta” ay: Isaias, Jeremias, mga Panaghoy, Ezekiel, 
at Daniel. Ang labingdalawang aklat ng mga “Sumusunod na mga Propeta” ay: Oseas, Joel, Amos, Obadias, 
Jonas, Mikas, Nahum, Habacuc, Sofonias, Ageo, Zacarias at Malakias.  
 
Ang mga propetang ito ay kilala rin bilang mga manunulat na propeta sapagkat ang sumulat sa kanila’y 
isinulat o itinala ang kanilang mga salita, mayroong kagaya ni Nathan, Ahijah, Iddo, Jehu, Elijah, Elisha, 
Oded, Shemaiah, Azariah, Hanani, Jahaziel, at Huldah na walang naiwang tala ng kanilang mga propesiya.  
 
Ang Mga Manunulat:  Ang mga sumulat ng mga aklat ng propeta ay inilarawan o tinukoy ng ilang bilang ng 
mga katagang may kaugnayan sa uri ng kanilang ministeryo at gawain. Ang tawag sa kanila’y, propeta, mga 
seer, mga lalaking taga-bantay, mga lingkod ng Diyos, mga temaro, at mga lingkod ng Panginoon.  
 
Ang pangunahing ideya sa katawagang “propeta” ay yaong inatasang tagapagsalita. Kaya, ang totoong 
propeta ay iyong kumakatawan sa pagsasalita ng Diyos sa tao. Ito ay malinaw ayon sa paglalarawan ng isang 
propeta na nakatala sa tatlong nasusulat sa Lumang Tipan: (1) Exodo 6:28–7:2. Nang tumutol si Moises na 
maging tagapagsalita ng Diyos sa Faraon, inatasan ng Diyos si Aaron upang maging propeta ni Moises i.e., 
inatasang tagapagsalita. Ang pinag-uusapan dito ay ang pagsasalita ng isang tao para sa isa pa. (2) Mga 
Bilang 12:1-8. Si Aaron at si Miriam marahil dala ng panibugho ay nagtangkang palitan si Moises bilang 
tagapamagitan sa mga pahayag ng Diyos, ngunit nakialam ang Diyos sa madramang kaparaanan upang 
ipakita na makikipag-usap Siya ng diretso kay Moises lamang at kakausapin din niya ang iba pang propeta sa 
mga panaginip at mga pangitain. Ang kahulugan ng “propeta” ay malinaw. (3) Deuteronomio 18:9-22. Sa 
madaling panahon bago namatay si Moises, nakita natin ang pormal na deklarasyon ng posisyon ng pagka-
propeta, sa isang taong tuloy-tuloy na termino.32   Ang mga bersikulong ito ay magbibigay linaw na ang 
propeta ay isang magsasalita ng temang mula sa ipinahayag ng Diyos sa kaniya.  
 
Ang Kanilang Atas O Mensahe: Bilang tagapagsalita para sa Diyos ang pangunahing tungkulin ng propeta 
ay sabihin ang tema ng Diyos sa Kaniyang bayan sa loob ng kasaysayan ng kung anong kasalukuyang 
nagaganap sa bayan ng Diyos. Ang malawak na kahulugan ng “propesiya” ay mangaral tungkol sa 
kasalukuyang usapin, tinatawag na forthtelling o pagsasabi-ngayon. Ang mas maliit na kahulugan ay iyong 
pagsasabi ng mga pangyayari bago pa sila maganap, tinatawag na foretelling o pagsasabi-bago (maganap). 
Ang forthtelling ay may kaugnayan sa pagbabasa sa kung ano ang kalooban ng Diyos; ito ay agad-agad, 
pinapaliwanagan ang mga taong sumunod. Kung ikukumpara, ang foretelling ay may kaugnayan sa pagtanaw 
sa plano ng Diyos, ito’y panghinaharap, kung hindi pinalalakas ang loob ng matutuwid sa mga pangako ng 
Diyos o ito ay babala sa napipintong hatol. Sa paglalayong ihayag ang tema ng Diyos, minsan ang propeta ay 
may ibubunyag tungkol sa hinaharap, ngunit ito’y isa lang maliit na bahagi ng mensahe ng propeta. Kaya ang 
propeta ay pinili ng Diyos na maging tagapagsalita na siyang, dahil sa pagkakatanggap niya ng tema ng 
Diyos, naghahayag nito sa tao sa pamamagitan ng salita, paglalarawan, o nakasulat na anyo. Para sa 
ganitong kadahilanan, ang isang pangkaraniwang ginagamit ng mga propeta ay, “Iyan ang sinasabi ng 
Panginoon.”  
 
Bilang mga tagapagsalita ng Diyos, ang kanilang mensahe ay makikita sa tatlong hati ng tungkulin na 
ginagampanan nila sa mga tao ng Diyos sa Lumang Tipan:  
 
Una, gumanap sila bilang mangangaral na nagtuturo at nagpapaliwanag ng Kautusang Moises sa bansa. 
Kanilang tungkulin ang magbabala, pagsabihan, kondenahin ang kasalanan, sabihin ang nakatatakot na tindi 
ng paghatol, manawagan upang talikdan ang kasalanan, at magdala ng pagdamay at kapatawaran. Ang 
kanilang ginagawang pagbubunyag at pagkundena sa kasalanan at panawagan sa pagbabago ay kumakain 
ng malaki sa kanilang oras at panahon kaysa sa iba pa nilang gawain bilang mga propeta. Ang pagkundena 
ay inihahatid sa pagsasabi ng mga pangitain tungkol sa magaganap na kaparusahan na inihanda ng Diyos 
para sa mga taong hindi makikinig sa babala ng propeta (Jonas 3:4)  
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Ikalawa, sila’y gumaganap bilang tagasabi ng pangitain na siyang nagbubunyag ng darating na hatol, 
kaligtasan, at mga pangyayaring may kaugnayan sa Mesias at sa Kaniyang kaharian. Ang pagsasabi ng 
hinaharap ay hindi lang upang bigyang kasiyahan ang matanong na isip ng tao kundi ginawa upang ipakita na 
alam ng Diyos at nasa kaniyang kapangyarihan ang hinaharap, at upang ibigay ang mga may nilalayong 
pahayag. Ang mga prediksyong ibinigay ng tunay na propeta ay masasaksihan ang katuparan. Ang kabiguan 
sa katuparan ng mga prediksyon nito ay tanda na hindi sinabi ng propeta ang salita ni Yahweh (Deuteronomio 
18:20-22). Sa 1 Samuel 3:19 sinabi na ang Panginoon ay nakay Samuel at wala itong mga salita na hindi 
mangyayari (ang literal ay “mahulog sa lupa”).  
 
Ikatlo, sila’y gumanap bilang mga lalaking taga-bantay sa bayan ng Israel (Ezekiel 3:17). Tumayong taga-
bantay si Ezekiel sa mga pader ng Zion na nahahandang trumampeta ng isang babala laban sa apostasiya. 
Nagbabala siya sa bayan laban sa pulitikal at pang-militar na pakikipag-alyansa sa mga makapangyarihang 
dayuhan, sa tukso ng pagkakaroon ng malapit na ugnayan sa pagsamba sa diyos-diyosan at sa kultong 
pananambahan ng mga taga-Canaan, at sa peligrong dulot ng sobra-sobrang kumpiyansa sa mga gawain at 
ritwal na pang-relihiyon.  
 
Panghuli, habang ang mga propeta ay gumaganap sa mga ganitong kaparaanan at habang ipinaalam nila 
ang tema ng Diyos, ginampanan din nila ang isang mahalagang papel sa sistemang pang-relihiyon ng Israel. 
Ang mga propeta’y gumaganap sa papel ng isang maharlikang kinatawan o taga-usig na abogado, hinahabla 
ang bansa dahil sa mga paglabag sa tipanang Moises.33  

 

Isang Paghahambing Saapat na Pangunahing Propeta34 
 

 

Isang Paghahambing sa Apat na Pangunahing Propeta 
 Isaias Jeremias Ezekiel Daniel 
Nagbigay ng 
propesiya 
kay/sa: 

Mga Judio sa 
Judea 

Mga Judio sa 
Judea at yung 
mga bihag 

Mga Judiong 
binihag sa 
Babilonia 

Mga Judiong binihag sa 
Babilonia at mga 
Hentil na Hari 

Tungkol sa: Juda at 
Jerusalem 
(Isaias 1:1; 2:1) 

Juda at mga Bansa 
(Jeremias 1:5, 9-10; 
2:1-2) 

Buong populasyon 
ng Israel (Ezekiel 
2:3-6; 3:4-10, 17) 

Israel at Hentil na mga 
Bansa 
(Daniel 2:36-43; 9) 

Noong 
panahon ng 
mga paghahari 
nina: 

Uzias, Joatam, 
Acaz, Ezequias 
(mga Hari ng 
Juda) 

Josias, Joacaz, 
Joaquim, Joaquin, 
Sedequias (mga 
Hari ng Juda) 

Sedequias 
(Hari ng Juda); 
Nabucodonosor 
(Hari ng Babilonia) 

Joaquim, Joaquin, 
Sedequias (mga Hari ng 
Juda)  Nabucodonosor 
(Hari ng Babilonia) 

Petsa: 740-680 B.C. 627-585 B.C. 592-570 B.C. 605-536 B.C. 
Makasaysayang 
Pinangyarihan: 

2 Mga Hari 15-21 
2 Mga Cronica 26-30 

2 Mga Hari 22-25 Daniel 1-6 Daniel 1-6 

 
Isang Pagbabalik-Aral ng Pag-Aabang kay Cristo sa Lumang Tipan35  
 
Sa mga napag-aralan na natin ay ipinakita na ang Kautusan ay naglatag ng pundasyon para kay Cristo sa 
pamamagitan ng pagpili (Genesis), katubusan (Exodo), paglilinis (Levitico), direksyon (Mga Bilang), at 
pagtuturo (Deuteronomio) sa bansa ng Israel bilang tagapag-ingat ng Salita ng Diyos (Mga Taga-Roma 3:1) 
at ang panggagalingan ng Mesias (Genesis 12:1-3; Mga Taga-Roma 9:4-5).  
 
Ang iba pang paghahanda para kay Cristo ay nakasaad sa mga Aklat ng Kasaysayan. Ito’y nang ibinigay sa 
bayan ng Diyos ang Lupain ng Israel upang kanilang maging pag-aari (Josue). Ang bayan ng Diyos ay inapi 
ng mga dayuhang bansa at sila’y hindi naging tapat, sa kabila nito, humirang ang Diyos ng mga hukom at 
nakakita siya ng katapatan sa bansa (Ruth). Ang katatagan ay naibigay sa bansa sa ilalim ng pamamahala ni 
Haring Saul (1 Samuel), pagkatapos ay pagpapalawak sa ilalim ni Haring David (2 Samuel) at ang 
pagluluwalhati ng bansa sa paghahari ni Solomon (1 Mga Hari 1–10). Ito’y nagpatuloy nang mahati ang bansa 
(1 Mga Hari 11–22) sa sampung lipi mula sa hilaga at dalawang lipi ng Juda at Benjamin sa timog. Parehong 
napunta sa pagkawasak ang dalawa (2 Mga Cronica) na nagbunga sa pagtatapon sa kanila ng Asiria at 
Babilonia (2 Mga Hari). Ang resulta, nagtamo ng kakulangan (1 Mga Cronica) at pagkawasak (2 Mga 
Cronica). Subalit, ang katapatan ng Diyos sa Kaniyang mga pangako ay nananatili kaya nagkaroon ng muling 
pagtatayo ng Templo (Esdras) at pagbabalik sa kanilang lupain ng natitira sa lipi sa bansa (Nehemias) 
sinundan ng proteksyon ng Diyos sa bayan (Ester). 
 
Sa mga Patulang Aklat ay meron palaging hangaring espirituwal para kay Cristo na ang pundasyong moral ay 
inilatag ng Kautusan at ang pambansang kaayusan ay sinubaybayan sa mga aklat ng Kasaysayan.  
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Sa mga Aklat ng Propeta nagtuon ng matinding paghihintay kay Cristo. Ito’y ginawa sa sumusunod na 
kapamaraanan:  
 

Ang mga naunang mga propeta (Hosea, Joel, Amos) ay naghintay ng isang pambansang 
pagpapanumbalik mula sa Mesias. Ang prediksyon naman ni Isaias at Micas ay 
pandaigdigang kaligtasan sa pagdating ni Cristo. Ngunit si Obadias, Jonas, Nahum, Habacuc, 
at Sofonias ay nagbababala ng kahatulan ng Diyos sa mga bansa. Ang mga Panaghoy ay 
nagluluksa dahil sa kahatulang gagawin ng Diyos sa Kaniyang bayan ngunit si Jeremias ay 
umaasa sa kaganapan ng tipanan na nakay Cristo. Umaasa si Ezekiel sa panunumbalik ng 
relihiyon sa bansa at ang prediksyon ni Daniel ay panunumbalik na pampulitika. Matapos ang 
pagkabihag ng Babilonia, si Ageo at Zacarias ay nagbibigay ng suporta sa mga tao sa 
kanilang relihiyosong muling pagtatayo at si Malakias sa kanilang sosyal at moral na muling 
pagtatayo, habang sila’y naghihintay sa pagdating ng “araw ng katuwiran na sisikat, 
pagagalingin kayo galing sa kaniyang mga pakpak” (Malakias 4:2).36 

 
 

Isaias 
(Ang Kaligtasan ni Yahweh) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Tulad ng malinaw na isinasaad ng aklat, ang sumulat nito ay si Isaias, anak 
ni Amoz, puno ng isang masasabing isang maimpluwensya at tinitingalang pamilyang Judio. Mababanaag na 
si Isaias ay pamilyar sa korte ng maharlika kahit na noong naghahari si Acaz. Gayun din ang pagkakaroon 
niya ng mataas na edukasyon sa larangan ng pandaigdigang pangyayari. Sa Jerusalem siya kadalasan 
namamalagi kung saan kahalubilo niya ang mga dugong bughaw na binibigyan niya ng payo ukol sa 
pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Kahit na si Isaias ay ginagabayan ng Diyos, kadalasan ay tinutuya siya 
dahil nilalabanan niya ang pakikipag-alyansa sa mga dayuhang-lakas (maging Asiria man o Ehipto). Gaya ng 
babala ng Panginoon sa ika-anim na kabanata, ang ipinaglalaban niya ay nakatakdang mabigo dahil ang 
gobyerno at ang mga tao ay mas piniling ilagay ang tiwala nila sa mga alyansang pulitikal ng tao kaysa sa 
totoong katauhan at mga pangako ng Diyos.  
 
Isang matandang tradisyon ang nagsasabi na siya ay naging martir noong naghahari si Manases, posibleng 
nang lagariin siya habang nasa loob ng inukit na kahoy (Mga Hebreo 11:37). Dahil itinala pa niya ang 
kamatayan ni Senaquerib sa Isaias 37:37-38, nararapat lang na isipin na si Isaias ay nabuhay hanggang 
pagkalipas ng kamatayan ni Senaquerib noon 681 B.C.37 
 

Ang pamagat, Isaias, ay hinango sa pangalan ng taong sumulat na sa ilalim ng inspirasyon ng Banal na 
Espiritu, ay sumulat nito. Ang kahulugan ng pangalan ng propetang ito sa Hebreo ay si Yahweh ay kaligtasan, 
na isang tumpak na buod ng tema at nilalaman ng aklat.  
 
Petsa ng Pagkakasulat:  740–680 B.C. Si Isaias ay may isang napakahabang ministeryo na sumaklaw sa 
mga panahong 740 hanggang 680 B.C. Nagsimula ito noong palapit na ang katapusan ng paghahari ni 
Uzziah (790–739 B.C.) at nagpatuloy hangang sa paghahari ni Jotham (739–731 B.C.), Ahaz (731–715 B.C.), 
at Ezequias (715–686 B.C.). Kung ibabase sa panahon ng mga Hentil na namumuno, nagkaroon ng 
ministeryo mula sa panahon ni Tiglath-pileser (745–727 B.C.) hanggang sa panahon ni Senaquerib (705–681 
B.C.) ng Asiria. 

 

 
Tema at Layunin: Ang pangalan ni Isaias ang nagbigay ng tema ng aklat, “ang kaligtasan ay si Yahweh.” Ito 
ay pinakamalinaw na ipinakita ng katagang “kaligtasan” na may dalawampu’t anim na beses na nagkaron sa 
Isaias at pitong beses lamang sa ibang pinagsamasamang propeta. Dahil dito, tinawag si Isaias na “ang 
ebanghelyong propeta” dahil marami siyang sinabi tungkol sa kaligtasan at pagtubos na ginawa ng Mesias. 
Sa katotohanan, mas marami ang nasabi sa aklat na ito tungkol sa pagiging tao at gawain ng Mesias kaysa 
sa ibang aklat ng Lumang Tipan.  
 
Sa ilang kadahilanan, ang Isaias ay isang pinaliit na Biblia. Meron itong animnapu’t anim na kabanata habang 
ang Biblia ay may animnapu’t anim na mga aklat. Ang unang tatlumpu’t siyam na kabanata ng Isaias ay 
tumutugma sa tatlumpu’t siyam na mga aklat ng Lumang Tipan na sa kabuuan ay tumutukoy sa inaasam na 
pagdating ng Mesias. Ang huling dalawampu’t pitong kabanata ng Isaias ay nakakahalintulad naman ng 
dalawampu’t pitong kabanata ng Bagong Tipan dahil karamihan sa sinasabi nito’y tungkol sa Mesias at sa 
Kaniyang Kaharian bilang ang Lingkod ng Panginoon. Ang kabanata 1-39 ay nagsasaad ng matinding 
pangangailangan sa kaligtasan ng tao samantalang ng mga kabanatang 40–66 ay nagpapahayag ng 
ipinagkaloob na kaligtasan ng Diyos sa Mesias at ang Kaniyang kaharian.  
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Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Si Isaias na propeta ang importanteng tao dito, 
ngunit dahil sa paraan ng pagkakatuon kay Yahweh bilang ang Kapangyarihan ng Israel, bilang ang Banal ng 
Israel, ang Diyos na Panginoong Maykapal, malinaw na Siya ang pangunahing tinatalakay sa aklat ng Isaias.  
 
Si Cristo sa Isaias: Walang aklat sa Lumang Tipan ang nagtatampok sa larawan ni Cristo ng kasing 
kumpleto at kadetalyado gaya ng sa Isaias. Ipinakita ni Isaias ang Mesias sa Kaniyang pagiging Diyos ng 
lahat (6:1f), kapanganakan at pagkatao (7:14; 9:6; 11:1), sa kaniyang ministeryo sa tulong ng Espiritu (11:2f), 
ang pagkadiyos (7:14; 9:6); ang Kaniyang pagmumula sa lahi ni David (11:1); ang kaniyang gagawin bilang 
katubusan kapalit natin (53), ang Kaniyang ministeryo bilang ang Lingkod na Tagapagligtas (49–52), at 
maraming higit  pa.  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Mga Propesiya ng Paghusga at Paghatol (1:1–39:8)  
  a.  Mga Propesiya Laban sa Juda (1:1–12:6)  
   1)  Ang Paghusga sa Juda (1:1–12:6)  
    1:1-9  2:12-22  5:1-7  
    1:10-17  3:1-12  5:8-30  
    1:18-31  3:13-26  
    2:1-11  4:1-6  
   2)  Ang Pag-Atas sa Mga Propeta (6:1-13)  
    6:1-7  6:8-13  
   3)  Ang Pagdating ng Mesias (7:1–12:6)  
    7:1-9  8:9-22  10:20-30  
    7:10-16  9:1-7  11:1-10  
    7:17-25  9:8-21  11:11-16  
    8:1-8  10:1-19  12:1-6  
  b.  Mga Propesiya Laban sa Mga Hentil na Bansa (13:1–23:18)  
   1)  Laban sa Babilonia (13:1-14:23)  
    13:1-5  13:17-22  
    13:6-16  14:1-23  
   2)  Laban sa Asiria (14:24-27)  
   3)  Laban sa Filisteo (14:28-32)  
   4)  Laban sa Moab (15:1-16 :14)  
   5)  Laban sa Damascus at sa Kaniyang Kakamping Israel (17:1-14)  
   6)  Laban sa Etiopia (18:1-7)  
   7)  Laban sa Ehipto (19:1–20 :6)  
    19:1-10  19:11-25  20:1-6  
   8)  Laban sa Babilonia (21:11-10)  
   9)  Laban sa Edom (21:11-12)  
   10)  Laban sa Arabia (21:13-17)  
   11)  Laban sa Jerusalem (22:1-25)  
   12)  Laban sa Tiro (23:1-18)  
  c.  Mga Propesiya sa Araw ng Panginoon (24:1–27 :13)  
   1)  Mga Kahatulan sa Tribulasyon (24:1-23)  
   2)  Ang Mga Tagumpay at Pagpapala ng Kaharian (25:1–27:13)  
    25:1-12  26:11-21  
    26:1-10  27:1-13  
  d.  Mga Propesiya Laban sa Israel at Juda (Mga Kapaitan at Mga Pagpapala (28:1–35:10)  
   1)  Kawawa Ang Samaria (28:1-29)  
    28:1-13  28:14-29  
   2)  Kawawa Ang Juda (29:1–31:9)  
    29:1-8  29:17-24  30:18-33  
    29:9-16  30:1-17  31:1-9  
   3)  Masdan Ang Mesiyas at ang Kaniyang Kaharian (32:1-20)  
    32:1-8  32:9-20  
   4)  Babala sa Asiria, Ang Dumurog sa Jerusalem (33:1-24)  
    33:1-12  33:13-24  
   5)  Babala sa Mga Bansa (34:1-17)  
   6)  Masdan Ang Darating na Kaharian (35:1-10)  
  e.  Mga Propesiya Laban kay Senaquerib (36:1–39 :8)  
   1)  Ang Pangungutya Mula sa Asiria (36:1-22)  
   2)  Ang Katotohanan Mula sa Diyos (37:1-7)  
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3)  Ang Panganib Mula sa Asiria (37:1-7)  
    37:8-13  37:14-20  37:21-35  
   4)  Ang Tagumpay Laban sa Asiria (37:36-38)  
   5)  Ang Karamdaman ni Ezequias (38:1-22)  
   6)  Ang Kahangalan ni Ezequias (39:1-8)  
 
 2.  Ang Mga Propesiya ng Aliw at Pampalubag-Loob (40:1–66:24)  
  a.  Mga Propesiya ng Pagsagip sa Israel at Ang Kadakilaan ng Diyos (40:1–48:22)  
   40:1-20  43:8-13  45:8-25  
   40:21-31  43:14-21  46:1-13  
   41:1-20  43:22-28  47:1-15  
   41:21-29  44:1-8  48:1-16  
   42:1-13  44:9-20  48:17-22  
   42:14-25  44:21-28  
   43:1-7  45:1-7  
  b.  Propesiya ng Tagasagip ng  Israel ; Ang Pagliligtas ng Nagdurusang Lingkod (49:1–57:21)  
   49:1-13  52:1-15  56:1-12  
   49:14-26  53:1-12  57:1-21  
   50:1-11  54:1-17  
   51:1-23  55:1-13  
  c.  Mga Propesiya ng Maningning na Hinaharap ng Israel; Ang Programa ng Diyos Para sa  
   Kapayapaan (58:1–66:24)  
   58:1-12  61:1-11  65:1-16  
   58:13-14  62:1-12  65:17-25  
   59:1-8  63:1-6  66:1-2  
   59:9-21  63:7-14  66:3-9  
   60:1-14  63:15-19  66:10-24  
   60:15-22  64:1-12  
 

Jeremias 
(Mga Babala Laban sa Kasalanan at Kahatulan) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Tulad ng kay Isaias, ang aklat na ito ay malinaw na nagpakilala sa taong 
sumulat nito na si Jeremias na anak ni Hilcias mula sa lungsod ng mga saserdote ng Anatot sa lupain ng 
Benjamin (1:1). Idinikta ni Jeremias ang kaniyang mga propesiya sa kaniyang kalihim na si Baruc. Madalas na 
tinatawag si Jeremias na “ang umiiyak na propeta” (9:1; 13:17), o ang “propeta ng kalungkutan” dahil marahil 
sa inatasan siyang huwag mag-aasawa (16:2). Kilala din siya bilang “ang bantulot na propeta” (1:6), ngunit 
matapat pa rin niyang ipinahayag ang mga kahatulan ng Diyos sa Kaharian sa Timog ng Juda kahit na 
dumanas siya ng oposisyon, pambubugbog, at pagkakulong (11:18-23; 12:6; 18:18; 20:1-3; 26:1-24; 37:11–
38:28). Hinango ng aklat na ito ang kaniyang pamagat sa sumulat nito na si Jeremias. Ang ibig sabihin ng 
Jeremias ay “nagtatayo si Yahweh.”  
 
Petsa ng Pagkakasulat: 627–585 B.C.  Si Jeremias ay nabuhay sa kapanahunang kasabay nina Sofonias, 
Habacuc, Daniel at Ezekiel. Ang gawain niya bilang propeta ay nagsimula noong 626 B.C. at nagtapos 
pagkaraan ng 586. Ito ay agad sinimulan ng pagkapropeta ni Sofonias. Dahil nagsimula ang ministerio ni 
Ezekiel sa Babilonia noong 593 siya din ay kasabayan ng dakilang propetang ito ng Jerusalem. Kung paano 
at kailan namatay si Jeremias ay walang nakakaalam ngunit pinaniniwalaan ng tradisyon ng Judio na ito’y 
ipinapatay habang naninirahan sa Ehipto (Mga Hebreo 11:37).  
 
Tema at Layunin: Dalawang tema ang prominente: (1) mga babala ng kahatulan ng Diyos laban sa 
kasalanan at (2) ang tema ng pag-asa at pagpapanumbalik kung ang bansa ay tunay na magsisisi.  
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Ang importanteng tao sa buong aklat ay si Jeremias, 
ang kaniyang pangangaral, pakikibaka, pag-usig sa kaniya.  
 
Si Cristo sa Jeremias: Maraming larawan ni Cristo ang makikita sa Jeremias: Siya ay itinampok bilang ang 
Bukal ng Buhay na Tubig (2:13 ikumpara [cf.] Juan 4;14), ang panlunas sa Galaad (8:22), ang Mabuting 
Pastol (23:4), ang Matuwid na Sanga (23:5), at ang Panginoon, ang ating Katuwiran (23:6). Siya ay makikita 
bilang Ang Magbibigay ng Bagong Tipan (31:31-34).  
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Isa pang propesiya sa Jeremias ay may mahahalagang patungkol sa Mesias. Ang sumpa kay Joaquin 
(Jeconiah, Coniah) ay nangangahulugang walang tagapagmana sa trono na manggagaling ng direkta sa 
kaniya (22:28-30). Sinusundan ng Mateo 1:1-17 ang geneolohiya ni Cristo mula kay Solomon at Roboam 
hanggang sa Kaniyang legal (ngunit hindi pinanggalingan/pisikal) na amang si Jose. Walang anak si Jose na 
uupo sa trono ni David, dahil siya ay malalagay sa ilalim ng sumpa kay Joaquin. Sinusundan ng Lucas 3:23-
38 ang genealohiya ni Cristo pabalik mula kay Maria (Kaniyang pisikal na magulang) na nagmula sa isa pang 
anak ni David na si Natan (Lucas 3:31), kaya’t naiwasan ang sumpa. Ang Matuwid na Sanga ang siyang 
maghahari sa trono ni David.38 

 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Ang Pagtawag at Pag-Aatas kay Jeremias (1:1-19)  
  a.  Ang Pagatawag (1:1-10)  
  b.  Ang Pagapapatibay sa Pagtawag na Iyon (1:11-19)  
 
 2.  Ang Mga Propesiya sa Juda (2:1–4:5)  
  a.  Ang Paghusga sa Juda (2:1–25:38)  
   1)  Ang Pagmamatigas sa Kasalanan ng Juda (2:1–25:38)  
   2)  Panawagan Upang Magsisi Ang Juda (3:6–6 :30)  
    3:6-10  4:19-31  6:1-21  
    3:11-25  5:1-13  6:22-30  
    4:1-18  5:14-31  
   3)  Ang Maling Relihiyon ng Juda (7:1–10:25)  
    7:1-34  9:1-26  
    8:1-22  10:1-25  
   4)  Ang Pagsira ng Juda sa Tipan ng Diyos (11:1–13:27)  
    11:1-17  12:1-6  13:1-11  
    11:18-23  12:7-17  13:12-27  
   5)  Ang Pagdating ng Tag-Tuyot sa Juda (14:1–15:9)  
    14:1-12  14:13-22  15:1-9  
   6)  Muling Inatasan Ang Propeta sa Juda (15:10–16:9)  
    15:10-21  16:1-13  
   7)  Ang Mga kasalanan ng Juda (16:10–17:27)  
    16:14-21  17:1-18  17:19-27  
   8)  Ang Juda at Ang Diyos Bilang Magpapalayok (18:1-23)  
   9)  Ang Juda at Ang Basag na Banga (19:1–20:18)  
    19:1-15  20:1-6  20:7-18  
   10)  Ang Mga Hari ng Juda (21:1–23:8)  
    21:1-14  22:13-30  
    22:1-12  23:1-8  
   11)  Ang Mga Huwad na Propeta ng Juda (23:9-40)  
   12)  Ang Pagkabihag sa Juda (24:1–25:38)  
    24:1-10  25:12-31  
    25:1-11  25:32-38  
  b.  Ang Mga Pakikibaka ni Jeremias (26:1–29:32)  
   1)  Ang Reaksyon ng Juda sa Ministeryo ni Jeremias (26:1-24)  
    26:1-6  26:7-15  26:16-24  
   2)  Ang Payo sa Juda Mula kay Jeremias: Magpailalim kay Nabucodonosor (27:1–29:32)  
    27 :1-22  28 :1–17  29 :1-32  
  c.  Ang Pag-Asa ng Juda Upang Makapanumbalik (30:1–33:26)  
   30:1-17 31:27-40  33:1-13  
   30:18-24  32:1-15  33:14-26  
   31:1-26  32:16-44  
  d.  Mga Kaganapan Bago Bumagsak Ang Jerusaslem (34:1–38:28)  
   34:1-22  36:20-26  38:1-16  
   35:1-11  36:27-32  38:17-28  
   35:12-19  37:1-10   
   36:1-19  37:11-21  
  e.  Ang Pagbagsak ng Jerusalem (39:1-18)  
   39:1-10  39:11-18  
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f.  Mga Kaganapan Matapos Ang Pagbagsak ng Jerusalem (40 :1–45:5)  
   40:1-16  42:1-22  44:20-30  
   41:1-10  43:1-13  45:1-5  
   41:11-18  44:1-19  
 
 3.  Mga Propesiya sa Mga Hentil (46:1–51:64)  
  a.  Mga Propesiya Laban sa Ehipto ((46:1-28)  
  b.  Mga Propesiya Laban sa Filisteo (47:1-7)  
  c.  Mga Propesiya Laban sa Moab (48:1-47)  
  d.  Mga Propesiya Laban sa Ammon (49:7-22)  
  e.  Mga Propesiya Laban sa Edom (49:7-22)  
  f.  Mga Propesiya Laban sa Damascus (49:28-33)  
  g.  Mga Propesiya Laban sa Arabia (49:28-33)  
  h.  Mga Propesiya Laban sa Elam (49 34-39)  
  i.  Mga Propesiya Laban sa Babilonia (50:1–51:64)  
   50:1-20  50:41-46  51:27-44  
   50:21-32  51:1-10  51:45-58  
   50:33-40  51:11-26  51:59-64  
 
 4.  Makasaysayang Karagdagan (52:1-34)  
  a.  Ang Kinasapitan ng Jerusalem (52:1-23)  
  b.  Ang Kinasapitan ng Ilang Mga Tao (52:24-34)  
 

Mga Panaghoy 
(Isang Ilog ng Mga Luha) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Hindi pinangalanan ng aklat ang sumulat ng aklat ng mga Panaghoy pero 
ang unang dalawang linya ay nagbibigay ng ebidensya na si Jeremias ang sumulat.  
 
Ang pamagat ng aklat ay “Paano!”, na siyang nakita sa unang salita sa 1:1, 2:1; at 4:1. Dahil sa tinatalakay 
nito, ang aklat ay tinutukoy din sa tradisyon ng Judio bilang “mga Panaghoy.”  
 
Petsa ng Pagkakasulat: 586 o 585 B.C. Dahil ang aklat ay isinulat matapos agad ang pagkawasak ng 
Jerusalem noong 586, ang pinakamaagang petsa na posible para sa aklat na ito ay 586 B.C. Ang malinaw na 
pagkakalarawan ng mga Panaghoy ay nagbibigay ng pahiwatig na ito’y isinulat noong 586 o 585 B.C.  
 
Tema at Layunin:  Ang pangunahing tema ng aklat ay ang panaghoy o pagluluksa dahil sa sakit na sasapitin 
ng makasalanang Kaharian sa Timog ng Juda. Inilalarawan dito ang pagwasak sa Jerusalem at sa Templo. 
Ang ibinabalang paghatol sa kasalanan ng Juda ay dumating na. Ang ikalawang tema na dumadaloy dito ay 
ang paghatol sa kasalanan. Kaya’t nananawagan ang propeta sa bansa na kilalanin na ang Diyos ay 
makatarungan at makatwiran sa Kaniyang mga gagawin sa kanila at sila’y dapat humingi ng Kaniyang awa.  
Ang kakaibang kontribusyon ng propetang si Jeremias na makikita sa Jeremias at mga Panaghoy ay 
maaaring masdan sa pamamagitan ng paghahambing ng dalawang aklat na ito.39 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Jeremias  
 
Si Cristo sa Mga Panaghoy: Ang mga Panaghoy ay naglalaman ng dalawang elemento na naglarawan sa 
Tagapagligtas: (1) Ipinapakita Siya dito bilang ang Lalaking may mga Pighati na madalas makaranas ng 
dalamhati, pinarusahan, hinamak, nilibak ng Kaniyang mga kaaway (1:12; 2:15-16; 3:14, 19, 30). (2) Ang 
pagluha ni Jeremias dahil sa pagkawasak ng Jerusalem marahil ay isang larawan din ni Cristo nang lumuha 
siya para sa Jerusalem (Mateo 23:37-38).  
 
 

 
Jeremias 

 
Pagkatalo 

 
Mga Panaghoy 

(babala) at (pagluluksa) 
Pagtingin sa Pagkawasak ng Paglingon sa 

Nakaraan Hinaharap Jerusalem 



 

75 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Ang Pagkawasak ng Jerusalem (1:1-22)  
  a.  Ang Taghoy ng Propeta (1:1-11)  
  b.  Ang Taghoy ng Lungsod ng Jerusalem (1:12-22)  
  

2.  Ang Poot ng Panginoon sa Kaniyang Bayan (2:1-22)  
  a.  Ang Poot ng Diyos (2:1-10)  
  b.  Ang Taghoy ng Manunulat (2:11-22)  
  
 3.  Ang Binabagabag na Propeta (3:1-66)  
  a.  Ang Kaniyang Taghoy (3:1-18)  
  b.  Ang Kaniyang Pag-Asa (3:19-42)  
  c.  Ang Kaniyang Pagdurusa (3:43-54)  
  d.  Ang Kaniyang Panalangin (3:55-66)  
  
 4.  Ang Nagaping Mga Taga-Jerusalem (4:1-22)  
  a.  Ang Paglusob sa Lungsod (4:1-12)  
  b.  Ang Mga Kadahilanan sa Paglusob na Ito (4:13-20)  
  c.  Ang Pag-Asa Para sa Kinabukasan (4:21-22)  
  
 5.  Ang Panalangin Para sa Panunumbalik (5:1-22)  
  a.  Ang Paghahayag ng Kasalanan (5:1-18)  
  b. Ang Samo (5:19-22) 
  

Ezekiel  
(Malalaman Nila na Ako’y Si Yahweh)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Ang sumulat ay si Ezekiel na saserdote, anak ni Buzi, na nakatanggap ng 
kaniyang tawag bilang isang propeta habang nasa Babilonia sila (1:1-3). Ang kaniyang ministeryo bilang 
isang propeta ay nagpapakita ng isang pagtutok ng isang saserdote sa kaniyang mga gawain sa templo, 
pagka-saserdote, mga paghahandog, at ng kaluwalhatian ng Diyos. Kung anong nalaman tungkol kay Ezekiel 
ay nakuhang lahat mula sa aklat mismo ng Ezekiel. Siya’y may asawa (24:15-18), tumira sa isang bahay na 
kaniyang sarili (3:24; 8:1) at kasama ng iba pang itinapon, nagkaroon siya ng masasabing malayang 
pamumuhay.  
 
Gaya ng Isaias at Jeremias, ang aklat ng Ezekiel ay kumuha ng pamagat mula sa kaniyang manunulat na si 
Ezekiel, na ang kahulugan ay “Nagpapalakas ang Diyos” o “Pinalakas ng Diyos.”  
 
Petsa ng Pagkakasulat:  593–571 B.C. Ang aklat ng Ezekiel ay naglalaman ng maraming petsa kaya’t ang 
mga propesiya ay may kagaanang lagyan ng wastong petsa. Labingdalawa sa 13 petsa sa aklat ay may 
nakatalang detalye ng panahon nang natanggap ni Ezekiel ang mga tema mula sa Panginoon. Iyong isang 
petsa ay tungkol sa pagdating ng temaro na nagbalita nang pagbagsak ng Jerusalem (33:21). Nakatanggap 
ng kaniyang tawag bilang isang propeta noong July, 593 B.C., si Ezekiel ay aktibo sa loob ng 22 taon. Ang 
kaniyang huling propesiyang may petsa ay natanggap  noong mga 571 B.C.  
 
Tema at Layunin: Ang binigyang pansin ni Ezekiel ay ang paghusga (1–32) sa kasalanan ng Israel at 
kaaliwan (33–48) kaugnay ng gagawin ng Diyos sa hinaharap.  
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel:  Ezekiel, anak ni Buzi, isang saserdote na tinawag 
upang maging propeta ng Israel bago at pagkatapos ng pagkabihag ng Babilonia.  
 
Si Cristo sa Ezekiel: Si Cristo, ang Mesias, ay inilarawan bilang isang sariwang tangkay na itatanim sa isang 
mataas at napakatayog na bundok (17:23-24), isang larawan na nahahalintulad sa Ang Sanga sa Isaias 
(11:1), Jeremias (23:5; 33:15), at Zacarias (3:8; 6:12). Si Ezekiel ay nagsasabi din tungkol sa Mesias bilang 
ang Hari na may karapatang mamahala (21:26-27) at siyang maglilingkod bilang ang tunay na Pastol (34:11-
31).  
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Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Ang Pag-Atas at Pagtawag kay Ezekiel (1:1–3:27)  

a.  Namasdan ni Ezekiel Ang Kaluwalhatian ng Diyos (1:1-28)  
   1:1-21  1:22-28  
  b.  Inatasan Si Ezekiel sa Salita ng Diyos (2:1–3:27)  
   2:1-10  3:1-15  3:16-27  
 
 2.  Kasalukuyang Mga Kahatulan sa Jerusalem at Juda (4:1–24:27)  
  a.  Apat na Senyales sa Pagdating ng Kahatulan (4:1–5:17)  
   4:1-8  4:9-17  5:1-17  
  b.  Dalawang Tema sa Pagdating ng Kahatulan  (6:1–7:27)  
   6:1-14  7:1-19  7 :20-27  
  c.  Apat na Propesiya Mula sa Mga Pangitain (8:1–11:25)  
   8:1-18  10:1-22  11:14-25  
   9:1-11  11:1-13  
  d.  Ang Kasiguraduhan ng Kahatulan Kasama Ang Kanilang Mga Kadahilanan (12:1–24:27)  
   12:1-28  17:1-10  21:18-32  
   13:1-23  17:11-24  22:1-31  
   14:1-11  18:1-32  23:1-21  
   14:12-23  19:1-14  23:22-49  
   15:1-8  20:1-32  24:1-14  
   16:1-59  20:33-49  24:15-27  
   16:60-63  21:1-17  
 
 3.  Mga Propesiya Laban sa Mga Hentil na Bansa (25:1–32:32)  
  a.  Laban sa Ammon (25:1-7)  
  b.  Laban sa Moab (25:8-11)  
  c.  Laban sa Edom (25:12-14)  
  d.  Laban sa Filisteo (25:15-17)  
  e.  Laban sa Tiro (26:1–28:19)  
  f.  Laban sa Sidon (28:20-26)  
  g.  Laban sa Ehipto (29:1–32:32)  
   29:1-21  31:1-9  32:17-32   
   30:1-19  31:10-18   
   30:20-26  32:1-16  
 
 4.  Ang Propesiya sa Panunumbalik ng Israel (33:1–48:35)  
  a.  Ang Pagbabalik ng Israel sa Lupain (33:1–39:29)  
   33:1-20  36:1-21  37:24-28  
   33:21-33  36:22-38  38:1-23  
   34:1-10  37:1-10  39:1-24  
   34:11-31  37:11-14  39:25-29  
   35:1-15  37:15-23  
  b.  Ang Panunumbalik ng Israel sa Kaharian (40:1–48:35)  
   40:1-4  44:1-14  47:13 :23  
   40:5-49  44:15-31  48:1-9  
   41:1-26  45:1-6  48:10-20  
   42:1-20  45:7-25  48:21-22  
   43:1-12  46:1-18  48:23-29  
   43:13-17  46:19-24  48:30-35  
   43:18-27  47:1-12  
 

Daniel 
(Ang Tunay na Tadhana ng Israel) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Bilang pagpapatunay ng mga mismong sinabi ni Daniel (12:4) at sa 
pagkakagamit niya ng salitang, “Ako” mula sa bersikulo 7:2 patungo sa dulo, si Daniel ang sumulat ng 
propesiyang aklat na ito. Noong kaniyang kabataan, si Daniel ay dinala bilang isang bihag sa Babilonia noong 
605 B.C. ni Nabucodonosor. Doon naging isang alagad ng bansa sa korte ni Nabucodonosor at Dario. Kahit 
hindi siya nagkaroon ng posisyon bilang isang propeta, kinilala siya ni Cristo bilang isang propeta (Mateo 
24:15; Marcos 13:14).  
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Ang aklat ay ipinangalan sa sumulat nito. Daniel, na may kahulugang kundi man “ang Diyos ay Hukom” ay 
“Diyos ang aking Hukom.”  
 
Petsa ng Pagkakasulat:  537 B.C.  Isinulat ang Daniel noong binihag siya at ang kasamahan niyang 
kabataan ng Babilonia noong 605 B.C. pagkatapos gapiin ni Nabucodonosor ang Jerusalem.  
 
Tema at Layunin:  Ang tema ng Daniel ay kataas-taasang kapangyarihan ng Panginoon bilang nagiisang 
totoong Diyos, na siyang hahatol at pupuksa sa mapanghimagsik na pandaigdigang lakas at may katapatang 
sasagipin ang Kaniyang mga tao ayon sa kanilang pananalig sa Kaniya. Isinulat ang Daniel upang palakasin 
ang loob ng mga itinapong Judio sa pamamagitan ng pagbubunyag ng pinakamataas na plano ng Diyos para 
sa Israel habang at pagkatapos ng panahon ng pangingibabaw ng pandaigdigang lakas ng mga Hentil.  
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Ang mahahalagang tao ay sina Daniel, na dinala sa 
Babilonia sa kaniyang kabataan, naglingkod sa pamahalaan at naging natatanging tagapagsalita ng Diyos sa 
mga Hentil at Judiong mga bansa; Sadrac, Mesac, Abednego, tatlo pang piniling kabataan upang sumailalim 
sa pagsasanay kasama ni Daniel (ang mga dati nilang pangalan ay Hanania, Misael, Azarias). Ang iba pang 
mahahalagang tao ay sina Nabucodonosor, Hari ng Babilonia noong 605 B.C., si Dario na siyang humalili kay 
Beltsasar bilang hari, Ciro, ang monarkiya ng Persia at Miguel, ang pinunong anghel na kumausap kay Daniel 
sa kabanata 10.  
 
Si Cristo sa Daniel: Isa sa mga mahahalagang larawan ni Cristo sa Daniel ay ang pagdating ng Mesias na 
mapuputol (isang pagtutukoy sa krus; 9:25-26). Subalit, inilarawan din si Cristo bilang ang Dakilang Bato na 
siyang dudurog sa mga kaharian ng mundong ito (2:34, 45), ang Anak ng Tao (7:13), at ang Nabubuhay 
Magpakaylanman (7:22).  Ang pangitain na naitala sa Daniel noong 10:5-9, ay malamang na isang 
pagpapakita ni Cristo (Pahayag 1:12-16).  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Ang Personal na Kasaysayan ni Daniel (1:1-21)  
  a.  Ang Kaniyang Pagkakatapon sa Babilonia (1:1-7)  
  b.  Ang Kaniyang Katapatan Habang nasa Babilonia (1:8-16)  
  c.  Ang Kaniyang Reputasyon sa Babilonia (1:17-21)  
 
 2.  Ang Mga Propesiyang Plano na Isinulat ng Propeta Para sa Mga Hentil na Bansa (2:1–7:28)  
  a.  Ang Panaginip ni Nabucodonosor Tungkol sa Kagilagilalas na Imahen (2:1-49)  
   2 :1-18  2 :36-38  2 :44-45  
   2 :19-30  2 :39  2 :46-49  
   2 :31-35  2 :4-43  
  b.  Ang Nagbabagang Pugon: Isang Aral Tungkol sa Pananalig (3:1-30)  
   3 :1-7  3 :8-18  3 :19-30  
  c.  Ang Pangitain ni Nabucodonosor Tungkol sa malaking Puno (4:1-37)  
   4 :1-3  4 :19-27  
   4 :4-18  4 :28-37  
  d.  Ang Pagdiriwang ni Beltsasar at Ang Sulat-Kamay sa Dingding (5:1-31)  
   5:1-12  5:13-29  
  e.  Ang Hangal na Kautusan ni Dario o si Daniel sa Loob ng Kulungan ng Mga Leon (6 :1-28)  
   6 :1-15  6 :16-28  
  f.  Ang Pangitain ni Daniel Tungkol sa Apat na Halimaw (7:1-28)  
   7 :1-18  7 :13-14  7 :19-12  
   7 :15-28  
  
 3.  Mga Propesiyang Plano na Isinulat ng Propeta Para sa Israel (8:1–12:13)  
  a.  Ang Pangitain ni Daniel Tungkol sa Tupang Lalaki, sa Kambing, at sa Maliit na Sungay (8 :1-27)  
   8 :1-8  8 :15-19   
   8 :9-14  8 :20-27  
  b.  Ang Propesiya ni Daniel Tungkol sa Pitumpong Linggo ng Taon (9:1-27)  
   9 :1-19  9 :20-23  
  c.  Ang Propesiyang Pangitain ni Daniel Tungkol sa Kinabukasan ng Israel (10:1–12:13))  
   10 :1-9  11 :14-19  11:40-45  
   10 :10-21  11 :20-28  12:1-4 
   11 :1-4  11 :29-35  12:5-13 
   11 :5-13  11 :36-39  
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Seksiyon 5 
Ang Mga Minoryang Propeta  
 
Ang Katawagang “Minoryang Propeta” (Minor Prophets): Ang pangkaraniwang titulo ng labing-dalawang 
aklat ng Biblia ay “Minoryang Propeta.”  Ang titulong ito ay nagugat noong huling parte ng ika-apat na siglo 
A.D. Ang mga propetang ito ay menor lamang dahil sa mas maikli ang kanilang inilahad kung ikukumpara sa 
mga propesiya nina Isaias, Jeremias, Ezekiel (tinawag na “Pangunahing Propeta”).  Noong kapanahunan ng 
Luma at Bagong Tipan, ang Lumang Tipan ay tinatawag na “Ang Kautusan at ang mga Propeta.”  
 
Ang Simulain ng Mga Posisyon ng Propeta: Natagpuan ang simulain ng posisyon ng pagka-propeta sa 
layunin ng Diyos para sa Israel bilang bansa na pagmumulan ng pagpapala ng iba pang mga bansa. Nang 
ibinigay ng Diyos sa Israel ang Kautusan, ipinangako Niyang kung sila’y magiging masunurin, sila’y magiging 
“Aking sariling pag-aari” (isang natatanging kayamanan Niya) nang sa gayon sila’y maging isang “kaharian 
ng mga saserdote at isang bansang banal” naiiba sa lahat ng mga bansa (Exodo 19:5-6 cf. Deuteronomio 
4:6-8). Subalit ang katuparan nito’y hindi makakamit kung sila’y susunod sa paniniwala at gawain ng ibang 
mga bansa. Bilang preparasyon para sa kanilang pagpasok sa lupain bago mamatay si Moises, ang labag sa 
batas at makademonyong mga pamamaraan na ginagamit ng ibang bansa upang silipin ang hinaharap o ang 
kalooban ng Diyos, tinatawag na “divination” dibinasyon, ay lubusang kinokondena ng Diyos sa pamamagitan 
ni Moises (Deuteronomio 18:9-14). Kaya paano na malalaman ang kalooban ng Diyos? Ang tunay at nasa 
batas na pamamaraan upang malaman ang kalooban ng Diyos para sa Kaniyang bayan ay ibinigay sa mga 
sumusunod na bersikulo sa Deuteronomio 18:15-22 na nagsasabing, 
  

Mula sa inyo, pipili si Yahweh ng propetang tulad ko, siya ang inyong pakikinggan. 
Ito’y katugunan sa hiling ninyo kay Yahweh ng kayo’y nagkakatipon sa Horeb. Ang 
sabi ninyo, ‘Huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ni Yahweh ni ipakita ang 
kakila-kilabot na apoy na ito pagkat tiyak na mamamatay kami.’ Sinabi Niya sa akin na 
‘Tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kaniya ko ipasasabi ang 
ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kaniya ay mananagot sa Akin. 
Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas na magsalita sa pangalan Ko 
nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang diyos-diyusan.’ 
Upang matiyak ninyong ang sinabi ng propeta ay galing kay Yahweh o hindi, ito ang 
palatandaan: kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, yaon ay hindi mula 
kay Yahweh; sarili niyang katha iyon. Huwag ninyo siyang papansinin. 

 
Ang pahayag na ito ang pinagmumulan sa Biblia ng simulain at dahilan upang magkaroon ng posisyong 
pang-propeta. Higit pa dito, upang ang bansa ay makaganap ng kalooban ng Diyos na sinabi sa Tipanang 
Abraham (Genesis 12:1-3), nagbigay Siya ng detalyadong mga pangako at babala. Ang mga ito ay binaybay 
sa Deuteronomio 28–30 sa mga pagpapala at mga sumpa sa mga kabanata nito (minsa’y tinutukoy bilang 
ang Tipanang Palestino). Para sa pagsunod magkakaroon ng pagpapala, ngunit kung sila’y hindi susunod, 
may katumbas na sumpa. Kaya ano ang papel ng mga propetang ito sa larawan? Sila’y darating at 
sasabihing, “Dahil sumira ka sa tipan, ang sumpa ng tipan ay nasasa-iyo o mapapasaiyo.” Ibig sabihin, 
ito’y naganap (o magaganap) gaya ng babala ng Diyos sa iyo sa Deuteronomio 28–30. Ang mga tema ng 
propeta tungkol sa kasalanan at kahatulan ay dapat tingnan sa kalinawan ng naunang sanaysay at 
pagkaunawa sa Lumang Tipan.  
 
Hindi lang mga babala ang sinabi ng mga propeta, meron ding tema tungkol sa kaligtasan at darating na 
kaluwalhatian ng Panginoon. Sa kalaunan, ang layunin ng Panginoon ay matutupad sa kataastaasang gawain 
ng Diyos sa mga buhay ng Kaniyang mga tao. Minsan, ang mga tema ng kaligtasang ito ang naglalarawan sa 
partikular na pangyayari na nakita nila sa pangitain (Daniel 9:24-27 at ang ika-70 na linggo). Minsan naman 
ang inaangkin at ipinoproklama nila ay yaong mga pangakong ibinigay sa mga taong gaya nina Abraham at 
David.  
 
Mga Panliteraturang Katangian ng Mga Minoryang Propeta: Kapag pinag-aralan natin ang lahat ng mga 
propeta, makikita nating lahat sila’y may pare-parehong pangunahing sangkap: (1) babala ng kahatulan dahil 
sa pagiging makasalanan ng mga bansa; (2) isang paglalarawan sa kasalanan; (3) isang paglalarawan ng 
darating na kahatulan; at (4) isang pangako ng pagsagip sa hinaharap.  
 
Ang susi sa pagbabalangkas ng nilalaman ng isang aklat ay sa pagkilala kung saan nagsisimula ang isang 
bahagi ng kaisipan at saan nagtatapos ang isa pa.40  

Gumamit ang mga propeta ng isang panimulang 
pangungasap gaya ng “Ito ang sinabi ng Panginoon...” at pagkatapos ay tinapos ang isang bahagi sa 
pamamagitan ng kaparehong salita o parirala.  
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Pagtanaw sa Sunod-Sunod: 
 

Ang Kaayusan ng Mga Minoryang Propeta sa Ingles na Biblia 
 

     1. Oseas      4. Obadias      7. Nahum       10. Ageo 
     2. Joel      5. Jonas      8. Habacuc       11. Zacarias 
     3. Amos      6. Mikas      9. Sofonias       12. Malakias 

 
Ang Kanilang Mga Grupo Ayon sa Pagkakatapon at sa Kaharian ng Israel at Juda 

 
Grupo  Aklat  Tinatayang mga Petsa 
BAGO ITAPON:  Jonas  793-753 
Mga propeta ng Israel Amos  760 
 Oseas  755-715 
Mga propeta ng Juda Obadias  840 
 Joel  835-796 
 Mikas  700 
 Nahum  633-612 
 Sofonias  630-625 
 Habacuc  600 
PAGKATAPOS ITAPON:  Ageo  520 
Mga propeta ng Nagsibalik na Natira  Zacarias 520-518 
 Malakias 450-400 

 

Oseas 
(Mapagtiyagang Pag-Ibig) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Gaya ng idiniklara sa bersikulo 1, ang sumulat ay si Oseas, anak ni Beri at 
asawa ni Gomer (1:3).  Dahil ang kaniyang pag-aalaala tungkol sa hilagang kaharian ng Israel, makikitang ito 
ay isang mamamayan ng hilagang Israel at tinawag niyang “ating hari” ang hari ng Samaria (7:5). Lahat ng 
nalaman natin tungkol kay Oseas ay ating natutunan mula sa aklat mismo.  
 
Ang aklat ay ipinangalan sa sumulat nitong si Oseas na kapareho ng huling hari ng Kaharian sa Hilaga na si 
Oseas. Upang magkaroon ng pagkakakilanlan, palaging Oseas ang ibinibigay na pangalan ng Biblia sa 
minoryang propetang ito. Kapansin-pansin na ang mga pangalan Oseas, Josue at Jesus ay nanggaling lahat 
sa Hebreong salita na HOSHEA, na ang ibig sabihin ay “kaligtasan.”  Kaya lang, ang parehong pangalan ng 
Josue at Jesus ay may dagdag na katotohanang, “si Yahweh ang kaligtasan.”  Bilang sugo ng Panginoon, 
nag-aalok ng kaligtasan si Oseas sa bansa kung sila’y tatalikod sa kanilang pagsamba sa diyos-diyosan at 
magbabalik sa Panginoon.  
 
Petsa ng Pagkakasulat:  755–715 B.C.  Ayon sa 1:1, naglingkod si Oseas noong kapanahunan ni Uzias 
(767–739 B.C.), Jotam (739–731), Acaz (731–715 B.C.) at Ezequias (715–686 B.C.), pawang mga Hari ng 
Juda. Naglingkod din siya noong panahon ni Jeroboam II (782–752 B.C.), isang hari ng Israel.  
 
Ang ministeryo ni Oseas ay tumakbo ng ilang dekada, nagsimula noong malapit nang magtapos ang mga 
paghahari nina Uzias ng Juda (790–739) at Jeroboam II ng Israel (793–753 B.C.) at natapos noong unang 
mga taon ng paghahari ni Ezequias. Nagsimulang maghari ito noong mga 715 B.C. pagkatapos ng panahon 
ng vice-regency (namamahala ding kasabay) kasama ng kaniyang ama na si Acaz. Dahil Israel ang 
pangunahing tagapakinig ni Oseas, maituturing na kakatwang apat na hari mula sa Juda pero isang hari lang 
sa Israel ang binanggit sa 1:1. Ang kadahilanan sa hindi pagkakabanggit ng anim na hari ng Israel ay hindi 
matiyak. Marahil ito’y palatandaan ng pagiging lehitimo ng dinastiya ni David (3:5) kung ikukumpara sa 
pagiging mabuway at pagkakalansag (pagkakabuwag) ng paghahari sa Norte (7:3-7).41 

 
 
Marahil din ang anim na iba pang haring sumunod kay Jeroboam II ay hindi naitala dahil sila ay hindi gaanong 
mahalaga ngunit bawat isa ay ipinagpatuloy ang kasalanan ni Jeroboam I, anak ni Nebat. Kung ganoon, 
walang mabubuting Hari sa Hilagang kaharian ng Israel na nagsimula/nagtatag ng mga reporma na gaya ng 
sa Kaharian sa Timog ng Juda.  
 
Tema at Layunin: Isinulat ang Oseas upang ipakita ang mapagtiyagang pag-ibig ng Diyos para sa Israel sa 
kabila ng kaniyang patuloy na kataksilan. Sa pamamagitan ng dinanas ni Oseas sa kaniyang buhay may 
asawa, ipinakita ng aklat ang puso ng umiibig at mapagmahal na Diyos na naghahangad na pagpalain ang 
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Kaniyang mga tao ng kaalaman tungkol sa Kaniya at lahat ng maaaring ikahulugan sa tao ng isang Diyos na 
nakababatid ng lahat. Sa pagtupad ng layuning ito, ang tema ng Oseas ay matibay na testimonya laban sa 
Kaharian sa Hilaga dahil ito’y hindi naging tapat sa pakikipag-tipang ugnayan sa Panginoon, na ipinakita sa 
kaniyang malawakang pagkakasala sa moral na buhay pampubliko at pampribado. Kaya, tinatawagan ng 
propeta ang kaniyang mga kababayan na magbago ng pag-iisip at bumalik sa mapagpaumanhin at 
nagmamahal na Diyos. Ito ay itinanghal mula sa katatayuan ng pag-ibig ng Diyos sa Israel bilang Kaniyang 
sariling minamahal na mga anak at katipan na asawa.  
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel:  Oseas, Gomer at Jehu, Hari ng Israel  
 
Si Cristo sa Oseas: Sa Oseas, si Cristo ay itinampok bilang ang Anak ng Diyos (11:1 ikumpara [c.f.] Mateo 
2:15), bilang siya lamang na Tagapagligtas ng Kaniyang bayan (13:4 ikumpara [c.f.] Juan 14:6), bilang Siyang 
tutubos sa atin sa kamatayan (13:4 ikumpara 1 Mga Taga-Corinto 15:55), bilang Isang umiibig sa atin ng may 
malaking pagmamalasakit (11:4), at bilang  Isang Nagpapagaling doon sa mga babalik sa Kaniya (6:1).  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas 
  
 1. Ang Panimula (1:1)  
 
 2. Ang Pag-Aasawa ni Oseas: Isang Larawan ng Pakikitungo ng Diyos sa Israel (1:2–3:5)  
  a.  Ang Maka-Propetang Katangian ng Pamilya ni Oseas (1:2–2:1)  
   1)  Ang Pag-Aasawa ni Oseas: Ang Pagiging Taksil ng Israel (1:2-3a)  
   2)  Mga Anak ni Oseas: Ang Hatol sa Israel (1:3b-9)  
   3)  Ang Kinabukasan ng Israel: Panunumbalik (1:10–2:1)  
  b.  Panunumbalik sa Pamamagitan ng Pagpaparusa (2:2-23)  
   1)  Ang Kaparusahan ng Diyos sa Israel (2:2-13)  
   2)  Ang Pagpapanumbalik ng Diyos sa Israel (2:14-23)  
  c.  Pananauli ng Buhay May-Asawa ni Oseas (3:1-5)  
   1)  Ang Utos ng Diyos (3:1)  
   2)  Ang Masunuring Tugon ni Oseas (3:2-3)  
   3)  Ipinaliwanag Ang Ilustrasyon (3:4-5)  
 
 3.  Ang Mensahe ni Oseas: Ang Hatol at Ang Panunumbalik ng Israel (4:1–14:9)  
  a.  Ang Usapin ng Panginoon Laban sa Israel (4:1–6:3)  
   1)  Ang Kasalanan ng Israel: Isiniwalat (4:1-19)  
    4:1-3  4 7-10  4:15-19  
    4:4-6  4:11-14  
   2)  Ang Hatol sa Israel: Ipinahayag (5:1-14)  
    5:1-7  5:8-15  
   3)  Ang Panunumbalik ng Israel: Hinulaan (5:15–6:3)  
  b.  Ang Usapin ng Panginoon Laban sa Israel: Pinalawak (6:4–11:11)  
   1)  Ang Kasalanan at Kaparusahan ng Israel (6:4–8:14)  
    6:4-11  7:8-16  8:8-14  
    7:1-7  8:1-7  
   2)  Ang Kasalanan at Kaparusahan: Muling Sinabi (9:1–11:7)  
   3)  Ang Muling Pagkaawa ng Panginoon (11:8-11)  
  c.  Ang Usapin ng Panginoon Laban sa Israel: Tinapos (11:12–14:9)  
   1)  Ang Panghuling Akusasyon (11:12–13:16)  
    11:12-12:11  13:1-3  13:9-11  
    12:12-14  13:4-8  13:12-16  
   2)  Ang Panghuling Pangaral (14:1-9)  
    14:1-3  14:4-7  14:8-9 
 

Joel 
(Ang Pagdating ng Araw ni Yahweh) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Gaya ng isinaad sa 1:1, ang sumulat ay si Joel, na ibig sabihin ay “Si 
Yahweh ay Diyos.” Wala na kaming alam na iba pa tungkol sa kaniya maliban sa pangalan ng ama niya, 
Petuel (1:1).  Ang pangalan ay kaugnay sa mensahe ni Joel na nagbibigay diin sa Diyos bilang ang Isang 
Pinakamataas na ang lahat ng nilikha at mga bansa ay nasa ilalim ng Kaniyang kapangyarihan at kontrol 
bilang ang Diyos ng Kasaysayan.  
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Petsa ng Pagkakasulat: 835–796 B.C. Dahil sa ang petsa ay hindi binigyan ng kahit anong pagbabasehan, 
kailangang manggaling sa mga ebidensiya sa loob ng aklat ang paglalagay ng petsa at iugnay ito sa mga 
kilalang kaganapan. Iminungkahi ng mga tao ang mga petsang mula 835–400 B.C., ngunit ang pagtukoy sa 
mga petsa ay mahirap. Inilagay natin dito ang petsa mula 835–796 B.C. dahil sa kaniyang mga patungkol sa 
Tiro, Sidon, Filisteo, Ehipto at Edom bilang mga kaaway (3:4, 19). Ito ang mga naunang mga kaaway ng 
Kaharian sa Timog, bago ang kanilang pagkakatapon sa Babilonia. Matapos ang pagkakatapon ang kanilang 
mga kaaway ay maaaring Asiria, Babilonia at Persia.  
 
Tema at Layunin: Ginamit ni Joel ang kamakailan lamang na nangyaring tag-tuyot at salot na balang na 
sumalakay sa Juda nang walang babala bilang isang halimbawa upang sila’y turuan ng aral tungkol sa 
darating na pagsalakay sa Israel sa Araw ni Yahweh. Sa loob lang ng maikling panahon, ilang oras lang, 
bawat isang pananim ay nasira. Kung ang bansa ay magbabago ng isip at manunumbalik sa Panginoon, 
ibabalik ng Diyos ang Kaniyang pakikipag-ugnayan sa kanila at sila’y pagpapalain. Ito ay totoo sa 
makasaysayang sitwasyon kung saan si Joel ay nagsusulat at ito’y magiging totoo kahit saang panahon ng 
hinaharap.  
 
Upang maganap ang talagang pagpapala at panunumbalik na ipinangako ni Joel, ang mga Judio ay dapat 
makaranas ng mga kahatulan sa Tribulasyon at ang pag-uumapaw ng Espiritu ng Diyos. Ito ang 
kumbinasyong magiging dahilan upang sila’y manumbalik sa Panginoon.  
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Joel  
 
Si Cristo sa Joel:  Sa Joel, itinampok si Cristo bilang ang Isang magbibigay ng Banal na Espiritu (2:28 
ikumpara Juan 16:7-15; Mga Gawa 1:8), na siyang hahatol sa mga bansa (3:2, 12), at siyang taguan at 
matibay na tanggulan ng Israel.  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Ang Makasaysayang Araw ng Panginoon (1:1-20)  
  a.  Ang Makasaysayang Pagdating ng Balang (1:1-12)  
   1:1-3  1:4-7  1:8-12  
  b.  Ang Makasaysayang Pagdating ng Tag-Tuyot (1:13-20)  
  
 2.  Ang Inihulang Araw ng Panginoon (2:1–3 :21)  
  a.  Ang Napipintong Araw ng Panginoon (2:1-27)  
   1)  Ang Propesiya ng Pagsakop sa Juda (2:1-11)  
   2)  Ang Kundisyong Kailangan Para sa Kaligtasan ng Juda (2:12-27)  
    2:12-17  2:18-20  2:21-27  
  b.  Ang Tiyak na Araw ng Panginoon (2:28–3 :21)  
   1)  Ang Kahuli-Hulihang Mga Pangyayari Bago Sumapit Ang Araw ng Panginoon (2:28-32)  
   2)  Ang Mga Pangyayari sa Araw ng Panginoon (3:1-21).  
    3:1-8  3:9-17  3:18-21 
  

Amos 
(Hatol sa Pag-abuso ng Pribilehiyo) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Naiiba kay Isaias (na isang tao ng korte) at Jeremias (na naging isang 
saserdote), ang aklat na ito ay isinulat ni Amos, isang pastol at tagapangalaga ng punong igos (1:1; 7:14). 
Siya’y galing sa Tecoa, malapit sa Betlehem na itinatayang sampung milya sa timog ng Jerusalem. Kahit na 
siya’y isang magsasaka at naghahayupan siya’y napaka pamilyar sa Salita ng Diyos.  
 
Ang pangalang Amos ay Hebreong salita na ang kahulugan ay “pasanin” o “Tagadala ng Pasanin.” Ito ay 
angkop para sa ibinigay sa kaniyang pasanin. Kahit na galing si Amos sa Kaharian sa Timog ng Juda at hindi 
sa Kaharian sa Hilagang Israel, siya ang binigyan ng pasanin na magdala ng isang temang babala laban sa 
pagkagahaman, kawalang katarungan, kamunduhan, at pagmamapuri sa sarili ng Hilagang Kaharian. Si 
Amos ay hindi dapat mapagkamalang si Amoz na ama ni Isaias (Isaias 1:1).  
 
Petsa ng Pagkakasulat:  Itinatayang mga 760 B.C. Ayon sa bersikulo 1, sinasabi ni Amos na siya ay 
kasabayan ni Uzias at Jeroboam II at nagpropesiyang “Noon, si Uzias ang Hari ng Juda (790–739 B.C.) at 
si Jeroboam, ang anak ni Joas, Hari ng Israel (793–753 B.C.), dalawang taon bago ang lindol” (1:1). 
Malamang na naging propeta si Amos noong mga panahon mula 767–753 B.C. Tayo ay sinabihan din na 
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siya’y naging propeta “dalawang taon bago lumindol,” ngunit ang eksaktong petsa ng kaganapang ito ay di 
tiyak.  
 
Tema at Layunin: Ang temang galing sa Diyos na ibinigay kay Amos sa kabuoan ay isang paghahatol pero 
ito’y nagtatapos sa mga pananalitang may pag-asa. Nagbabala si Amos na ang Panginoong Diyos, ang 
Kataas-taasang Tagapamahala ng sanlibutan ay darating bilang isang Mandirigma upang hatulan ang mga 
bansa na naghimagsik laban sa Kaniyang autoridad. Partikular na ang Israel ng paparusahan sa pagsira niya 
sa pakikipag-tipan sa Diyos. Sinikap ni Amos na dalhin ang mayayaman at maka-materyal na mga taga-
hilagang lipi sa ilalim ni Jeroboam sa pagbabago ng kaisipan dahil ito lang ang nag-iisang paraan upang 
makaiwas sa napipintong kahatulan. Sa pagpapatuloy, ang aklat ay nagpapakita ng poot ng Diyos sa 
kasamaan dahil sa Kaniyang kabanalan at ng Kaniyang hustisya na dapat kumilos laban sa kasalanan ng 
Israel dahil hindi Niya ito hahayaang humayo ng walang kaparusahan.  
 
Subalit kahit na ang bansa ay mawawasak, ititira ng Diyos iyong maliit na grupo ng Israelitas na magbabago 
ng isip (madalas na tawaging “natitira”). Isang araw itong maliit na grupong ito ay manunumbalik sa kanilang 
tipan ng pagpapala at katanyagang pampulitika kapag dinala din ng Panginoon ang iba pang mga bansa sa 
Kaniya.  
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Amos, Uzias, Hari ng Juda, Jeroboam, Hari ng Israel  
 
Si Cristo sa Amos: Itinatampok ni Amos si Cristo bilang ang Isang muling magtatayo sa dinastiya ni David 
(9:11) at bilang Siyang magpapanumbalik sa Kaniyang mga tao (9:11-15).  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1. Ang Panimula: Ang Manunulat at Tema (1:1-2)  
  
 2. Ang Walong Kahatulan ni Amos (1:3–2:16)  
  a.  Tungkol sa Damascus (1:3-5)  
  b.  Tungkol sa Filesteo (1:6-8)  
  c.  Tungkol sa Tiro (1:9-10)  
  d.  Tungkol sa Edom (1:11-12)  
  e.  Tungkol sa Ammon (1:13-15)  
  f.  Tungkol sa Moab (2:1-3)  
  g.  Tungkol sa Juda (2:4-5)  
  h.  Tungkol sa Israel (2:6-16)  
  
 3.  Ang Mga Pangaral ni Amos (3:1–6:14)  
  a.  Ang Paggunaw sa Israel (3:1-15)  
   3 :1-8  3 :9-10  3 :11-35  
  b.  Ang Kasamaan ng Israel (4:1-13)  
   4 :1-3  4 :4-5  4 :6-13  
  c.  Isang Awit ng Pagluluksa Para sa Israel (5:1–6 :14)  
   1)  Ang Pagkawasak ng Israel sa Darating na Kahatulan (5:1-17)  
    5:1-3  5:8-9  5:14-15  
    5:4-7  5:10-13  5:16-17  

2)  Ang Pagkagalit sa Mga Relihiyosong Tao (5:18-27)  
    5:18-20  5:21-24  5 :25-27  
   3)  Ang Pagkastigo sa Buong Bansa (6:1-14)  
    6:1-3  6:8-11  
    6:4-7  6:12-14  
 
 4.  Ang Limang Pangitain ni Amos (7:1–9:15)  
  a.  Isang Pangitain ng Mga Namumuksang Balang (7:1-3)  
  b.  Isang Pangitain ng Apoy (7:4-6)  
  c.  Isang Pangitain ng Isang Panukat na Linya (7:7-9)  
  d.  Isang Makasaysayang Tagpo: Oposisyon Mula sa Saserdote ng Betel (7:10-17)  
  e.  Isang Pangitain ng Basket ng Tag-Araw na Prutas (8:1-14)  
  f.  Isang Pangitain ng Panginoon na Humahatol (9:1-10)  
 
 5.  Ang Limang Pangako ng Panunumbalik Para sa Israel (9:11-15)  
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Obadias  
(Matulang Katarungan)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Ang sumulat ay isang hindi kilalang propeta ng Juda na nangangalang 
Obadias (1:10). Ang kaniyang pangalan ay may pakahulugang “lingkod o taga-samba ni Yahweh.”  
 
Maraming lalaki sa Lumang Tipan ang nangangalang Obadias. Isa dito ay ang opisyal sa hukbo ni David (1 
Mga Cronica 12:9), ang katulong ni Acab na nagtago sa mga propeta ng Diyos (1 Mga Hari 18:3), isang 
Levita sa kapanahunan ni Josias (2 Mga Cronica 34:12), at isang pinuno na umuwi mula sa Pagkakatapon 
kasama ni Esdras (Esdras 8:9). Walang nalalaman tungkol sa pinanggalingang bayan o pamilya ni Obadias at 
dahil sa hindi pagkakabanggit sa kaniyang ama ay nagmumungkahing hindi ito nagmula sa mala-haring o 
mala-saserdoteng angkan.  
 
Petsa ng Pagkakasulat:  840 B.C.  Pinakamaikling aklat sa Biblia, naglalaman lang ng 21 bersikulo, 
nagtataglay ng pagtatangi sa lahat ng Minoryang Propeta bilang pinakamahirap na lagyan ng petsa. Inilagay 
namin ang Obadias noong 840 B.C. dahil sa propesiya laban sa Edom mula sa Filisteo at Arabiano na 
marahil ay noong paghahari ni Joram, mula 848–841 B.C. (2 Mga Cronica 21:16-17).  
 
Tema at Layunin: Ang tema ng Obadias ay pagdidiin sa katotohanang ang kapalaluan ay dahilan ng isang 
pagbagsak. Inihayag ni Obadias na ang Edom ay nahatulan na dahil sa kaniyang kapalaluan na pagsasaya 
sa masamang kinasapitan ng Jerusalem.  
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Obadias  
 
Si Cristo sa Obadias: Makikita si Cristo sa Obadias bilang Hukom ng mga bansa (15-16), ang Tagapagligtas 
ng Israel (17-20), at ang nagmamay-ari ng kaharian (21).42 

 
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Ang Mga Propesiya ng Paghatol sa Edom (1:1-9)  
  a.  Ang Katiyakan ng Hatol (1:1-4)  
  b.  Ang Pagkaganap ng Hatol (1:5-9)  
  
 2.  Ang Mga Basehan Para sa Paghatol sa Edom (1:10-14)  
  a.  Para sa Kawalan ng Pangkapatid na Pag-Ibig (1:10)  
  b.  Para sa Pagiging Palalo (1:11-12)  
  c.  Para sa Pagiging Palaaway (1:13-14)  
 
 3.  Ang Oras ng Paghatol (1:15)  
 
 4.  Ang Mga Resulta ng Hatol (1:16-18)  
 
 5.  Ang Pagliligtas sa Israel (1:19-21)  
 

Jonas  
(Pagtakas sa Kalooban ng Diyos)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Ang sumulat ng aklat ay si Jonas, anak ni Amitai, isang propeta mula sa 
Galilea sa Kaharian sa Hilaga ng Israel. Ito ay pinatunayan ng mismong aklat (1:1), ang makasaysayang 
karakter ng aklat na nagpapangalan sa mga totoong lugar at tao, at sa pagkumpirma ng iba pang 
pinanggalingan (2 Mga Hari 14:25) kasama ang testimonya ni Jesus sa Bagong Tipan (Mateo 12:40). Ang 
kaniyang pangalan ay nangangahulugang “dove” Kalapati.  
 
Petsa ng Pagkakasulat:  793–753 B.C.  Sa 2 Hari 14:27 si Jonas ay may kaugnayan sa paghahari ni 
Jeroboam II ng Israel (793–753). Naglingkod si Jonas pagkatapos ng panahon ni Eliseo at bago ang kay 
Amos at Oseas.  
 
Tema at Layunin: Malinaw na ipinakita ni Jonas na ang Diyos ng mga Hebreo ay (1) merong pagkalinga sa 
buong mundo dahil ang kaligtasan ay iniaalok sa lahat ng magsisisi at lalapit sa Kaniya (2) ay nakatataas sa 
lahat ng kalikasan at mga gawain ng tao at (3) ang pakikitungong walang pag-ibig sa iba’t-ibang lahi ay 
makapipigil sa atin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos.  



 

84 

Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Jonas  
 
Si Cristo sa Jonas: Sa pamamagitan ni Jonas, si Cristo ay inilarawan sa Kaniyang pagkabuhay na mag-uli 
(Mateo 12:40), bilang isang propeta sa mga bansa (pero hindi siya nagaatubili na gaya ni Jonas), at bilang 
Tagapagligtas ng mga bansa. Sa buhay ni Jonas, si Cristo ay nakita bilang Tagapagligtas at Panginoon (2:9).  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Ang Pagtakas ni Jonas (1:1-17)  
  a.  Ang Dahilan ng Kaniyang Pagtakas (1:1-2)  
  b.  Ang Dinaanan Niya sa Pagtakas (1:3)  
  c.  Ang Resulta ng Kaniyang Pagtakas (1:4-17)  
  
 2.  Ang Pagdarasal ni Jonas (2:1-10)  
  a.  Ang Mga Katangian ng Kaniyang Mga Panalangin (2:1-9)  
  b.  Ang Sagot sa Kaniyang Panalangin (2:10)  
 
 3.  Ang Pangangaral ni Jonas (3:1-10)  
  a.  Ang Utos ng Diyos na Mangaral (3:1-3)  
  b.  Ang Nilalaman ng Pangaral ni Jonas (3:4)  
  c.  Ang Resulta ng Pangangaral ni Jonas (3:5-10)  
  
 4.  Ang Pagkatuto ni Jonas (4:1-11)  
  a.  Ang Reklamo ni Jonas sa Diyos (4:1-3)  
  b.  Ang Leksiyon ng Diyos kay Jonas (4:4-11)  

 

Mikas   
(Sino ang Tulad ng Diyos?)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Kinuha ng aklat ang kaniyang pamagat sa sumulat nito, si Mikas ang 
propeta. Kakaunti ang nalalaman tungkol sa nagsulat ng aklat na ito liban sa matututunan natin sa mismong 
aklat na ito at sa Jeremias 26:18. Ang pangalang Mikas ay pinaikli ng Micaias, na ang ibig sabihin ay “Sino 
ang gaya ni Yahweh?” Iminungkahi ni Mikas ang katotohanang ito sa 7:18 nang kaniyang sinabi, “Sino ang 
isang Diyos na gaya mo?” Noong panahon ni Jeremias, tinukoy ng matatanda si Mikas at ang sinabi niya sa 
Mikas 3:12 bilang depensa sa tema ni Jeremias ukol sa hatol sa bansa (Jeremias 26:18).  
 
Si Mikas ay mula sa Moreset (Mikas 1:1 ikumpara [c.f.] 1:14), isang bayan sa Juda na tinatayang 25 milya 
timog-kanluran ng Jerusalem kalapit ng lungsod ng Filisteo na Gat. Ang Moreset ay matatagpuan noon sa 
mayabong lupain ng Judah malapit sa Lachish , isang bayan para sa pangkalakalang internasyonal.  
 
Petsa ng Pagkakasulat: 700 B.C. Sinasabi sa atin ni Mikas sa bersikulo 1 na siya’y propetang nagpropesiya 
noong kapanahunan ni Jotam (750–732 B.C.), Acaz (736–716 B.C.) at Ezequias (716–687 B.C.). Siya ang 
unang-unang nangusap sa Juda, ngunit dahil nagsalita na siya sa Kaharian sa Hilaga ng Israel at nagbigay 
prediksyon tungkol sa pagbagsak ng Samaria (1:6), ang magandang bahagi na panahon ng kaniyang 
paglilingkod ay naganap bago pa ang pagkabihag ng Asiria noong 722 B.C., marahil ay noong mga 700 B.C.  
 
Tema at Layunin:  Ipinakita ni Mikas kung paano nabigo ang mga taong tuparin ang mga kundisyon ng tipan 
na ginawa ng Diyos sa Israel kung saan magkakaroon ng pagpapala sa pagiging masunurin (Deuteronomio 
28:1-14), sumpa sa pagsuway at sa kalaunan ay pagtatanggal sa kanila mula sa lupang pangako 
(Deuteronomio 28:15-68). Sa pamamaraang ito, ibinunyag ni Mikas ang kawalan ng hustisya ng Juda at 
inihayag ang pagiging matuwid ng Diyos at ang hustisya ni Yahweh na nagpapakita na Siya ay makatarungan 
sa pagdidisiplina sa kanila. Inihain niya ang mga kaso niya laban sa mga hukom, mga propeta, mga 
saserdote, at sa maling pagnanasa, pandaraya, kapalaluan, at karahasan. Mangyari pa, ang disiplinang ito sa 
bansa ay nagpakita ng pag-ibig ng Diyos para sa kanila at ng Kaniyang pagpapanumbalik sa kanila. 
  
Ang tema ng kahatulan ay lutang na lutang sa bawat tema ni Mikas na ginawa niya ng tatlong beses subalit 
ipinagdiinan din niya ang katotohanan sa pagpapanumbalik. Idagdag pa na tinukoy ni Mikas ang tungkol sa 
prinsipyo ng pagkakaroon ng nalabi sa bawat mensahe niya (Mikas 2:12; 4:7; 5:7-8; 7:18). Sinabi niyang sa 
hinaharap ay gagawin ni Yahweng panumbalikin ang Israel sa isang importanteng posisyon sa mundo sa 
ilalim ng darating na Mesias.  
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Ang pagtatapos ng bahaging ito ng Mikas ay paglalarawan ng isang eksena sa korte. May demanda ang 
Diyos laban sa Kaniyang mga tao at tinawag Niya ang mga bundok at burol upang sama-samang gumanap 
bilang mga hurado habang inihahain niya ang Kaniyang kaso. Pinalitan ng tao ang taos-pusong pagsamba ng 
walang kahulugang ritwal, iniisip na ito lang ang hinihingi ng Diyos. Inihawalay nila ang mga pamantayan ng 
Diyos sa hustisya sa kanilang pang-araw araw na buhay upang takpan ang kanilang pandaraya. Hindi nila 
napagtanto kung ano ang hinihingi ng Diyos sa tao. Meron lang isang hatol: ito’y dapat “may sala”.  
 
Ang aklat ay natapos sa tema ng pag-asa. Ang Diyos na siyang gumawa ng hatol ay natutuwa ding magbigay 
ng awa. “Sino ang Diyos na gaya Mo, pinapatawad ang mga kasalanan ng mga nalabi sa bayan mong 
hinirang? Hindi ka nagkikimkim ng galit dahil nagagalak kang magpakita ng awa” (7:18). Hindi 
nakakapagtakang bumulalas ang propeta ng “Kaya sa ganang akin, kay Yahweh ako mananalig; 
hihintayin ko ang Diyos ng aking kaligtasan; diringgin ako ng Diyos ko” (7:7).43 

 
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Mikas, Jotam, Acaz, Ezequias  
 
Si Cristo sa Mikas:  Itinampok ni Mikas si Cristo bilang ang Diyos ni Jacob (4:2), ang Hukom ng mga bansa 
(4:3), at ang Tagapamahala na isisilang sa lungsod ng Betlehem (5:2 ikumpara [cf.] Mateo 2:1-6). Ang mga 
saserdote at mga manunulat ay sinasambit ang Mikas 5:2 sa pagsagot sa tanong ni Herod tungkol sa lugar 
ng kapanganakan ng Mesias.  
 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1. Ang Panimula (1:1)  
 
 2. Unang Mensahe: Hatol sa Samaria at Juda (1:1–2:13)  
  a.  Ang Prediksyon ng Padating na Hatol (1:2-7)  
  b.  Panaghoy Dahil sa Mga Tao (1:8-16)  
   1)  Ang Panaghoy ni Mikas (1:8-9)  
   2)  Ang Panawagan ni Mikas sa Iba na Tumangis (1:10-16)  
  c.  Mga Kasalanan ng Juda (2:1-11)  
   1)  Mga Kasalanan ng Mga Tao (2:1-5)  
   2)  Mga Kasalanan ng Mga Huwad na Propeta (2:6-11)  
  d.  Ang Prediksyon Ukol sa Muling Pagtitipon sa Hinaharap (2:12-13)  
 
 3.  Ikalawang Mensahe: Ang Paggunaw na Sinundan ng Pagliligtas (3:1–5:15)  
  a.  Hatol sa Mga Pinuno ng Bansa (3:1-12)  
   1)  Hatol sa Mga Namumuno (3:1-4)  
   2)  Hatol sa Mga Huwad na Propeta (3:5-8)  
   3)  Hatol sa Lahat ng Walang Alam na Pinuno (3:9-12)  
  b.  Mga Pagpapalang Pangkaharian Para sa Bansa (4:1–5:15)  
   1)  Mga Katangian ng Kaharian (4:1-8)  
   2)  Mga Kaganapan Bago Dumating Ang Kaharian (4:9–5:1)  
   3)  Ang Pinuno ng Kaharian (5:2-15)  
 
 4.  Ikatlong Mensahe: Pagtuligsa sa Kasalanan at Isang Pangako ng Pagpapala (6:1–7:20)  
  a.  Ang Demanda ng Diyos (6:1-5)  
  b.  Ang Tugon ni Mikas Para sa Bansa (6:6-8)  
  c.  Ang Hatol ng Diyos Dahil sa Kasalanan (6:9-16)  
   1)  Ang Mga Kasalanan (6:9-12)  
   2)  Ang Parusa (6:13-16)  
  d.  Ang Pagsusumamo ni Mikas sa Panginoon (7:1-17)  
   1)  Ang Pighati ni Mikas Dahil sa Mga Kasalanan ng Bansa (7:1-6)  
   2)  Ang Tiwala ni Mikas sa Panginoon (7:7-13)  
   3)  Ang Panalangin ni Mikas na Muling Pastulan ng Diyos Ang Kaniyang Kawan. 
   4)  Ang Pangako ng Diyos na Siya’y Magpapakita ng Mga Himala sa Kaniyang Mga Tao (7:15-17)  
  e.  Ang Pagpapatibay ni Mikas na Ang Diyos ay Walang Katulad (7:18-20)  
 
 
 
 
 
 



 

86 

Nahum 
(Ang Paggunaw sa Nineveh) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Bukod sa sinabi sa atin ng Nahum sa 1:1 na ang aklat ay isang pangitain ni 
Nahum, ang taga-Elcos at ito’y isang hula tungkol sa Ninive, wala ng nalalaman pa tungkol sa propetang ito. 
Ang Nahum ay nangangahulugang “konsolasyon,” subalit ang mga mensahe ay tiyak na hindi upang 
paglubagin ang kalooban ng mga masasamang taga-Asiria na sumakop sa Ninive. Ito ay para sa Juda. 
Marahil siya’y naging propeta ng Juda dahil sa 1:15 at kahit na hindi matukoy ang eksaktong kinalalagyan ng 
Elcos, ang mga konserbatibong iskolar ay naniniwala na ang lungsod na ito ay nasa katimugang Juda.  
 
Gaya ng ibang minoryang propeta, kinuha ng aklat ang kaniyang pangalan mula sa propetang nagsalita dito.  
 
Petsa ng Pagkakasulat:  663–612 B.C. Nangusap si Nahum tungkol sa pagbagsak ng Tebes (nasa Ehipto) 
na nakaraan na sa 3:8-10. Bumagsak ang Tebes noong 663 B.C. Sa buong tatlong kabanata nagbigay si 
Nahum ng prediksyon ukol sa pagbagsak ng Ninive at ito’y naganap noong 612 B.C. Marahil hinulaan ito ni 
Nahum sa bandang huli ng panahong ito dahil tinatalakay niya ito na parang napipinto na (2:1; 3:14, 19). Ito’y 
maglalagay sa kaniyang ministeryo sa loob ng paghahari ni Josias at dahil dito siya’y mapapabilang na 
kakontemporaryo ni Sofonias at Jeremias.  
 
Tema at Layunin: Ang tema ng Nahum ay ang pagbagsak ng Ninive bilang paghihiganti ng Diyos sa 
masasamang taga-Asiria ng Ninive. Kung anong gustong makita ni Jonas na isang hatol ng Diyos sa mga 
taga-Asiria, ay nasa prediksyon ni Nahum tinatayang pagkaraan ng isang daan at limampung taon.  
 
Ang panunumbalik ng mga taga-Ninive bilang tugon sa pangangaral ni Jonas ay makikitang sandali lang dahil 
naging malupit din agad sila, nagsibalikan sa dati nilang masamang pamumuhay. Winasak ni Sargon II ng 
Asiria ang Samaria at binihag ang Kaharian sa Hilaga ng Israel, ikinalat ang sampong lipi noong 722 B.C. 
Pagkatapos nito, muntik nang sakupin ni Senaquerib ng Asiria ang Jerusalem na pinaghaharian ni Ezequias 
noong 701 B.C. Kung ano man ang kanilang kapangyarihan at importansya, balewala ito dahil malinaw na 
ang Ninive ay hinatulan na ng pagkagunaw ng isang Banal na Diyos, na inihayag sa pamamagitan ni Nahum. 
Ang kawalang pakundangan, kapangyarihan at kapalaluan ay tatapusin ng kapangyarihan ng Diyos. Kahit na 
ang aklat ay nagbibigay pansin sa pagbagsak at hatol sa Asiria, ito’y isinulat upang paglubagin ang kalooban 
ng Juda.  
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Nahum  
 
Si Cristo sa Nahum: Kahit walang diretsong sinasabi si Nahum tungkol sa Mesias, naaayon pa rin ito sa 
pangunahing tema na nasa lahat ng propesiya, dito’y inilarawan si Cristo bilang isang mapanibughong Diyos 
at gumaganti sa Kaniyang mga kaaway (1:2-13). 
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1. Ang Panimula (1:1)  
  
 2. Ang Propesiya at Katiyakan ng Hatol ng Diyos sa Ninive (1:2-15)  
  a.  Ang Banal na Poot ng Diyos Laban sa Ninive (1:2-8)  
  b.  Ang Mga Pagbabalak ng Ninive Laban kay Yahweh ay Mauuwi sa Katapusan (1:9-11)  
  c.  Matatapos Ang Mga Pasakit ng Juda Dahil sa Kahatulan ng Ninive (1:12-15)  
 
 3.  Ang Paglalarawan sa Hatol ng Diyos sa Ninive (2:1-13)  
  a.  Ang Paglusob Inilarawan (2:1-6)  
  b.  Ang Pagkagapi Inihayag (2:7-13)  
 
 4.  Ang Dahilan ng Hatol ng Diyos sa Ninive (3:1-19)  
  a.  Dahil sa Kaniyang Karahasan at Pagkukunwari na Nauwi sa Kahihiyan (3:1-19)  
  b.  Ang Pagtrato Niya sa Tebes (No-Amon) na Nagbunga sa Kaniyang Sariling Pagkagapi (3:8-11)  
  c.  Ang Kaniyang Mga Depensa Mawawalan ng Saysay (3:12-19)  
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Habacuc  
(Solusyon sa Kaguluhan)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Kinilala ang sumulat sa Habacuc 1:1 at 3:1. Malinaw niyang naipakilala ang 
sarili na siya ay isang propeta at dahil sa pagkakalagay niya ng ganitong pangungusap sa hulihan ng 
kaniyang panalangin at papuri, “Para sa direktor ng mga mangaawit sa aking may kwerdas na mga 
instrumento” ay nagmumungkahing mayroon siyang kinalaman sa gawain ng mga saserdote.  
 
Hinango ng aklat ang kaniyang pangalan sa manunulat nito. Ang Habacuc ay galing sa Hebreong salita na 
ang ibig sabihin ay “yakap.” Humahawak ang propeta kay Yahweh bilang ang Diyos ng kaniyang kaligtasan at 
kalakasan.  
 
Petsa ng Pagkakasulat: 600 B.C. Dahil inaabangan ng aklat ang pagdating ng pananakop ng Babilonia at 
nagpapahayag ng kaalaman tungkol sa katanyagan ng mga taga-Babilonia, si Habacuc ay naglingkod marahil 
habang naghahari si Joaquim sa Juda. Lumalabas na hindi pa nasasakop ng Babilonia ang Juda pero ito ay 
napipinto (1:6; 2:1), na nagmumungkahing si Habacuc ay naging propeta noong malapit na ang pananakop 
ng Babilonia noong 605 B.C.  
 
Tema at Layunin: Ang tema ng propesiyang ito ay dumadaloy mula sa kaguluhan ng isip ni Habacuc dahil sa 
napipintong pagsakop ng mararahas na Babilonia. Ito’y tungkol sa kaniyang mga alalahanin sa problemang 
kinasasangkutan ng kaniyang pananampalataya sa harap ng dalawang nakikitang paghihirap: (1) Bakit 
hinahayaan ng Diyos ang papalalang kasamaan sa Juda na hindi niya pinaparusahan (1:2-4)? at (2) bakit 
gagamit ang Banal na Diyos (1:13) ng makakasalanang bansa na gaya ng Babilonia upang panggalingan ng 
kaniyang hatol (1:12–2:1)? Nagkaka-problema si Habacuc na unawain ang mga kahirapang ito na 
malalapatan din ng solusyon sa liwanag ng patuloy na pahayag ng Diyos, at nagtapos ang propeta sa isang 
awit ng nagagalak na pagtitiwala. Ang aklat na ito ay depensa sa kabutihan ng Diyos at kapangyarihan sa 
harap ng mga problema sa kasamaan.  
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Habacuc  
 
Si Cristo sa Habacuc:  Muli, sa liwanag ng layunin ng propesiya, si Cristo ay ipinakita bilang ang 
Tagapagligtas. Ang salitang “kaligtasan,” na nakita ng tatlong beses sa 3:13 at 18, ay pinag-ugatang salita 
kung saan ang pangalang “Jesus” ay hinango (Mateo 1:21). Siya ay nakita din bilang ang Isang Banal (1:12 
ikumpara [cf.] 1 Juan 1:9), ang Isang magbibigay hustisya sa matutuwid sa pamamagitan ng pananalig (2:4), 
at sa darating na isang araw Siya’y Isang pupuno sa mundo ng “kaalaman sa kadakilaan ng Panginoon, 
kung paano natatakpan ng tubig ang karagatan” (2:14).  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 

1. Ang Panimula (1:1) 
 

 2.  Ang Kaguluhan sa Isip ni Habacuc: Ang Pananampalataya ay Sinusubok at Itinituro (1:2–2:20)  
  a.  Ang Unang Problema: Bakit Hinahayaan ng Diyos na Magpatuloy Ang Masasamang Gawain sa 

Juda (1:2-4)  
  b.  Ang Unang Kasagutan ng Diyos (1:5-11)  
  c.  Ang Ikalawang Problema: Bakit Gagamit Ang Diyos ng Masasamang Tao Para Parusahan Ang 

Juda? (1:12–2:1)  
  d.  Ang Ikalawang Kasagutan ng Diyos (2:2-20)  
 
 3.  Ang Mga Papuri ni Habacuc: Ang Pananalig ay Matagumpay (3:1-19)  
  a.  Papuri Para sa Persona ng Diyos (3:1-3)  
  b.  Papuri Para sa Kapangyarihan ng Diyos (3:4-7)  
  c.  Papuri Para sa Layunin ng Diyos (3:8-16)  
  d.  Papuri Para sa Pananampalataya sa Diyos (3:17-19)  
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Sofonias  
(Pagpapala sa Pamamagitan ng Hatol)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Tulad ng makikita sa 1:1, ang aklat ay isinulat ni Sofonias, anak ni Cusi, 
anak ni Gedalias, anak ni Amarias, anak ni Ezequias. Sa pagsunod sa ninuno ng propeta sa apat na 
henerasyon, ang panimulang ito ay naiiba. Pangkaraniwan na tanging ang ama ng propeta ang ipinakikilala 
(Isaias 1:1; Jeremias 1:1; Ezekiel 1:3; Oseas 1:1; Joel 1:1) kapag nagbibigay ng impormasyon sa kaniyang 
pamilya. Ang mahabang genealohiya ay nagmumungkahing may dugong bughaw ang propetang ito dahil ang 
kaniyang ninunong lolo ay ang mabuting haring si Ezequias.  
 
Kinuha ng aklat ang pamagat sa sumulat nito na si propetang Sofonias na ang ibig sabihin ng pangalan ay 
“itinago ni Yahweh” (2:3).  
 
Petsa ng Pagkakasulat:  630–625 B.C.  Ayon sa pagpapakilala (1:10), si Sofonias ay propetang gumanap 
ng tungkulin noong paghahari ni Josias (640–609 B.C.). Ang kaniyang mga sinabi ay sinundan ng pagbagsak 
ng Ninive noong 612 B.C. at ang mga reporma ni Josias noong 622–621 B.C. Ito’y may mga palatandaan 
dahil itinala ng aklat ni Sonias ang pagkakaroon ng pagsambang pagano sa Juda (1:4-6) na ang karamihan 
ay tinanggal ng mga reporma ni Josias. Lahat ng ito’y nagmumungkahi sa petsa na nasa pagitan ng 630 at 
625 B.C.  
 
Tema at Layunin: Ang propeta ay nangungusap sa mga taga-Juda na ang moral at espirituwal na buhay ay 
pinapurol ng masamang impluwensya buhat sa paghahari ni Manase at Amon (3:1-7). Bunga nito, sa 
pagtupad sa mga babala ng sumpa para sa pagiging suwail sa Deutoronomio 28, ang tema ay nakatuon sa 
hatol o ang pagdating ng araw ng Panginoon. sa harap ng pagiging banal ni Yahweh, kailangan Niyang 
bigyang katuwiran at ipakita ang Kaniyang kabanalan laban sa kasalanan sa pamamagitan ng pakikipagtuos 
Niya sa mga bansa ng mundong ito. Subalit ang Diyos ay Diyos din ng awa at pagpapala kaya’t meron ding 
malalim na pagdiin at panawagan sa pagbabago ng isip na may kasamang pangako ng pagpapala. Kaya, ang 
Sofonias ay malinaw na nahahati sa tatlong bahagi: hatol sa kasalanan, panawagan para sa pagbabago ng 
isip, at isang pangako ng katubusan sa hinaharap o pagpapala.  
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel:  Sofonias, Josias  
 
Si Cristo sa Sofonias:  Kahit hindi hayagang sinabi sa aklat na ito, ang Mesias ay kinatawan bilang ang 
Isang Matuwid na nasa bansang Israel (3:5) na siya din nilang Hari (3:15).  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1. Ang Panimula (1:1)  
 
 2. Ang Hatol sa Araw ni Yahweh (1:2–3:8)  
  a.  Ang Hatol sa Buong Mundo (1:2-3)  
  b.  Ang Hatol sa Juda (1:4–2:3)  
   1)  Ang Mga Dahilan sa Hatol (1:4-13)  
   2)  Ang Paglalarawan sa Hatol (1:14-18)  
   3)  Isang Pagtawag sa Bansa: Magpalit ng Isip at Hanapin Ang Diyos (2:1-3)  
  c.  Ang Hatol sa Nakapalibot na Mga Bansa (2:4-15)  
   1)  Sa Filisteo (2:4-7)  
   2)  Sa Moab at Ammon (2:8-11)  
   3)  Sa Etiopia (2:12)  
   4)  Sa Asiria (2:13-15)  
  d.  Ang Hatol sa Jerusalem (3:1-7)  
   1)  Ang Pagsasakdal ng Propeta (3: 1-5)  
   2)  Ang Hatol ng Panginoon (3:8)  
  e.  Ang Hatol sa Lahat Dito sa Mundo (3:8)  
 
 3.  Ang Panunumbalik ng Araw ni Yahweh (3:9-20)  
  a.  Ang Panunumbalik ng Mga Bansa (3:9-20)  
  b.  Ang Panunumbalik ng Israel (3:11-20)  
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Ageo  
(Pampalakas ng Loob)  

 
Panimula: kay Ageo, sumapit na tayo sa isa sa tatlong propeta na nagsulat matapos ang pagkakatapon sa 
Babilonia. Si Ageo, Zacarias, at Malakias, lahat ay nangungusap sa Judiong bumalik sa Israel. Ang kanilang 
layunin ay upang palakasin ang espirituwal at moral na buhay ng maliit na grupong nanatili, ngayo’y nasa 
sariling lupain habang nagsisikap silang muling itayo ang templo at ang bansa.  
 
 
Halos lahat ng tinatalakay ni Ageo at Zacarias ay tungkol sa pangangailangang espirituwal na iniuugnay nila 
sa muling pagtatayo ng templo at si Malakias naman ay nagbibigay ng malaking pansin sa moral at 
panlipunang pangangailangan na may kaugnayan sa muling pagtatatag ng mismong bansa.  
 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Ang ibig sabihin ng pangalan ni Ageo ay “kasayahan” o “dahil sa fiesta” 
nagmumungkahi sa iba na ito’y isinilang noong isa sa mga mahahalagang fiesta nila, pero walang sinasabi sa 
aklat na magpapatunay dito. Si Ageo ay nakilala lang dito sa aklat na ito (binanggit ng 9 beses) at ang 
pagkakabanggit sa kaniya sa Esdras 5:1-2 at 6:14. Kakaunti ang nalalaman tungkol sa kaniya. Tinatawag 
niya ang sarili na “propeta Ageo” (1:1), subalit walang nalalaman tungkol sa kaniyang mga magulang o 
genealohiya. Siya’y ka-kontemporaryo ni Zacarias na propeta at Zerubabel na Gobernador.  
 
Gaya din ng ibang nagsusulat na propeta, ang aklat na ito ay nakapangalan sa kaniya mismo.  
 
Petsa ng Pagkakasulat:  520 B.C.  Sa ilalim ng pamamalakad ni Ciro ang Dakila, hari ng Persia, halos 
50,000 na Judio ang hinayaang makauwi sa Jerusalem. Kasama dito sina Zerubabel (Esdras 1:2-4 cf. Isaias 
44:28), Josue ang mataas na saserdote at si Propeta Ageo at Zacarias. Ang pagbibigay laya sa Judiong 
makabalik sa kanilang lupain at muling pagtatayo ng kanilang templo ay naganap noong 538 B.C.  
 
Ang mga paghahandog ng Levitico ay muling naitalaga sa muling naitayong altar para sa sinunog na mga 
handog (Esdras 3:1-6), at sa ikalawang taon ng kanilang pagkakabalik nailatag ang pundasyon ng templo 
(Esdras 3:8-13; 5:16). Subalit, ang panggugulo ng mga Samaritano at panggigipit ng mga taga-Persia ay 
nagpatigil sa muling pagtatayo ng templo. Nagkaroon ng espirituwal na kawalang pakialam sa loob ng 
itinatayang 16 na taon-hanggang sa ang mamuno ay ang hari ng Persia na si Darius Hystaspes (521–486 
B.C.)-ang pagtatayo ng templo ay huminto. Sa ikalawang taon ni Darius (520 B.C.) hinirang ng Diyos si Ageo 
na propeta upang palakasin ang loob ng mga Judio sa muling pagtatayo ng templo (Esdras 5:1-2; Ageo 1:1)  
Gaya ng nasabi sa Ageo 1:1, ang kaniyang unang mensahe ayibinigay noong unang araw ng Elul (Agosto-
Septyembre) sa ikalawang taon ni Darius. Ito’y noong 520 B.C.  
 
Tema at Layunin:  Ang aklat ng Ageo ay ikalawa sa pinaka-maikling aklat sa Lumang Tipan; tanging ang 
Obadias ang mas maiksi.  Ang estilo ni Ageo sa pagsusulat ay simple at diretso. Ang nilalaman ng aklat ay 
isang pag-uulat ng apat na mensahe ng animo’y walang halagang propeta na naglingkod sa kaunting 
panahon lamang.  
 
Kahit na ikalawa sa pinaka-maikling aklat sa Lumang Tipan, hindi natin dapat tawaran ang halaga ng nagawa 
ng apat na mensahe ni Ageo sa kaniyang papel sa pagpapasigla sa pagtatayo ng templo. Kakaunting propeta 
ang nagtagumpay sa paglalagay ng maraming praktikal na kaisipang pang-espirituwal sa napakaikling sinulat. 
Isang kahanga-hangang katangian ng mensahe ni Ageo ay ang kaniyang malaking kaalaman na ang 
kaniyang mga mensahe ay nagmula sa Diyos. Merong mga 25 na beses niyang pinagtibay na sa Diyos 
nagmula ang kaniyang mga mensahe. Palagi niyang sinisimulan ang kaniyang mensahe nang, “Ito ang 
sinasabi ng Panginoong Maykapal,” at tinatapos niya ito sa kaparehong pamamaraan “dineklara ng 
Panginoong Maykapal.”  
 
Sumulat si Ageo upang palakasin ang loob ng mga bumalik na natira sa Israelita upang muling itayo ang 
Templo sa Jerusalem. Sa paglalayong ito itinuro niya na (1) pinagpapala ng Diyos ang Kaniyang mga tao 
kapag inuna Siya, (2) hindi tayo dapat magsawa sa paglilingkod sa Panginoon, at ang (3) mga pangako ng 
Diyos para sa kinabukasan ay nagiging pundasyon ng ating katatagan sa kasalukuyan.  
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Ageo, Darius, Zerubabel, Josue ang Mataas na 
Saserdote  
 
Si Cristo sa Ageo: Dito’y ipinakita ang Mesias na Tagapanumbalik ng kaluwalhatian ng Templo (2:79) at ang 
Isang magpapatalsik sa mga kaharian ng mundo (2:22).  
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Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Ang Unang Mensahe: Isang Panawagan Upang Muling Itayo Ang Templo (1:1-15)  
  a.  Ang Panimula (1:1)  
  b.  Ang Unang Pagtawag ng Pansin (1:2-6)  
  c.  Ang Remedyo (1:7-8)  
  d.  Ang Ikalawang Pagtawag ng Pansin (1:9-11)  
  e.  Ang Tugon sa Mensahe ng Propeta (1:12-15)  
 
 
 2.  Ang Ikalawang Mensahe: Isang Panawagan Upang Kumuha ng Katatatagan Mula sa Mga 

Pangako ng Diyos (2:1-9)  
  a.  Ang Panimula (2:1-2)  
  b.  Ang Mga Pangakong Pagkakalooban ng Kakayahan at Maluwalhating Hinaharap (2:3-9)  
  
 3.  Ang Ikatlong Mensahe: Isang Panawagan Para sa Kalinisan ng Buhay (2:10-19)  
  a.  Ang Panimula (2:10)  
  b.  Ang Problema: Ang Pagiging Suwail ng Nalabi (2:11-14)  
  c.  Ang Solusyon: Ang Pagiging Masunurin ng Nalabi (2:15-19)  
 
 4.  Ang Ikaapat na Mensahe: Isang Panawagan sa Katatagan ng Hinaharap (2:20-23)  
  a.  Ang Panimula (2:20-21a)  
  b.  Pangako ng Pagkagapi ng Mga Hentil na Kaharian sa Hinaharap (1:2-6)  
  c.  Pangako ng Panunumbalik ng Kaharian ni David (2:23)  
 

Zacarias  
(Ang Paninibugho ni Yahweh)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Si Zacarias na propeta ay anak ni Berequias, anak ni Iddo (Zacarias 1:1), 
ang saserdote na namuno sa mga Levita (Nehemias 12:4). Siya’y kakontemporaryo ni Propeta Ageo (Esdras 
6:14).  
 
Ang ibig sabihin ng pangalan ni Zacarias ay “nakakaalala si Yahweh” o “Naalala ni Yahweh.” Ito ang tema na 
nakapaloob sa buong aklat.  
 
Petsa ng Pagkakasulat: 520–518 B.C. Ang unang bersikulo ay nagtatampok kay Zacarias bilang anak ni 
Berequias at apo ni Iddo na mga saserdoteng binanggit sa Nehemias 12:4 bilang kasabayan ni Zerubabel. Sa 
Zacarias 2:4 tinukoy ang saserdote bilang isang kabataan. Siya marahil ay isang kabataan pa noong 
nakipagtulungan siya kay Ageo sa kampanya upang muling magtayo noong 520 B.C. Ang huling may petsa 
niyang propesiya (7:1-14) ay nang makaraan ang dalawang taon, noong 518 B.C. Ang mga kabanatang 9–14 
ay nagpapakita ng palatandaan na ito’y isinulat niya maraming dekada ang lumipas matapos iyon, posibleng 
pagkatapos ng 480 B.C. dahil sa pagkakatukoy sa Grecia (9:13).  
 
Wala nang karagdagang impormasyon tungkol sa personal na buhay ni Zacarias, maliban sa pagtukoy sa 
kaniya sa Mateo 23:35, na parang nagbibigay indikasyon na siya’y minartir ng isang pangkat na manggugulo 
sa loob ng templo (dahil ang Zacarias na binabanggit ni Cristo ay nasabing anak ni Berequias at hindi ni 
Jehoiadas, na ang katapusan ay kapareho ng sa kaniya noong mga panahon ni Haring Joas, ayon sa (2 Mga 
Cronica 24:20-21).44 

 
 
Tema at Layunin: Ang Zacarias ay isinulat upang palakasin ang loob ng nagsibalik na nalabi ng Judio upang 
tapusin ang kanilang ginagawang muling pagtatayo ng templo. Ipinakita din ng propeta na ang Diyos ang 
kumikilos sa mundo upang manumbalik ang Israel sa kanilang pagiging espirituwal na hinirang para sa 
paghahanda sa pagdating ng Mesias. Sa doktrina, ipinakikita ni Zacarias ang kahalagahan ng templo ng 
Diyos sa espirituwal na panunumbalik ng Israel; nagpapakita sa napapanahong tulong ng Diyos sa 
pagbabalik ng Kaniyang mga tao sa kanilang lupain, at binibigyang kulay ang pagiging pinakamataas ng 
Mesias sa hinaharap na espirituwal na panunumbalik ng Bansa.  
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Zacarias, Josue ang Mataas na Saserdote  
 
Si Cristo sa Zacarias: Marahil wala ng aklat sa Lumang Tipan ang may mas malalim na pagtalakay sa 
Mesias kesa sa Zacarias. Itinatampok ng aklat ang Mesias o si Cristo sa Una at Pangalawa Niyang pagdating 
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at bilang Lingkod at Hari, bilang Tao at Diyos, bilang ang Angel ng Panginoon (3:1), ang Matuwid na Sanga 
(3:8), ang Batong may pitong mata (3:9), ang Ipinakong Tagapagligtas o ang Isang sinibat (12:10), ang 
pagdating at mapagkumbabang Hari (9:9-10), ang Pastol na tatalikuran (13:7), at ang pagdating ng Hukom at 
matuwid na Hari (14).  
 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Ang Panawagan na Magsisi (1:1-6)  
 
  

2.  Ang Walong Pangitain ni Zacarias (1:7–6:8)  
  a. Mga Kabayo at Mga Nakasakay (1:7-17)  
  b. Apat na Sungay at Apat na Panday (1:18-21)  
  c. Ang Tagasukat (2:1-13)  

d. Josue ang Mataas na Saserdote (3:1-10) 
  e. Ang Gintong Ilawan (4:1-14)  
  f. Ang Lumilipad na Iskrol (5:1-4)  
  g. Ang Babae sa Takalan (5:5-11)  
  h. Ang Apat na Karwahe (6:1-8)  
 
 3.  Ang Pagpuputong kay Josue (6:9-15)  
 
 4.  Mga Tanong Tungkol sa Pag-Aayuno (7:1–8:23)  

7:1-7 
7:8-14 
8:1-8 

8:9-13 
8:14-17 
8:18-19 

8:20-23 

  
5.  Dalawang Hula Tungkol sa Hinaharap (9:1–14:21)  

  a.  Ang Pagtanggi sa Mesias (9:1–11:17)  
9:1-10 
9:11-17 

10:1-12 
11:1-17

b.  Ang Paghahari ng Mesias (12:1–14-21)  
12:1-5 
12:6-14 

13:1-6 
13:7-9 

14:1-8 
14:9-21

 

Malakias  
(Magsisi at Magbalik Loob)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Minsan lang binanggit si Malakias sa Malakias 1:1 bilang ang sumulat ng 
propesiyang ito. Ang kaniyang pangalan ay may ibig sabihin na “Ang Aking Sugo.” Ito ay angkop para sa aklat 
na nag-aabang sa pagdating ng “sugo ng tipan” (ikumpara [cf.] 3:1), isang propesiya ni Juan ang 
Nagbabawtismo (Mateo 11:10).  
 
Petsa ng Pagkakasulat:  450–400 B.C. Tungkol sa petsa ng Malakias, isinulat ni Gleason Archer:  
 

Sa pagbabatay mula sa mga ebidensya sa loob, mukhang malinaw na ang kaniyang mga 
propesiya ay ibinigay noong ikalawang bahagi ng ika-limang siglo, marahil ay mga 435 B.C. 
Dumating kami sa konklusyon na ito mula sa sumusunod na indikasyon: (1) Ang templo ay 
muli nang naitayo at ang paghahandog na Moises ay naitalagang muli (1:7, 10; 3:1); (2) Isang 
gobernador na taga-Persia ang namumuno noong panahong iyon; kaya’t hindi ito maaaring 
naganap sa panunungkulan ni Nehemias bilang gobernador (noong 445 at 433 B.C.); (3) Ang 
mga kasalanan na kinokondena ni Malakias ay kapareho ng mga kinakailangang iwasto ni 
Nehemias sa ikalawa niyang termino, ang mga ito ay, (a) kawalang sigla sa paglilingkod ng 
mga saserdote (1:6; Nehemias 13:4-9), (b) ang hindi pagbabayad sa mga ikapu na 
ikinapaghirap ng mga Levita (3:7-12 cf. Nehemias 13:10-13), (c) masyadong pakikipag-
asawahan sa mga dayuhang babae (2:10-16 ikumpara [cf.] Nehemias 13:23-28). Maaari 
nang ipalagay na nagprotesta si Malakias laban sa mga pang-aabusong ito noong mga taon 
bago bumalik si Nehemias; kaya’t hindi na masamang ipalagay na ito’y noong mga 435 
B.C.45  

 
Tema at Layunin: Sa ilalim ng liderato ni Nehemias, nagkaroon ng isang panahon ng muling pagbabalik-sigla 
(Nehemias 10:28-39), subalit ang mga saserdote ay nanlamig sa kanilang pamumuhay kasama ang Diyos at 
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naging panlabas at mekanikal ang ginagawang pagsunod sa kautusan. Kahit na sila’y mayroong mga 
kasalanang gaya ng kinundena ni Malakias (katamaran ng mga saserdote, pagwawalangbahala sa mga 
ikapu, pag-aasawa sa dayuhang babae), ang mga tao’y nalilito kung bakit hindi masiyahan ang Diyos sa 
kanila. Sumulat si Malakias upang sagutin ang mga tanong ng mga saserdote at mga tao, upang ihayag at 
tawagin ang kanilang pansin sa kanilang mga kasalanan, sa kanilang paglayo sa Diyos, at sa mga hindi 
tamang pag-uugali. Nagtapos din siya sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang loob dahil sa sugo ng 
Panginoon na darating upang ihanda ang daraanan ng Mesias.  
 
Kaya, tinawag ni Malakias ang pansin ng mga tao sa kanilang pagpapabaya sa tunay na pananambahan sa 
Panginoon at nanawagan siya para sa pagbabago ng kaisipan (1:6; 3:7). Pinaiikli ni Gleason Archer ang tema 
sa sumusunod:  

Ang tema ng Malakias ay ang sinseridad tungo sa Diyos at ang isang banal pamumuhay ang 
tiyak na kailangang makita ng Panginoon kung ang Kaniyang pabor at pagpapala ay hihingin 
para sa mga ani at kalagayang pangkabuhayan ng buong bansa. Dapat nilang abutin ang 
pamantayan ng pagkakatawag sa kanila bilang banal na bansa at maghintay sa pagdating ng 
Mesias, na ang gagawing paglunas at paghuhukom ay magdadala sa bansa sa katuparan ng 
kanilang pinakamatatamis na mga pagnanais.46 

 
 
Mga Taong May Mahahalagang Ginampanang Papel: Malakias  
 
Si Cristo sa Malakias: Tungkol sa pagtutok sa Mesias ng Malakias, si Wilkinson at Boa ay may magandang 
pag-bubuod nito:  
 

Ang Aklat ng Malakias ay nagpapasimula sa apat na daang taong pananahimik ng mga 
propeta, hanggang sa basagin ito ng kasunod na propetang si Juan, ang Nagbabawtismo: 
‘Masdan! Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan!’ (Juan 1:29). 
Sinabi ni Malakias ang prediksyon sa pagdating ng sugo na hahawi sa daraanan ng 
Panginoon (3:1 ikumpara [cf.] Isaias 40:30). Si Juan Bautista ang naging katuparan ng 
propesiyang ito ngunit sa mga kasunod na bersikulo (3:2-5) tumalon siya kay Cristo sa 
ikalawa Niyang pagdating.47 

 
 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Ang May Pagtatanging Posisyon ng Israel (1:1-5)  
  a.  Pag-Ibig ng Diyos Idiniklara (1:1-2a)  
  b.  Pag-Ibig ng Diyos Pinagdudahan (1:2b)  
  c.  Pag-Ibig ng Diyos Ipinakita (1:3-5)  
  
 2.  Ang Polusyon ng Israel (1:6–3:15)  
  a.  Pandaraya (1:6-14)  
  b.  Pagiging Taksil (2:1-9)  
  c.  Pag-Aasawa sa May Mga Kakaibang Espirituwal na Pananaw (2:1012)  
  d.  Diborsyo (2:13-16)  
  e.  Walang Pakundangan sa Paggawa ng Kasalanan (2:17)  
  f.  Ang Darating na Sugo (3:1-6)  
  g.  Pagnanakaw (3:7-12)  
  h.  Pagiging Arogante (3:13-15)  
  
 3.  Ang Mga Pangako sa Tao (3:16–4:6)  
  a.  Ang Pangako ng Aklat ng Paggunita (3:16-18)  
  b.  Ang Pangako ng Pagdating na Cristo (4:1-3)  
  c.  Ang Pangako ng Pagdating ni Elias (4:4-6)  
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Kabanata 3 

 
Pagsisiyasat sa Bagong Tipan  
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Panimula  
 
Ang Bagong Tipan ay isang talaan ng mga makasaysayang pangyayari, ang “magandang balita” ng mga 
pangyayari sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Jesu-Cristo – Ang kaniyang buhay, kamatayan, 
pagkabuhay, pagakyat sa langit, at ang patuloy Niyang gawain sa mundo-na ipinaliwanag at isinabuhay ng 
mga apostol na Kaniyang pinili at pinahayo sa mundo. Ito din ang katuparan ng mga kaganapang matagal 
nang inaabangan ng Lumang Tipan. Ito rin ay sagradong kasaysayan, hindi tulad ng kasaysayang 
makamundo, ay isinulat sa patnubay ng Banal na Espiritu. Ang ibig sabihin nito, tulad ng Lumang Tipan, ito’y 
inalagaan laban sa pagkakamali ng tao at nagtataglay ng awtoridad mula sa Diyos para sa mga kristiyano 
ngayon at sa buong kasaysayan ng sansinukob hanggang sa pagbabalik ng Panginoon.  
 
Pinagmulan at Kahulugan ng Katagang “Bagong Tipan”: Ang ating Biblia ay hinati sa dalawang bahagi na 
tinatawag na Lumang Tipan at ang Bagong Tipan, ngunit ano ba ang eksaktong ibig sabihin nito? Ang 
salitang Griyego para sa “Tipan,” ay nangangahulugan ng “kasunduan, testamento, o tipanan.” Sa kabuoan 
ang Lumang Tipan o Tipanan ay isang talaan ng pakikitungo ng Diyos sa mga Israelitas na ibinabase sa 
Tipanang Moises (Mosaic Covenant) na ibinigay sa Bundok Sinai. Sa kabilang banda, ang Bagong Tipan o 
Tipanan (inabangan sa Jeremias 31:31 at itinalaga ng Panginoong Jesus, 1 Mga Taga-Corinto 11:25), ay 
naglalarawan sa bagong pakikipag-ayos ng Diyos sa mga taong mula sa bawat lipi at bansa na tatanggap ng 
kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Cristo.  
 
Ang Lumang Kasunduan ay nagpahayag ng kabanalan ng Diyos sa matuwid na pamantayan ng kautusan at 
pangako ng isang darating na Manunubos. Ang Bagong Kasunduan ay nagpapakita ng kabanalan ng Diyos 
sa pamamagitan ng Kaniyang matuwid na Anak, ang Manunubos na dumating sa sanlibutan. Kaya ang 
Bagong Tipan ay naglalaman niyaong mga kasulatang nagpahayag ng nilalaman ng Bagong Kasunduan.  
 
Ang mensahe ng Bagong Tipan ay nakasentro sa (1) Taong nagbigay ng Kaniyang sarili para sa kabayaran 
ng mga kasalanan (Mateo 26:28) at (2) mga taong (ang iglesia) tumanggap ng Kaniyang kaligtasan. Kaya ang 
pinaka tema ng Bagong Tipan ay kaligtasan.48 

 
 
Ang mga pangalang Luma at Bagong Kasunduan ay unang ginamit sa dalawang klase ng pakikipag-relasyon 
ng Diyos sa tao, at pagkatapos, ay sa mga aklat na naglalaman ng dalawang relasyong ito. “Ang Bagong 
Tipan ay ang Kaniyang isinulat na kasunduan na sa pamamagitan ng mga kundisyon nito ay tinanggap tayo 
ng Diyos sa pakikipagkasundo sa Kaniya.”49 

 
 
Banal na Preparasyon Para sa Bagong Tipan: Sa panahon ng Bagong Tipan, ang Roma ang 
nangingibabaw na kapangyarihan sa mundo at ito ang namamahala sa karamihan ng sinaunang mundo. 
Ngunit sa isang maliit na bayan sa Palestino, sa Betlehem sa Judea, ay isinilang ang Siyang babago sa 
mundo. Tungkol sa Taong ito, isinulat ni Apostol Pablo, “ngunit noong nahinog na ang panahon, ipinadala 
ng Diyos ang Kaniyang Anak, isinilang ng babae, ipinanganak sa ilalim ng Kautusan” (ibig sabihi’y ang 
Lumang Tipan). Sa maraming natatangi at kagilagilalas na paraan, inihanda ng Diyos ang mundo para sa 
pagdating ng Mesias. Maraming elemento ang nagtulong-tulong para sa paghahandang ito.  
 
Paghahanda sa Pamamagitan ng Bansa ng Judio: Ang istorya ng Lumang Tipan ay ang paghahanda para 
sa pagdating ni Cristo. Ang mga Judio ang pinili ng Diyos mula sa lahat ng bansa bilang yamang pagaari na 
siyang kaharian ng mga saserdote, at isang banal na bansa (Exodo 1:56). Sa ganyang kaisipan, nagsisimula 
sa mga pangakong ibinigay ng Diyos sa mga patriarkang sina Abraham, Isaac, at Jacob (Genesis 12:1-3; 
Mga Taga-Roma :4), sila’y dapat maging tagapangalaga ng Salita ng Diyos (ang Lumang Tipan [Mga Taga-
Roma 3:2]) at lahing pagmumulan ng Manunubos (Genesis 12:3; Mga Taga-Galacia 3:8; Mga Taga-Roma 
9:5). Ang Lumang Tipan, samakatuwid ay puno ng impormasyon tungkol kay Cristo at inabangan ang 
Kaniyang pagdating bilang isang nagdurusa’t niluluwalhating Tagapagligtas. Idagdag pa na hindi lang dito 
maraming propesiya kundi marami ding eksaktong detalye tungkol sa panggagalingan ng Mesias, lugar ng 
kapanganakan, ang mga sitwasyong nakapalibot sa panahon ng Kaniyang kapanganakan, buhay, 
kamatayan, at kahit ang Kaniyang pagkabuhay na mag-uli.  
 
Kahit na naging suwail ang Israel at napapunta sa pagkakabihag dahil sa hatol ng Diyos sa katigasan ng 
kanilang puso, ibinalik pa rin Niya ang nalabi sa kanilang lupain matapos ang pitumpong taon, gaya ng 
ipinangako Niya kaugnay ng paghahanda sa pagdating ng Mesias. Apat na daang taon ang nakalipas 
pagkatapos na maisulat ang huling aklat ng Lumang Tipan. Ang nangingibabaw na relihiyon noon ay isang 
maka-Pariseong seremonya at pakunwaring kabanalan, subalit merong diwa ng pag-aantabay sa Mesiyas at 
may mga ilang nalabing naghahanap sa Mesiyas.  
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Paghahanda sa Pamamagitan ng Wikang Griyego: Malaki ang kahalagahan na nang pinahayo ni Cristo 
ang Kaniyang mga disipulo doon sa dulo ng mundo upang ipahayag ang ebanghelyo (Mateo 28:19-20), 
meron noong “isang pandaigdigang salita.” Ito ay resulta ng mga pananakop at mga paghahangad ni 
Alexander the Great na anak ni Haring Philip ng Macedon, na noong 300 taon bago isinilang si Cristo, ay 
umabot sa sinaunang mundo’t sumakop ng sunod-sunod na bansa. May hangarin si Alexander na magtatag 
ng isang mundo at isang salita. Naging bunga ng kaniyang mga pagtatagumpay ay ang paghirang niya sa 
wikang Griyego bilang wikang pangkaraniwan, at ang kulturang Griyego bilang huwaran ng kaisipan at 
pamumuhay. Di nagtagal ang pangingibabaw ni Alexander subalit ang resulta nitong pagpapalawig ng 
Griyegong wika ay nanatili.  
 
Ito’y sa kadahilanang Diyos ang siyang kumilos upang maihanda ang sanlibutan na may isang karaniwang 
wika na siyang pinakamalinaw at tiyak na wikang nababatid ng tao. Ang wikang ito ang ginamit upang 
ipahayag ang mensahe ng Tagapagligtas. Ang resulta nito, ang mga aklat ng Bagong Tipan ay isinulat sa 
karaniwang wika noong panahong iyon, ang “Koine Greek”. Hindi ito isinulat sa Hebreo o Aramaic, kahit na 
lahat ng manunulat ng Bagong Tipan ay mga Judio maliban kay Lucas, isang Hentil. Ang Koine Greek ang 
naging ikalawang wika ng halos lahat ng kilalang sibilisasyon noon.  
 
Ang Paghahanda sa Pamamagitan ng Mga Romano: Hindi pa tapos ang Diyos noon sa paghahanda sa 
mundo para sa pagdating ng kanilang Tagapagligtas. Nang si Cristo ay isinilang sa Palestino, Roma ang 
namumuno sa mundo. Ang Palestino ay nasa ilalim ng pamamahala ng Roma. Higit sa kahit ano, kilala ang 
Roma sa kaniyang pagpapanatili ng batas at kaayusan. Ang pinaka-matagal at pinakamadugong giyera sa 
loob ng bansa sa kasaysayan ng Roma ay nagwakas din sa paghahari ni Augustus Caesar. Ang resulta nito, 
mahigit sa 100 taong kaguluhan sa loob ng bansa ang nagtapos at lumawak ang nasasakupan ng Roma. 
Gumawa ng isang sistemang pangdaan ang mga Romano na nang dahil sa proteksyong ibinigay ng kaniyang 
hukbong sandatahan na palaging nagpapatrolya sa mga lansangan, ay tumulong ng malaki sa mga 
manlalakbay upang gumaan at maging ligtas ang kanilang paglalakbay ng pabalikbalik sa Imperyo ng Roma. 
Si Augustus ang unang Romano na nagtaglay ng kasuotang marangal at korona bilang nag-iisang 
tagapamahala ng imperyo. Siya ay matalino at marunong sa mga taong kaniyang nasasakupan at siyang 
nagdala ng mahabang panahon ng kapayapaan at kasaganaan, na lumikha sa Roma bilang isang lugar na 
ligtas na tirahan at pasyalan. Ito ang nagpasimula ng panahong tinatawag na “Pax Romana,” ang 
kapayapaan ng Roma (27 B.C.–A.D. 180). Ngayon, dahil sa lahat ng nagawa ni Augustus, marami ang 
nagsabi na nang ito’y isinilang, may diyos na isinilang. Ito ang mga kundisyon at sitwasyon noong 
ipinanganak sa atin ang Isang tunay na panggagalingan ng pansariling kapayapaan at kapayapaang 
panghabang panahon sa sanlibutan. Hindi ito yaong panandalian lang at huwad na kapayapaan na 
maibibigay ng mga tao-gaano mang katalino, kagalingan o kabutihang meron sila. Isa pa, si Jesus ay totoong 
Diyos, ang Diyos-Tao, imbes na taong tinawag na Diyos. Ang kapamahalaan at batas ng Roma ay nakatulong 
upang maihanda ang sanlibutan sa Kaniyang buhay at ministeryo nang sa gayo’y maipapangaral ang 
ebanghelyo.  
 
Ang Mundo ng Relihiyon Noong Panahon ng Bagong Tipan: Bago suriin ang Bagong Tipan, 
makatutulong na magkaroon ng pangkalahatang ideya tungkol sa mundo ng relihiyon noong dumating ang 
Tagapagligtas na ng maglaon ay nagpahayo ng iglesya sa mundo. Habang binabasa mo ang sumusunod na 
sinabi ni Merill C. Tenney, bigyang pansin ang malaking pagkakapareho sa mundo natin ngayon:  
 

Ang iglesiang Kristiyano ay isinilang sa isang mundong puno ng magkakalaban na relihiyon 
na malaki ang kaibahan sa bawat isa ngunit nagtataglay ng isang katangian na meron ang 
lahatang pakikibaka upang abutin ang isang diyos o maraming diyos na sa diwa ay hindi 
kakayaning abutin. Maliban sa “Judaism”, na nagtuturo na bukas loob na ipinahayag ng Diyos 
ang Kaniyang sarili sa mga patriarka, kay Moises, at sa mga propeta, wala ng ibang 
paniniwala (relihiyon) na maaaring magsabi ng may katiyakan sa pahayag ng Diyos o ng alin 
mang tunay na konsepto sa kasalanan at kaligtasan. Ang kasalukuyang mga pamantayan ng 
tao ay walang remedyo para sa isa (kasalanan) o ng puwersang magbibigay bunga sa isa pa 
(kaligtasan).  
 
Kahit sa “Judaism” ang ipinahayag na katotohanan ay natabunan kung hindi man ng mga 
tradisyon ay ng kapabayaan. Ang pagiging pagano at ang lahat ng relihiyong hiwalay sa 
kaalaman at pananalig sa Salita ng Diyos ay palaging nagbubunga ng isang likong paniniwala 
ukol sa orihinal na pahayag ng Diyos sa tao. Nag-iwan ito ng maraming pangunahing 
elemento ng katotohanan ngunit binaluktot tungo sa praktikal na kasinungalingan. Ang banal 
na kapangyarihan ng Diyos ay inaring bigo; ang biyaya’y naging kalayawan; ang katuwiran ay 
napawangis sa di makatarungang mga panuntunan; ang pagsamba’y naging hungkag na 
rituwal; ang panalangin ay naging makasariling pagsamo; ang mga supernatural o mga 
kahimahimala ay naging mga pamahiin. Ang kaliwanagan ng Diyos ay nabalutan ng mga 
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alamat at ng mga kabulaanan.Nagbunga ito ng lubhang kalituhan sa mga tao. Sa iba, ang 
pagsasagawa ng sariling kagustuhan ay ang nangingibabaw na pilosopiya ng buhay; 
sapagkat kung walang ultimong katiyakan, wala ring permanenteng panuntunan na gagabay 
sa kilos; at kung walang permanenteng panuntunan, ang isang tao’y nararapat pagbutihing 
mabuhay sa kapakinabangang pangkasalukuyan. Ang pag-aalinlangan ay nanaig, sapagkat 
ang mga lumang diyos ay nawalan ng kapangyarihan at wala namang lumitaw na bagong 
diyos. Maraming nobelang kulto ang nanghimasok sa imperyo saan mang dako at naging 
libangan ng mga walang magawang mayayaman at kublihan ng mga desperadong mahihirap. 
Ang tao’y nagkaroon ng malaking kawalan sa kaniyang diwa ng kasiyahan at kahihinatnan na 
siyang gumagawa upang maging kapakipakinabang ang  buhay.50 

 
Komposisyon at Kaayusan ng Bagong Tipan: Ang Bagong Tipan ay binuo ng dalawampu’t pitong aklat na 
isinulat ng siyam na manunulat. Base sa kanilang panliteraryong katangian, sila’y kadalasang hinahati sa 
tatlong malalaking grupo:  

1.  Limang Aklat ng Kasaysayan: Ang mga Ebanghelyo at mga Gawa  
2.  Dalawampu at isang mga Liham: Mga Taga-Roma hanggang Judas  
3.  Isang Tungkol sa Propesiya: Pahayag  

 
Ang sumusunod na dalawang tsart ay nagpapakita ng pagbabahagi at ang binigyang pansin ng tatlong hati ng 
mga aklat ng Bagong Tipan.51 
 

 

    Ang Mga Aklat ng Bagong Tipan 

Kasaysayan  Mga Liham  Propesiya 
 
 
 
 

Mateo  
 

Marcos 
 

 Lucas  
 

Juan  
 

Mga Gawa 

Kay Pablo Pangkalaha
tan 

 

Nauna  
(habang may 
misyoneryong 
paglalakbay) 

Bandang 
(huli pagkalipas ng pag-aresto sa Jerusalem) 

 
Santiago 

 
Mga Hebreo  

 
Judas  

 
1 Pedro  
2 Pedro 

 
 I Juan 
 2 Juan  
3 Juan 

 
Pahayag 

 

Mga taga-Galacia  
 

1 Mga Taga 
Tesalonica 

 2 Mga 
TagaTesalonica  

 
1 Mga Taga-Corinto  
2 Mga Taga-Corinto  

 
Mga Taga-Roma 

Unang 
Pagkabilanggo 

 
Mga Taga-Colosas 

 
 Mga Taga-Efeso  

 
Filemon 

 
 Mga Taga-Filipos  

Paglaya   
 
 

1 Timoteo  
 

Tito 

Ikalawang 
Pagkabilanggo 

 
2 Timoteo  

 
 

Isang Pagtanaw sa Kabuuan na Binigyang Pansin sa Mga Aklat ng Bagong Tipan 
 
 
 
 

Mga Aklat ng  
 
Kasaysayan  

Ang Mga Ebanghelyo:  
Mateo, Marcos,  
Lucas, Juan  

Pagpapakita:  
Ang pagdating ng Tagapagligtas at ang Kaniyang persona 
at gawain  

 

Mga Gawa:  
Ang mga ginawa ng Banal na 
Espiritu sa pamamagitan ng 
mga apostol  

Paglilipat:  
Proklamasyon ng mensahe ng Tagapagligtas na dumating  

Mga liham  

Mga Liham:  
Sulat para sa mga iglesia at 
indibiduwal. Simula Roma 
hanggang Juda  

Paliwanag:  
Pagtalakay sa kabuuan ng kahalagahan ng pagiging tao at 
gawain ni Kristo at kung paano ito makakaapekto sa 
pamumuhay ng Kristyano sa mundo.  

Propesiya  
Mga Pahayag:  
Ang pahayag ng Panginoong 
Jesu-Cristo  

Pagtatapos:  
Pag-asam sa mga kaganapan sa katapusang panahon at 
ang pagbabalik ng Panginoon, ang Kaniyang paghahari sa 
huling panahon, at ang walang hanggang estado.  
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Ang Kaayusan ng Mga Aklat ng Bagong Tipan:  Ang pagkakaayos ng mga aklat ng Bagong Tipan ay ayon 
sa makatuwirang dahilan at hindi sa pagkakasunod-sunod. Ipinaliliwanag ni Ryrie,  
 

Ang una ay ang mga Ebanghelyo, na nagtatala sa buhay ni Cristo; tapos ay mga Gawa, na 
nagbibigay ng kasaysayan sa pagkalat ng Kristiyanismo; tapos ay mga liham, na nagpapakita 
ng pagbuo ng mga doktrina ng iglesiya kasama ang mga suliranin nito; at sa katapusa’y ang 
pangitain ng ikalawang pagdating ni Cristo sa Pahayag.52 

 
 
Kahit na nagkakaiba-iba ang mga iskolar ng Biblia sa eksaktong mga petsa sa pagkakasulat ng mga aklat sa 
Bagong Tipan, merong malaganap na pagsangayon sa ganitong pagkakasunod-sunod:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ang Pagtitipon-Tipon ng Mga Aklat ng Bagong Tipan: Noong una, ang mga aklat ng Bagong Tipan ay 
ipinamamahagi nang hiwa-hiwalay at dahan-dahang tinitipon upang buoin ang nakilala nating Bagong Tipan 
na bahagi ng banal na Kasulatan. Dahil sa pangangalaga ng Diyos, ang ating dalawampu’t pitong aklat ng 
Bagong Tipan ay hinirang mula sa maraming iba pang kasulatan ng iglesia noong una. Sila’y pinangalagaan 
bilang isang bahagi ng Bagong Tipan na banal dahil ang mga ito’y may patnubay at may awtoridad ng 
apostol. Si Ryrie ay may napakagaling na kabuuran sa ganitong proseso:  
 

Pagkatapos na sila’y sulatin, ang bawat isang aklat ay hindi agadagad pinagsama-sama sa 
canon, o sa koleksyon ng dalawampu’t pito na bumubuo sa Bagong Tipan. Ang mga pangkat 
ng aklat gaya ng mga liham ni Pablo at ang mga Ebanghelyo ay pinangalagaan muna ng mga 
simbahan o mga taong pinadalhan nito at dahan-dahan lahat ng dalawampu’t pitong aklat ay 
natipon at pormal na tinanggap ng simbahan bilang isang buo.  
 
Ang prosesong ito ay inabot ng 350 taon. Sa ikalawang siglo ang pagkalat ng mga aklat na 
nagtataguyod ng maling doktrina ay nagbigay diin sa pangangailan na suriin ang totoong 
Kasulatan mula sa ibang literatura ukol sa Kristiyanismo. May binuo na ilang eksaminasyon o 
pamantayan upang matukoy ang mga aklat na dapat isama.  
 1.  Ang aklat ba ay isinulat o inaprubahan ng isang apostol?  

 2.  Ang nilalaman ba nito ay may kalikasang espirituwal?  
 3.  Nagbigay ba ito ng patunay na ginabayan ng Diyos?  
 4.  Ito ba’y malugod na tinatanggap ng mga iglesia?  

 
Hindi lahat ng dalawampu’t pitong aklat na sa kalaunan ay kinilala bilang banal ay tinanggap 
ng lahat ng iglesia noong mga unang siglo, ngunit hindi ibig sabihin nito na iyong hindi 
dagliang tinanggap o malawakang tinanggap ay huwad (mali). Ang mga liham na 
nakapangalan sa mga indibiduwal (Filemon, 2 at 3 Juan) ay maaaring hindi naikalat na mas 
malawak gaya ng mga liham sa mga simbahan. Ang mga aklat na labis na tinutulan ay 
Santiago, Judas, 2 Pedro, 2 at 3 Juan at Filemon, pero sa kahulihulihan naisama din sila, at 
ang canon ay nabigyan ng sertipikasyon sa Konseho ng Carthage noong A.D. 397.  
 
Kahit na walang orihinal na kopya ng mga liham na bumuo sa Bagong Tipan ang nananatili, 
meron pa ring mahigit na 4,500 Griyegong manuscript ng buo o parte nito ang nananatili, 
idagdag pa ang ilang 8,000 Latin na manuscript at 1,000 iba pang bersyon ng salin mula sa 
orihinal na aklat. Ang masusing pag-aaral at paghahambing ng mga kopya nito ang nagbigay 
sa atin ng wasto at mapagkakatiwalaang Bagong Tipan.53 

 

Aklat Petsa 
(A.D.) Aklat Petsa 

(A.D.) 
 

Santiago  
Mga Taga-Galacia  
Marcos 
 Mateo  
1 at 2 Mga Taga-Tesalonica  
1 Mga Taga-Corinto 
 2 Mga Taga-Corinto  
Mga Taga-Roma  
Lucas  
Mga Taga-Colosas, Mga Taga-Efeso, 
Mga Taga-Filipos, Filemon  

 

45-46 
49  
50s or 60s  
50s or 60s  
51-52  
55  
56  
57-58  
60  
60-61  
60-61  

 

Mga Gawa  
1 Pedro  
1 Timoteo  
Tito  
Mga Hebreo 
2 Pedro  
2 Timoteo  
Judas  
Juan  
1, 2, 3 Juan  
Pahayag  

 

61  
63-64  
63  
65  
64-68 
67-68  
66  
70-80  
85-90  
85-90  
96  
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Seksiyon 1 
Ang Mga Aklat ng Kasaysayan  
 
Panimula: Gaya ng nabanggit na, ang Bagong Tipan ay pumapatak sa tatlong kategorya base sa kanilang 
pagkakagawang literal-ang kasaysayan, ang mga liham, at ang pang-propeta. Ang apat na Ebanghelyo ay 
bumubuo sa itinatayang 46 na porsyento ng Bagong Tipan. Ang aklat ng Mga Gawa ay nagtataas sa 
kabuoang 60 porsyento na ang ibig sabihin ay 60 porsyento ng Bagong Tipan ay sinusundan ang 
makasaysayang pag-unlad ng Kristiyanismo. Ang Kristiyanismo ay nakabase sa mga makasaysayang 
katotohanan na nakatahi sa mismong pagkakasulat ng ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay ang mabuting balita 
na nagmula sa pagsaksi ng iba. Ito ay kasaysayan, isang testimonya ng makasaysayang katotohan.  
 
Habang ang apat na ebanghelyo ay nangungusap ng kasaysayan ng kapanganakan ni Jesus, ang Kaniyang 
buhay, kamatayan at pagkabuhay na mag-uli, ang Mga Gawa ay nagbibigay ng makasaysayang 
pagbabalangkas sa ministeryo ng mga apostol sa buhay ng naunang iglesia. Ang Mga Gawa kung gayon ay 
naging mahalaga sa ating pag-unawa sa kung gaano na meron tayo doon sa mga liham. Ang mga liham na 
ito ay talagang mga sulat na isinulat sa mga nabubuhay na tao sa kilalang mga lugar. Kaya’t ang Bagong 
Tipan ay isang makasaysayang aklat ng Mabuting Balita ng buhay na Diyos na kumikilos sa kasaysayan ng 
tao, hindi lang sa nakaraan, kundi sa kasalukuyan at panghinaharap sa kaliwanagan ng mga pangako ng 
Diyos.  
 
Ang Mga Sinoptikang Ebanghelyo (The Synoptic Gospels): Bago simulan ang isang pag-aaral sa bawat 
Ebanghelyo, suriin muna natin ang terminong “Synoptic Gospels.” Kahit na ang bawat Ebanghelyo ay may 
kaniyakaniyang pagdidiin at layunin, ang Mateo, Marcos, at Lucas ay tinutukoy na mga Sinoptikang 
Ebanghelyo dahil sila’y “sama-samang nagkakakita,” ang ibig sabihin ay may pare-pareho silang pananaw 
kung ang pag-uusapan ay ang buhay ni Cristo, nagkakasundo sa pagtalakay at kaayusan. Dagdag dito, 
itinatampok nila ang buhay ni Cristo sa isang paraan na sumusuporta sa larawang ibinibigay ng Ebanghelyo 
ni Juan. Ang sumusunod ay nagpapakita ng ilang elemento na may pagkakapare-pareho ang bawat isa sa 
unang tatlong Ebanghelyo. 
• Ang pagpapahayag ni Juan Bautista ng tungkol sa Mesiyas (Mateo 3, Marcos 1, Lucas 3)  
• Pagbawtismo kay Jesus (Mateo 3, Marcos 1, at Lucas 3)  
• Pagtukso kay Jesus (Mateo 4, Marcos 1, at Lucas 4)  
• Pagtuturo at mga himala ni Jesus (Ang kalakhang bahagi ng bawat Ebanghelyo)  
• Pagbabagong-anyo ni Jesus (Mateo 17, Marcos 9, Lucas 9)  
• Paglilitis, kamatayan, at pagkalibing ni Jesus (Mateo 26-27, Marcos 14-15, Lucas 22-23)  
• Muling Pagkabuhay ni Jesus (Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24)  
 
Ang Layunin at Magkakaibang Pansin ng Apat na Ebanghelyo: Ang layunin ng apat na ebanghelyo ay 
upang ipahayag ang katauhan ni Jesu-Cristo. Sinasabi ng Mateo 16:13-16 na:  
 

Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea Filipos, tinanong Niya ang Kaniyang 
mga alagad, ‘Sino raw ang Anak ng Tao, ayon sa mga tao?’  At sumagot sila, ‘Ang sabi 
po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo.  At may 
nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta.’ ‘Kayo naman, anong sabi 
ninyo? Sino Ako?’  tanong Niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, ‘Kayo po ang 
Cristo, ang Anak ng Diyos na buhay.  

 
Ibinibigay ng Mateo 16:14 ang apat na pananaw ng malaking bahagi ng tao noong panahon ni Jesus. 
Kakaunti noong una ang nakakilala kung sino talaga si Jesus, ang Anak ng Diyos. Kaya, sa ilalim ng 
patnubay ng Espiritu, ang mga manunulat ng Ebanghelyo ay nagsimulang ihayag kung sino talaga si Jesus, 
ang Kaniyang pagiging tao at gawain. Sa apat na pamamaraan, bawat isa’y may kaniyang binigyan ng 
pansin, subalit sa sanaysay na magkakaugnay, ang apat na Ebanghelyo ay sumagot sa mga katanungang 
itinanong ng Panginoon sa Kaniyang mga disipulo. Idineklara ng eksakto kung sino talaga si Jesus. Ipinakita 
nilang Siya ang Mesias na inaabangan ng Lumang Tipan, ang Lingkod ng Panginoon, ang Anak ng Tao, ang 
Anak ng Diyos at ang Isa na Tagapagligtas ng Mundo. Ang mga Ebanghelyo ay nagbigay sa atin ng larawan 
ng Diyos ng pagiging tao at gawain ni Cristo sa apat na magkakaibang larawan.  
 
Si Mateo ay nagsulat ng kaniyang ebanghelyo unang-una na para sa mga Judio upang kumbinsihin sila na si 
Jesus ng Nazareno ay ang kanilang Mesiyas, ang Hari ng mga Judio. Kasama ang sampung talaangkanan 
(linya ng pamilya sa lupa) ni Jesus, gumamit din si Mateo ng sampung naisakatuparang sipi kung saan 
sinikap niyang ipakita na si Jesus, bagama’t tinanggihan at ipinako, ay ang matagal ng pinakahihintay na 
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Mesiyas ng Lumang Tipan (Mateo 1:23; 2:15; 2:18; 2:23; 4:15; 8:15; 12:18-21; 13:35; 21:5; 27:9-10). Kahit na 
tinanggihan si Jesus ng buong bansa at ipinako, nag-iwan ang Hari ng walang lamang libingan.  
 
Ang Marcos naman ay parang isinulat para sa mga taga-Roma, mga taong gumagawa ngunit kakaunting 
magsalita, at nagtatampok kay Jesus bilang ang Lingkod ng Panginoon na dumating “upang ibigay ang 
Kaniyang buhay bilang katubusan sa marami.” Sa pagtalunton nito, naging pinakamaikli sa mga 
Ebanghelyo ang Marcos, ito’y makulay, aktibo at buhay na buhay, at nagtatampok ng isang napaka-linaw na 
kuwento ng isang saksi, lalo na ng huling linggo ni Jesus sa mundo. “Mahigit sa ikatlong bahagi ng 
Ebanghelyo ay tungkol sa mga kaganapan sa Kaniyang huli at pinakamahalagang linggo.”54 

 
 
Si Lucas, ang doktor at mananalaysay, ay nagtatampok kay Jesus bilang ang perpektong Anak ng Tao na 
dumating “upang hanapin at iligtas silang mga nawawala” (Lucas 19:10). Binibigyang diin ni Lucas ang 
tunay na pagiging tao ni Cristo samantalang ipinahahayag din ang Kaniyang pagkadiyos. May mga 
naniniwala na ang mga Griyego ang nasa isip ni Lucas dahil sa kanilang matinding interes sa pilosopiya ng 
tao.  
 
Ang Juan ay nagtutuon sa mga mambabasa sa pagkadiyos ni Cristo sa pamamagitan ng pagtatampok kay 
Jesus bilang ang walang katapusang Anak ng Diyos na nagbibigay din ng walang katupusan at masaganang 
buhay sa lahat ng tatanggap sa Kaniya sa pamamagitan ng pananalig sa Kaniya (Juan 1:1-2, 12; 3:16-18, 36; 
10:10). Kahit na isinulat sa lahat ng tao, ang Ebanghelyo ni Juan ay talagang isinulat para sa simbahan. 
Itinatala ng limang kabanata ang pamamaalam ni Jesus sa Kaniyang mga disipulo upang sila’y aliwin ilang 
oras bago sumapit ang Kaniyang kamatayan. Sa karagdagan, pitong kahimahimalang palatandaan ni Jesus 
ang ipinahayag upang maipakita na si Jesus ang Tagapagligtas at upang hikayatin ang mga tao sa lahat ng 
dako na sumampalataya sa Kaniya at sila’y magkaroon ng buhay sa pamamagitan Niya (Juan 20:30-31).  
 

Mateo 
(Ang Hari ng mga Judio) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Ang bawat Ebanghelyo ay pinangalanan mula sa taong sumulat nito. Kahit 
na ang unang Ebanghelyong ito, gaya ng iba pang mga Ebanghelyo, ay hindi nagsaad ng kaniyang 
manunulat, ang pangkalahatang testimonya ng unang iglesia ay si Apostol Mateo ang sumulat nito, at ang 
pinaka-unang kataga ay nagpapatunay na siya nga dahil sa titulong, “Ayon kay Mateo”.  Si Mateo, na isa sa 
orihinal na disipulo ni Jesus, ay isang Judio na sumusulat sa mga Judio tungkol sa Isa na kanilang Mesias. 
Ang kaniyang orihinal na pangalan ay Levi, anak ni Alphaeus. Nagtrabaho si Mateo bilang isang kolektor ng 
buwis sa Palestino para sa mga Romano hanggang sa siya’y tawagin ng Panginoon upang sumunod sa 
Kaniya (Mateo 9:9, 10; Marcos 2:14-15).  Ang kaniyang mabilis na pagtalima ay nagmumungkahi na ang 
kaniyang puso ay naantig na ng ministeryo ni Jesus.  
 
Petsa ng Pagkakasulat: A.D. 50s or 60s  Ang mga mungkahi tungkol sa paglalagay ng petsa sa Mateo ay 
sumasaklaw mula A.D. 40 hanggang A.D. 140, pero “dahil sa ang pagkawasak ng Jerusalem noong A.D. 70 
ay isang pangyayaring magaganap pa lamang (24:2) ito’y nangangahulugan ng mas maagang petsa. May 
kutob ang ilan na ito’y ang kauna-unahang Ebanghelyo na isinulat (mga A.D. 50), habang ang iba nama’y 
may palagay na hindi ito ang una at ito’y isinulat noong 60s.”55 

 
 
Tema at Layunin:  Mababanaag sa mga katanungan ni Jesus sa Kaniyang mga disipulo sa 16:1315, na 
isinulat ni Mateo sa mga Judio ang kasagutan sa kanilang mga tanong tungkol kay Jesus ng Nazareno. 
Malinaw ang deklarasyon ni Jesus na siya ang Mesias. Siya nga ba ang Mesias ng Lumang Tipan  na inihula 
ng mga propeta? Kung ganoon, bakit hindi Siya tinanggap ng mga relihiyosong lider at bakit hindi Niya 
itinatag ang ipinangakong kaharian? Talaga bang maiitatag ito, at kung magkagayon, kelan? Kung ganoon, 
ang Mateo ay isinulat unang-una na para sa mga Judiong mambabasa upang ipakita sa kanila na si Jesus 
ang pinakahihintay na Mesias. Ito’y nakita sa genealohiya (tala-angkanan) ni Jesus (1:1-17); ang pagbisita ng 
Magi (2:1-12); ang Kaniyang pagpasok sa Jerusalem (21:5); ang paghuhukom sa mga bansa (25:31-46); ang 
palaging pagbanggit sa “kaharian ng kalangitan” na kapareho sa iba pang Ebanghelyo, at sa katuparan ng 
mga propesiya sa Lumang Tipan.  
 
Si Cristo sa Mateo: Gaya na ng naunang binigyang diin, ang adhikain ni Mateo ay ipakita na si Jesus ay ang 
Mesias na inaabangan ng Lumang Tipan. Siya ay anak ni Abraham at David. Kung ganoon, Siya ang Hari na 
dumating upang mag-alay ng kaharian. Ang pariralang “ang hari ng kalangitan” ay nakita ng may tatlumpu’t 
dalawang beses sa Ebanghelyong ito. Upang maipakita na ang Jesus na ito ang katuparan ng mga pag-
aabang ng Lumang Tipan, sampung beses na binigyang diin ni Mateo na ang mga nangyari sa buhay ni 
Jesus ay tumutupad sa nasusulat sa Lumang Tipan. Gumagamit din si Mateo ng maraming kasabihan at 
maraming tukoy sa Lumang Tipan kaysa sa iba pang mga aklat ng Bagong Tipan, mga 130 beses.  
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Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Ang Pagiging Tao at Pagtatampok sa Hari (1:1–4:25)  
  a.  Ang Kaniyang Kapanganakan (1:1-25)  
   1:1-17  1:18-25  
  b.  Ang Pagkilala sa Kaniya (2:1-12)  
  c.  Ang Kaniyang Pagtakas (3:13-23)  
   2:13-15  2:16-23  
  d.  Ang Kaniyang Tagapagbalita (3:1-17)  
   3:1-12  3:16-23  
  e.  Ang Mga Panunukso sa Kaniya (4:1-11)  
  f.  Ang Kaniyang Unang Mga Disipulo (4:12-25)  
   4:12-17  4:18-22  4:23-25  
 
 2.  Ang Proklamasyon o Ang Pangangaral ng Hari (5:1–7:29)  
  a.  Ukol sa Pansariling Paglago (5:1-12)  
  b.  Ukol sa Tungkulin ng Mananampalataya (5:13-20)  
  c.  Ukol sa Mga Relasyon (5:21-48)  
  d.  Ukol sa Pagbibigay, Panalangin at Pag-Aayuno (6:1-18)  
   6:6-6  6:7-15  6:16-18  
  e.  Ukol sa Totoong Kayamanan (6:19-34)  
   6:19-24  6:25-34  
  f.  Ukol sa Katuparan ng Kautusan (7:1-29)  
   7:1-6  7:13-14  7:24-29  
   7:7-12  7:15-23  
 
 3.  Ang Kapangyarihan ng Hari (8:1–11:1)  
  a.  Pagpapagaling (8:1-17)  
   8:1-13  8:14-17  
  b.  Pagtawag sa Iba (8:18-22)  
  c.  Pagpapatigil sa Unos (8:23-27)  
  d.  Pagpapalayas sa Demonyo (8:28-34)  
  e.  Marami Pang Pagpapagaling (9:1-38)  
   9:1-8  9:14-17  
   9:9-13  9:18-38  
  f.  Upang Gabayan Ang Kaniyang Mga Disipulo (10:1–11:1)  
   10:1-15  10:24-39  
   10:16-23 10:40-11:1   
 
 4.  Ang Programa at Ang Progresibong Pagtanggi sa Hari (11:2–16:12)  
  a.  Ang Papuri ni Jesus kay Juan (11:2-19)  
  b.  Ang Panawagan Upang Magbago ng Isip (11:20-30)  
   11:20-24  11:20-30  
  c.  Ang Atake ng Pariseo (12:1-50)  
   12:1-7  12:25-30  12:46-50  
   12:8-21  12:33-37 1 
   2:22-29  12:38-45  
  d.  Mga Talinghaga (12:1-58)  
   13:1-9  13:31-32  13:45-46  
   13:10-17  13:33-35  13:47-52  
   13:18-23  13:36:43  13:53:58  
   13:24-30  13:44  
  e.  Pinugutan si Juan (14:1-12)  
  f.  Maraming Himala (14:13-36)  
   14:13-21  14:22-36  
  g.  Mga Tradisyon at Pakunwaring Kabanalan (15:1-20)  
   15:1-14  15:29-31  15:32-39  
  h.  Maraming Pagpapagaling (15:21-39)  
  i.  Maraming Pag-atake (16:1-12)  
  
 5.  Ang Paghahanda sa Mga Disipulo ng Hari (16:13–20:28)  
  a.  Ang Pagpapahayag ni Pedro ng Mga Kasalanan (16:13-28)  
   16:13-20  16:21-23  16:24-28  
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  b.  Ang Pagbabagong Anyo (17:1-13)  
  c.  Ang Sinapian ng Demonyo (17:14-23)  
  d.  Pananalig at Mga Buwis (17:24-27)  
  e.  Pananalig at Pag-Ibig (18:1–19:12)  
   18:1-6  18:12-14  18:21-35  
   18:7-11  18:15-20  19:1-12  
  f.  Pananalig at Mga Bata (19:13-15)  
  g.  Pananalig at Pagdidisipulo (19:16-30)  
   19:16-26  19:27-30  
  h.  Pagtupad sa Mga Kasunduan (20:1-16)  
  i.  Kapangyarihan o Paglilingkod? (20:17-28)  
   20:17-19  20:20-28  
 
 6.  Ang Pagtatampok sa Hari (20:29–23:39)  
  a.  Pagpapagaling sa Bulag (20:29-34)  
  b.  Pagpasok sa Jerusalem (21:1-27)  
   21:1-11  21:18-22  
   21:12-17  21:23-27  
  c.  Pagtuturo ng Mga Talinghaga (21:28–22:14)  
   21:28-32  21:33-46  22:1-14  
  d.  Inatakeng Muli (22:15-46)  
   22:15-22  22:23-46  
  e.  Pagbunyag ng Pagka-Pariseo (23:1-39)  
   23:1-12  23:13-36  23:37-39  
 
 7.  Ang Mga Prediksyon O Mga Propesiya ng Hari (24:1–25:46)  
  a.  Maghanda Para sa Kaniyang Pagbabalik (24:1-51)  
   24:1-4  24:29-31  24:42-51  
   24:15-28  24:32-41  
  b.  Mga Talinghaga ng Paghahanda (25:1-30)  
   25:1-13  25:14-30  
  c.  Paghuhukom (25:31-46)  
 
 8.  Ang Pasyon o Pagtanggi sa Hari (26:1–27:66)  
  a.  Pagkakanulo at Pagdakip (26:1-56)  
   26:1-5  26:20-25  26:47-56  
   26:6-13  26:26-35   
   26:14-19  26:36-46  
  b.  Mga Paglilitis at Mga Pagtatatwa (26:57-75)  
   26 :57-68  26 :69-75  
  c.  Pagsisisi (27:1-10)  
  d.  Pagpapako (27:11-56)  
   27:11-26  27:27-32  27:33-56  
  e.  Paglilibing (27:57-66)  
 
 9.  Ang Katunayan ng Hari (28:1-20)  
  a.  Siya ay Bumangon (28:1-10)  
  b.  Pagtatakip (28:11-15)  
  c.  Ang Dakilang Pagsusugo (28:16-20)  

Marcos  
(Ang Lingkod ng Panginoon)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Kung tutuusin, ang Ebanghelyo ni Marcos ay hindi nagsasaad ng pangalan 
ng may akda. Ang titulong, “Ayon kay Marcos” ay idinagdag noong pahuli ng isang eskriba itinatayang bago 
ang A.D. 125, ngunit merong malakas at malinaw na ebidensya (panlabas at panloob) na si Marcos ang 
manunulat nito. “Ang buong pagkakaisang testimonya ng naunang mga ama ng iglesia ay si Marcos, na 
kasamahan ni Apostol Pedro, ang may akda.”56   Noong A.D. 112, “nukoy ni Papias na si Marcos ay “ang 
tagapagsalin ni Pedro”. Sinabi ni Walter M. Dunnett “Ang isang paghahahambing sa sermon ni Pedro na nasa 
mga Gawa 10:36-43 doon sa Ebanghelyo ni Marcos ay nagpapakita na ang ginawa ni Pedro ay ang 
pagbalangkas sa buhay ni Jesus na ibinigay ni Marcos sa mas maraming detalye.”57 

 
 
 
 



 

102 

Kahit na hindi kasama si Marcos sa orihinal na mga disipulo ni Cristo, siya’y anak ng babaing nagngangalang 
Maria, na isang taong nagtataglay ng kayamanan at posisyon sa Jerusalem (Mga Gawa 12:12), ang 
kasamahan ni Pedro (1 Pedro 5:13), at ang pinsan ni Barnabas (Mga Taga-Colosas 4:10). Ang mga 
kaugnayang ito, lalo na ang kaugnayan kay Pedro na siyang pinagkunan ni Marcos ng impormasyon, ay 
nagbigay ng awtoridad ng isang apostol sa Ebanghelyo ni Marcos. At dahil tinukoy siya ni Pedro na “Marcos, 
aking anak,” (1 Pedro 5:13), si Pedro ang maaaring siyang nagdala kay Marcos kay Cristo.  
 
Sa karagdagan, si Marcos ay isa ring malapit na kasamahan ni Pablo. Si Charles Ryrie ay sumulat:  
 

Nagkaroon siya ng pambihirang pribilehiyo na makasama ni Pablo at Barnabas sa unang 
misyonaryong paglalakbay ngunit nabigong manatiling kasama nila hanggang sa matapos ito. 
Dahi dito, umayaw si Pablo na isama siya sa ikalawang paglalakbay, kaya sumama siya kay 
Barnabas sa Chipre (Mga Gawa 15:38-40). Pagkaraan ng humigit kumulang isang dosenang 
taon kasama uli siya ni Pablo (Mga Taga-Colosas 4:10; Filemon 24), at bago maganap ang 
hatol na kamatayan kay Pablo, siya’y ipinatawag ng apostol (2 Timoteo 4:11). Ang kaniyang 
talambuhay ay nagpapatunay na ang isang kabiguan sa buhay ay hindi nangangahulugan na 
katapusan na din ng pagkakaroon ng silbi.58 

 
 
Petsa ng Pagkakasulat:  Sa Pinalolooban ng mga A.D. 50 o 60 Ang pagpepetsa sa Marcos ay may 
kahirapan, kahit na maraming iskolar ang naniniwalang ito’y ang una sa apat na mga Ebanghelyo, dahil halos 
lahat ng mga bersikulo na natagpuan sa Marcos ay sinabi din sa tatlo. Isinulat ang Marcos bago sumapit ang 
A.D. 70 at ng pagkawasak ng templo ng Jerusalem (13:2).  
 
Tema at Layunin: Ang tema ng Marcos ay “si Cristo ang Lingkod.” Ang mariing diin sa paglilingkod at 
paghahandog ay malinaw na itinuturo sa 10:45, “Sapagkat ang Anak ng Tao ay hindi naparito upang 
paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang Kaniyang buhay sa ikatutubos ng marami.”  Ang 
isang masusing pagbabasa ng Marcos ay nagpapakita kung paano ang dalawang tema ng bersikulong ito, 
paglilingkod at paghahandog, ay inihayag ni Marcos.  
 
Ang Marcos ay isinulat unang-una para sa taga-Roma o Hentil na mambabasa. Bunga nito, ang tala-
angkanan ni Jesus ay nilaktawan kasama ng Sermon sa Bundok.  Ang pagkondena ng mga relihiyosong lider 
ay hindi rin gaanong binigyan ng pansin, dahil sila’y maaaring may mas makakulturang kahulugan sa mga 
Hudyong mambabasa. Dahil itinatampok ni Marcos si Jesus bilang ang Manggagawa, ang Lingkod ng 
Panginoon, ang aklat ay tumututok sa mga ginawa ni Cristo bilang isang matapat na Lingkod na matagumpay 
na gumaganap sa Kaniyang gawain.  
 
Si Cristo sa Marcos:  Siyempre pa, ang ambag ng Marcos ay espesyal na sumesentro sa pagtatampok sa 
Tagapagligtas bilang ang Naghahandog na Lingkod na nagbibigay ng Kaniyang buhay sa ikatutubos ng 
marami bilang pagsunod. Malinaw na ang binigyang pansin ay ang Kaniyang ministeryo sa mga pisikal at 
espirituwal na mga pangangailangan ng iba na palagi Niyang inuuna kaysa sa pansariling pangangailangan. 
Ang pagbibigay-diin sa mga ginagawa ng Tagapagligtas ay makikita sa sumusunod:  
 

Tanging labingwalo sa pitumpong parabula ni Cristo ang matatagpuan sa Marcos-ang ilan pa 
dito ay kasing iksi lang ng isang pangungusap-ngunit itinala niya ang mahigit sa kalahati ng 
tatlumpu’t limang himala ni Cristo, pinakamataas na bahagi sa mga Ebanghelyo.59 

 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Ang Paghahanda ng Lingkod Para sa Pagsisilbi (1:1-13)  
  a.  Ang Kaniyang Tagapagbalita (1:1-8)  
  b.  Ang Kaniyang Bawtismo (1:9-11)  
  c.  Ang Mga Panunukso sa Kaniya (1:12-13)  
  
 2.  Ang Pangangaral ng Lingkod sa Galilea (1:14–9:50)  
  a.  Ang Kaniyang Misyon (1:14-2:12)  
   1:14-28  1:29-45  2:1-12  
  b.  Pangunang Oposisyon (2:13–3:35)  
   2:13-22  3:1-12  
   2:23-28  3:13-35  
  c.  Mga Talinghaga (4:1-34)  
   4:1-12  4:26-29  
   4:13-25  4:3-34  
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d.  Mga Himala (4:35–5:43)  
   4:35-41  5:1-20  5:21-43  
  e.  Dumaraming Oposisyon (6:1–8:26)  
   6:1-6  6:33-52  7:14-23  
   6:7-13  6:53-56  7:24-37  
   6:14-32  7:1-13  8:1-26  
  f.  Ang Pagpapahayag ni Pedro Tungkol kay Cristo (8:27-33)  
  g.  Ang Kapalit ng Pagiging Disipulo (8:34–9:1)  
  h.  Ang Pagpapalit ng Anyo (9:2-13)  
  i.  Pinalaya Ang Anak na Lalaking Inalihan ng Demonyo (9:14-29)  
  j.  Naunang Pagpapahayag ni Jesus ng Kaniyang Kamatayan (9:30-32)  
 
 3.  Ang Pangangaral ng Lingkod sa Perea (9:33–10:52)  
  a.  Nagtuturo si Jesus Upang Ihanda ang Mga Disipulo (9:33–10:45)   
   9:33-37  10:1-12  10:17-31  
   9:38-50  10:13-16  10:32-45  
  b.  Ang Bulag na si Bartimeo ay Pinagaling (10:46-52)  
 
 4.  Ang Pasyon ng Lingkod sa Jerusalem (11:1–15:47)  
  a.  Ang Kaniyang Pormal na Presentasyon (11:1-19)  
   11:1-14  11:15-19  
  b.  Ang Kaniyang Tagubilin sa Pananalangin (11:20-26)  
  c.  Ang Oposisyon sa Kaniya ng Mga Lider (11:27–12:44)  
   11:27-33  12:13-27  12:14-44  
   12:1-12  12:28-40  
  d.  Ang Kaniyang Tagubilin Tungkol sa Hinaharap (13:1-37)  
   13:1-2  13:14-23  13:33-37  
   13:3-8  13:24-27   
   13:9-13  13:28-32  
  e.  Ang Kaniyang Paghihirap/Pagdurusa (14:1–15:47)   
   14:1-11  14:43-52  15:16-21  
   14:12-21  14:53-65  15:22-41  
   14:22 :31  14:66-72  15:42-47  
   14:32-42  15:1-15   
 

5.  Ang Kasaganaan ng Lingkod sa Muling Pagkabuhay (16:1-20)  
  a.  Ang Kaniyang Muling Pagkabuhay (16:1-8)  
  b.  Ang Kaniyang Mga Pagpapakita (16:9-18)  
  c.  Ang Kaniyang Pag-akyat sa Langit (16:19-20)  
 

Lucas 
(Ang Anak ng Tao) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Ang Lucas at ang mga Gawa ay parehong isinulat para kay Teofilo bilang 
dalawang hating sinulat na ipinapalagay na kay Lucas. Kahit walang tuwirang nakasaad na si Lucas ang may 
akda ng pareho, malaking bilang ng ebidensya ang nagtuturo kay Lucas, “ang minamahal naming 
manggagamot” (Mga Taga-Colosas 4:14) bilang manunulat ng parehong aklat.  
 
Makabuluhan na ang dalawang aklat na ito ay bumubuo sa mahigit sa ikaapat na bahagdan ng Griyegong 
Bagong Tipan. Ang tanging mga lugar kung saan natin matatagpuan ang kaniyang pangalan sa Bagong 
Tipan ay sa Mga Taga-Colosas 4:14; 2 Timoteo 4:11; at Filemon 24. Pinaniniwalaan din na tinukoy ni Lucas 
ang sarili sa bahaging “kami” ng mga Gawa (16:10-17; 20:5–21:18; 27:1–28:16). Itong mga bahaging “kami” 
ng Mga Gawa ay nagpapakita na ang sumulat ay isang malapit ang kaugnayan, kasamahan sa paglalakbay 
ni Pablo. Dahil lahat maliban sa dalawang kasama ni Pablo ay tinukoy sa pangatlong panauhan, ang listahan 
ay puwede nang limitahan sa pagitan ni Tito at Lucas. Sa sistema ng eliminasyon, ang kay Pablong “mahal 
na kaibigang Lucas, ang manggagamot” (Mga Taga-Colosas 4:14), at “ka-manggagawa” (Filemon 24) ang 
pinakamalapit na kandidato.  
 
Naging malinaw sa Mga Taga-Colosas 4:10-14 na si Lucas ay isang Hentil dahil magkaiba ang pagtutukoy ni 
Pablo sa kaniya at sa mga Judio. Dito ang sinabi ng apostol ay, sa kaniyang lahat ng ka-manggagawa, si 
Aristarco, Marcos, at Juan lamang ang mga Judio. Ito’y nagmumungkahi na si Epafras, Lucas, at Demas, 
binanggit din sa mga bersikulong ito, ay mga Hentil, hindi Judio. “Ang nakitang husay ni Lucas sa salitang 
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Griyego at ang kaniyang sinabing ‘ang kanilang sariling wika’ sa mga Gawa 1:19 ay nagsasabing hindi siya 
isang Judio.”60 
 
Wala kaming nalalaman tungkol sa kaniyang naunang buhay o sa pagiging mananampalataya maliban sa 
hindi siya isang saksi sa buhay ni Jesu-Cristo (Lucas 1:2). Ang propesyon man niya ay ang pagiging isang 
manggagamot, siya’y unang-una na ay isang ebanghelista, nagsusulat ng ebanghelyong ito at ng aklat ng 
mga Gawa at sinamahan si Pablo sa misyoneryong gawain. Si Lucas ay kasama ni Pablo sa oras ng pagiging 
martir ng apostol (2 Timoteo 4:11), subalit sa kaniyang nahuhuling buhay, wala naman kaming tiyak na 
impormasyon.61 

 
 
Petsa ng Pagkakasulat: A.D. 60 Ang dalawang karaniwang iminungkahing panahon para sa pagpepetsa ng 
Ebanghelyo ni Lucas ay (1) A.D. 59-63, at (2) ang 70s o ang 80s , ngunit ang konklusyon ng mga Gawa ay 
nagpapakita sa atin na si Pablo ay nasa Roma, at dahil ang Lucas ay naunang ginawa, isinulat bago ang 
Gawa (Mga Gawa 1:1), marahil ay isinulat ang Ebanghelyo ng Lucas noong naunang panahon, mga A.D. 60.  
 
Tema at Layunin: Ang layunin ng Lucas ay malinaw na sinabi sa unang apat na bersikulo ng kaniyang 
Ebanghelyo.  
 

Marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna 
namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito buhat sa 
pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako’y makapagsuri ng buong ingat tungkol 
sa lahat ng bagay na ito buhat pa sa pasimula minabuti ko pong sumulat ng isang 
maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng 
mga bagay na itinuro sa inyo.  (Lucas 1:1-4)  

 
Maraming bagay ang kinakailangang pansinin tungkol sa kaniyang pamamaraan ng pagtatampok sa 
Ebanghelyo:  
 
Sinabi ni Lucas na ang kaniyang sariling gawa ay pinasimulan ng gawa ng iba (1:1), na kinunsulta niya yaong 
mga nakasaksi (1:2), at sinala (ineksamen) at inayos ang mga impormasyon (1:3) sa ilalim ng patnubay ng 
Banal na Espiritu upang turan si Teofilo sa makasaysayang kawastuhan ng pananampalataya (1:4). Ito’y 
isang masusing pananaliksik at dokumentadong pagsusulat.62  

  
Bilang isang Hentil, nakaramdam marahil si Lucas ng pananagutan upang isulat ang kaniyang dalawang bulto 
ng sanaysay ng buhay ni Cristo upang ito’y mabasa ng mga mambabasang Hentil. Ito’y naging patunay sa 
pangyayaring si Lucas ang “nagsalin ng terminong Aramaika sa Griyegong mga salita at nagpaliwanag ng 
kaugalian ng Judio at heograpiya upang ang kaniyang Ebanghelyo ay maging kauna-unawa sa kaniyang 
orihinal na Griyegong mambabasa.”63 

 
 
Ang Lucas, isinulat ng “minamahal na manggagamot,” ay ang pinakakomprehensibo at pinakamahaba sa 
mga Ebanghelyo. Ito’y nagtatampok sa Tagapaglitas bilang ang Anak ng Tao, ang Perpektong Tao na 
dumating upang hanapin at iligtas ang mga nawawala (19:10). Sa Mateo makikita si Jesus bilang Anak ni 
David, Hari ng Israel; sa Marcos makikita natin Siya bilang ang Lingkod ng Panginoon, nagsisilbi sa iba; sa 
Lucas makikita natin Siya bilang ang Anak ng Tao, tumutugon sa mga pangangailangan ng tao, isang 
perpektong taong kasama ng mga tao, pinili mula sa mga tao, sinubukan ng mga tao at may pinakamataas na 
katangiaan na maging Tagapagligtas at Mataas na Saserdote. Sa Mateo makikita natin ang pagpapangkat ng 
mga mahahalagang kaganapan ngunit sa Lucas makikita natin ang mas maraming detalye ng mga 
kaganapang ito mula sa manggagamot/mananalaysay.  
 
Ang Kaniyang pagkataong likas na perpekto bilang ang Anak ng Tao, subalit Anak din ng Diyos, ay dulot ng 
pangyayaring ang Kaniyang pisikal na kapanganakan sa Kaniyang tala-angkanan ay tinunton pabalik kay 
Adan (3:38; pansinin na nakatala lamang sa Mateo ay ang hanggang kay Abraham). Ang kaniyang kaisipang 
pag-unlad ay naitala sa 2:40-52 at ang Kaniyang moral at espirituwal na pagiging perpekto ay 
mapapatunayan din sa pagbabawtismo sa Kaniya ng tinig ng Ama mula sa langit at sa pagbaba ng Banal na 
Espiritu (3:21-22). Kaya kay Jesus meron tayong Isa na perpekto ang pisikal, mental at espirituwal na 
pagkalalaki.  
 
Si Cristo sa Lucas: Ang pagiging tao at ang mahabaging puso ni Jesus ay makailang beses binigyang diin 
sa Ebanghelyo ni Lucas. Ibinigay ni Lucas ang pinaka-kumpletong sanaysay ng ninuno ni Cristo, 
kapanganakan, at paglaki. Siya ang huwarang Anak ng Tao na nakiisa sa mga pighati ng makasalanang tao 
upang sa gayon ay dalhin ang ating mga pighati at ialok sa atin ang di matutumbasang-halaga ng regalo ng 
kaligtasan. Si Jesus lang ang nag-iisang nakatupad sa pamantayan ng Griyego sa pagiging perpekto ng 
tao.64 
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Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1. Ang Panimula: Ang Pamamaraan at Layunin ng Isinusulat (1:1-4)  
 
 2. Ang Palatandaan ng Anak ng Tao sa mga Tao (1:5–4:13)  
  a.  Ang Mga Kaganapan Bago ang Pagsilang ni Cristo (1:5-56)  
   1:5-25  1:39-45  
   1:26-38  2:21-38  
  b.  Ang Mga Kaganapan Kasabay sa Pagsilang ni Cristo (1:57–2:38)  
   1:57-66  2:1-20  
   1:67-80  2:21-38  
  c.  Ang Mga Kaganapan Noong Pagkabata ni Cristo (2:39-52)  
   2:39-40  2:41-52  
  d.  Ang Mga Kaganapan Bago ang Pagpapakilala kay Cristo (3:1–4:13)  
   3:1-23  3:23-38  
   3:21-23  4:1-13  
 
 3.  Ang Ministeryo ng Anak ng Tao sa mga Tao (4:14–9:50)  
  a.  Ang Pagpapakilala kay Cristo (4:14-30)  
  b.  Ang Pagpapakita ng Kapangyarihan ni Cristo (4:31–5:28)  
   4:31-37  5:1-11  5:27-28  
   4:36-44  5:12-26  
  c.  Ang Paliwanag sa Programa ni Cristo (5:29–6:49)  
   5:29-29  6:12-19  
   6:1-12  6:20-45  
  d.  Ang Pagpapalawak ng Programa ni Cristo (7:1–9:50)  
   7:1-17  8:16-21  9:12-27  
   7:18-39  8:22-25  9:28-45  
   7:40-50  8:26-39  9:46-50 
   8:1-3  8:43-56  
   8:4-15  9:1-11  
 
 4.  Ang Pagtanggi ng mga Tao sa Anak ng Tao (9:51–19:27)  

a.  Ang Papalaking Oposisyon kay Cristo (9:51–11:54)  
   9:51-56  10:30-37  11:29-36  
   9:57-62  10:38-42  11:37-54  
   10:1-16  11:1-13  
   10:17-29  11:14-28  
  b.  Ang Tagubilin sa Harap ng Pagtanggi kay Cristo (12:1–19:27)  
   12:1-12  14:7-15  17:1-10  
   12:13-34  14:16-24  17:11-21  
   12:35-48  14:25-35  17:22-37  
   12:49-59  15:1-7  18:1-8  
   13:1-9  15:8-10  18:9-17  
   13:10-17  15:11-22  18:18-34  
   13:18-21  16:1-13  18:35-43  
   13:22-35  16:14-18  19:1-10  
   14:1-6  16:19-31  19:11-27  
 
 5.  Ang Pagdurusa ng Anak ng Tao para sa Tao (19:28–23:56)  
  19:28-44  21:25-28  22:54-65  
  19:45-48  21:29-33  22:66-71  
  20:1-8  1:34-36  23:1-7  
  20:9-18  21:37-38  23:8-12  
  20:19-26  22:1-13  23:13-25  
  20:27-47  22:14-23  23:26-32  
  21:1-9  22:24-38  23:33-49  
  21:10-19  22:39-46  23:50-56  
  21:20-24  22:47-53  
 
 6.  Ang Pagpapatunay sa Anak ng Tao sa Harap ng mga Tao (24:1-53)  

34:1-12  
24:36-49  

34:13-35  
34:50-53
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Juan 
(Walang Hanggang Anak ng Diyos) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Mula pa noong ikalawang siglo, ang tradisyon ng iglesia ay nagbigay kay 
Juan ang apostol na anak ni Zebede at kapatid ni Santiago ng pagmamay-ari ng ikaapat ng Ebanghelyo. 
Pinangalanan ni Jesus sina Juan at Santiago ng , “mga anak ng Kulog” (Marcos 3:17). Si Salome na kaniyang 
ina ay nagsilbi kay Jesus sa Galilea at naroon ito sa Kaniyang pagkakapako (Marcos 15:40-41). Hindi lang 
siya malapit kay Jesus bilang isa sa Labing-dalawa, pangkaraniwan din siyang tinutukoy bilang “ang 
minamahal na disipulo” (13:23; 18:15-16; 19:26-27). Isa si Juan sa pinakamalapit kay Jesus sa mga disipulo 
at isa siya sa tatlong isinama ni Cristo sa Bundok ng Pagpapalit-anyo (Mateo 17:1). Siya’y malapit na 
kasamahan ni Pedro. Pagkatapos ng pag-akyat ni Cristo sa langit, si Juan ang pinatungkulan ni Pablo bilang 
ang “mga haligi” ng iglesia (Mga Taga-Galacia 2:9).  
 
Wala ngang naitalang sumulat ng ika-apat na Ebanghelyo. Walang ibinigay na pangalan sa teksto tungkol sa 
manunulat nito. Hindi ito nakakapagtaka dahil ang isang ebanghelyo ay naiiba ang pampanitikang 
pagkakagawa sa isang liham. Ang bawat liham ni Pablo ay nagsisimula sa kaniyang pangalan, ito’y normal na 
gawain ng isang manunulat ng liham noong sinaunang panahon. Wala ni isang taong manunulat ng apat na 
Ebanghelyo ang nagpakilala sa sarili sa pagbibigay ng pangalan, ngunit inihayag naman nila sa hindi 
diretsahang pamamaraan ang kanilang mga sarili, at sila’y lubhang kinikilala ng tradisyon.  
 
Petsa ng Pagkakasulat:  A.D. 85–90 Ang Ebanghelyong ito ay nakilala sa iglesiya bilang ang “Pang-Apat”, 
at ang unang iglesia ay naniniwala na ito’y isinulat noong matanda na si Juan. Kaya nga malamang na ang 
petsa ay nasa pagitan ng 85 at 95. Ang Juan 21:18, 23 ay nangailangan ng paglipas ng panahon, si Pedro na 
tumatanda na at ang paghalili ni Juan sa kaniya.65 

 
 
Tema at Layunin: Marahil higit sa kahit anong aklat sa Biblia, ang Juan ang malinaw na nagsasabi ng tema 
at layunin ng kaniyang Ebanghelyo. May ibig sabihin ang deklarasyon ng layuning ito nang ito’y sumunod sa 
tagpong nakita ni Tomas ang muling nabuhay na Tagapagligtas. Pinagdudahan ni Tomas ang katotohanan ng 
muling pagkabuhay (Juan 20:24-25) at pagkatapos na pagkatapos ng pagpapahayag ng pagdududang ito ay 
nagpakita ang Panginoon sa mga disipulo, kay Tomas Niya sinabi ang mga salitang ito,  
 

‘Tingnan mo ang Aking mga kamay at ilapit dito ang iyong mga daliri. Ipasok mo ang 
iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka ng mag-alinlangan, maniwala ka na.’  
Sumagot si Tomas, ‘Panginoon at Diyos ko!’ Sinabi sa kaniya ni Jesus, ‘Naniniwala ka 
na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako 
nakita. (20:26-29)  

 
Bilang pagsunod sa ganitong palitan at pagtutok sa pangangailangan ng pananampalataya kay Jesus kaya 
sinabi ni Juan ang tema at layunin ng kaniyang aklat,  
 

Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit 
hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito’y sinulat upang sumampalataya 
kayong si Jesus ang Mesias, ang Anak ng Diyos at sa gayo’y magkaroon kayo ng 
buhay sa pamamagitan Niya.  (20:30-31)  

 
Bilang patibay sa deklarasyong ito ng layunin, pumili si Juan ng pitong palatandaan ng himala na 
nagpapahayag sa pagiging tao at ng misyon ni Cristo upang ito’y magdala sa mga tao na sila’y manalig kay 
Jesus bilang Tagapagligtas. Ang mga palatandaan na ito ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ni Jesus (Juan 
1:14; Isaias 35:1-2; Joel 3:18; Amos 9:13). Ang pitong palatandaan ay binubuo ng mga sumusunod:  

1. Ginawang alak ang tubig (2:1-11)  
2. Pinagaling ang anak ng pinuno (4:46-54)  
3. Pinagaling ang isang taong paralitiko (5:1-18)  
4. Pagpapakain sa mga tao (6:6-13)  
5. Paglalakad sa tubig (6:16-21)  
6. Pagbibigay ng paningin sa bulag (9:1-7)  
7. Pagbuhay kay Lazarus (11:1-45)  

 
Ang espesyal na tema at layunin ni Juan ay mababanaag din kaagad sa pamamagitan ng kakaibang anyo ng 
kaniyang Ebanghelyo kapag ikinumpara kay Mateo, Marcos at Lucas.  
 
Kapag ikinumpara ang Ebanghelyo ni Juan sa iba pang tatlong Ebanghelyo, mapupuna ang pagkakaiba ng 
pagtatampok ni Juan. Hindi isinama ni Juan ang talaangkanan, kapanganakan, bawtismo, pagtutukso, 
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pagpapalayas ng mga demonyo, parabula, pagpapalit ng anyo ni Jesus, pagsisimula ng Hapunan ng 
Panginoon, ang Kaniyang pagdurusa sa Getsemane, o ang Kaniyang pag-akyat sa langit. Ang pagtatampok 
ni Juan kay Jesus ay nagbibigay diin sa Kaniyang ministeryo sa Jerusalem, sa mga pistang pambansa ng 
Judio, sa pakikipagugnayan ni Jesus sa mga indibiduwal sa pribadong usapan (3:1–4:38; 18:28–19:16), at 
ang Kaniyang ministerio sa Kaniyang mga disipulo (13:1–17:26). Ang kalakhang bahagi ng Ebanghelyo ay 
nakalagay sa isang “Aklat ng mga Tanda” (2:1–12:50) na pumapaloob sa pitong himala o “tanda” na 
nagpoproklama kay Jesus bilang ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos. Itong “Aklat ng mga Tanda” ay 
naglalaman din ng mabibigat na diskurso ni Jesus na nagpapaliwanag at nagpoproklama sa ibig sabihin ng 
mga palatandaan na ito. Halimbawa, pagkatapos ng pagpapakain ng 5,000 (6:1-15), ipinahayag ni Jesus ang 
Sarili bilang ang Tinapay ng Buhay na ibinigay ng Amang nasa langit para sa buhay ng sanlibutan (6:25-35). 
Isa pang kapansin-pansin at ekslusibong katangian ng Ikaapat na Ebanghelyo ay ang sunod-sunod na “AKO 
ANG” na mga pangungusap na sinabi ni Jesus (6:35; 8:12; 10:7, 9, 11, 14; 11:25; 14:6; 15:1, 5).  
 
Ang pagkakaiba ng Ebanghelyong ito ay dapat tingnan. Ang mga Ebanghelyo ay hindi ginawa upang maging 
talambuhay. Bawat manunulat ng Ebanghelyo ay pumili mula sa mas lubhang malaking pinagkukunan ng 
impormasyon at materyales na tutulong sa kaniyang layunin. Tinatayang kung ang lahat ng mga salitang 
nagmula sa mga labi ni Jesus na itinala sa Mateo, Marcos, at Lucas ay binasa ng malakas, ang kabuuan 
nito’y kukunsumo lamang ng mga tatlong oras.66 

 
 
Si Cristo sa Juan: Habang ang pagkadiyos ni Cristo ay prominenteng tema sa Biblia sa maraming lugar, 
wala nang aklat ang nagtatampok sa isang mabisang argumento para sa pagkadiyos ni Jesus bilang ang 
muling nabuhay na Anak ng Diyos. Ang totoo’y ang isang nakilala bilang “Ang taong tinawag na Jesus” (9:11) 
ay tinatawag ding “ang Diyos, ang Isa at Nag-iisa” (1:18), “si Cristo, ang Anak ng Buhay na Diyos” (6:69) o 
“ang Banal ng Diyos” (6:69).  
 
Ang deklarasyon ng pagkadiyos ni Jesu-Cristo ay lalo pang pinaunlad ng pitong “AKO ANG” na mga 
pangungusap na sinabi ni Jesus at itinala sa Ebanghelyo ni Juan. Ang pitong pangungusap na ito ay:  

1. Ako ang “Tinapay ng Buhay.” (6:35)  
2. Ako ang “Ilaw ng Sanlibutan.” (8:12)  
3. Ako ang “Pintuan.” (10:7, 9)  
4. Ako ang “Mabuting Pastol.” (10:11, 14)  
5. Ako ang “Muling Pagkabuhay at ang Buhay.” (11:25)  
6. Ako ang “Daan, ang Katotohanan, at ang Buhay.” (14:6)  
7. Ako ang “Tunay na Puno ng Ubas.” (15:1, 5)  

 
Isa pang kakaibang katangian ng Ebanghelyo ni Juan, muling tumututok sa pagiging tao ni Cristo, ay ang 
limang saksi na tumestigo kay Jesus bilang ang Anak ng Diyos. Sa Juan 5:31-47, tumugon si Jesus sa mga 
argumento ng kaniyang mga kalaban. Siya’y pinaratangan nila na wala daw sapat na dami ng mga saksi 
upang kumumpirma sa Kaniyang testimonya kaya’t ipinakita ni Jesus sa kanila na ang kanilang mga paratang 
ay hindi totoo sa pamamagitan ng pagpapakita ng iba pang mga saksi na nagpapatunay sa Kaniyang mga 
sinabi tungkol sa sarili. Kasama sa iba pang saksi ay ang Kaniyang Ama at si Moises (5:46). Sa bandang huli, 
sa 8:14 idineklara Niya na ang Kaniyang saksi ay talagang totoo. Sa ilang pagkakataon, inihalintulad ni Jesus 
ang Kaniyang sarili sa mga “AKO ANG” o Yahweh sa Lumang Tipan (4:25-26; 8:24, 28, 58; 13:19; 18:5-6, 8). 
Ilan sa mga susi sa kaniyang pagpapatibay ng Kaniyang pagkadiyos ay matatagpuan sa 1:1; 8:58; 10:30; 
14:9; 20:28).67 

 
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Ang Panimula: Ang Pagkakatawang-tao ng Anak ng Diyos (1:1-18)  
  a.  Ang Pagkadiyos ni Cristo (1:1-2)  
  b.  Ang Gawain ni Cristo Bago Maging Tao (1:3-5)  
  c.  Ang Tagapagbalita ni Cristo (1:6-8)  
  d.  Ang Pagtanggi kay Cristo (1:9-11)  
  e.  Ang Pagtanggap kay Cristo (1:12-13)  
  f.  Ang Pagsasakatawang Tao ni Cristo (1:14-18)  
 
 2.  Ang Pagpapakilala sa Anak ng Diyos (1:19–4:54)  
  a.  Mula kay Juan Bautista (1:19-34)  
  b.  Para sa mga Disipulo ni Juan (1:35-51)  
  c.  Sa Kasalan sa Cana (2:1-11)  
  d.  Sa Templo ng Jerusalem (2:12-35)  
  e.  Para kay Nicodemo (3:1-21)  
  f.  Batay kay Juan Bautista (3:22-36)  
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  g.  Para sa Babaing Samaritano (4:1-42)  
  h.  Para sa Opisyal ng Capernaum (4:43-54)  
 
 3.  Ang Oposisyon sa Anak ng Diyos (5:1–12:50)  
  a.  Sa Pista sa Jerusalem (5:1-47)  
   5 :1-17  5 :33-35  5 :39-47  
   5 :18-24  5 :36  
   5 :25-32  5 :37-38  
  b.  Sa Kapanahunan ng Paskuwa sa Galilea (6:1-71)  
   6 :1-14  6 :26-40  6 :59-65  
   6 :15-25  6 :41-58  6 :66-71  
  c.  Sa Kapistahan ng Tabernakulo sa Jerusalem (7:1–10:21)  
   7:1-24  8:12-30  9:13-34  
   7:25-39  8:31-47  9:35-41  
   7:40-53  8:48-59  10:1-21  
   8:1-11  9:1-12  
  d.  Sa Pista sa Pagtatalaga sa Jerusalem (10:22-42)  
   10:22-30  10:31-42  

e.  Sa Betania (11:1-12:11)    
   11:1-16  11:38-46  12:1-11  
   11:17-29  11:47-53  
   11:30-37  11:54-57  
  f.  Sa Jerusalem (12:12-50)  
   12:12-19  12:27-36  12:44-50  
   12:20-26  12:37-43  
 
 4.  Ang Tagubilin Mula sa Anak ng Diyos (13:1–16:33)  
  a.  Ukol sa Pagpapatawad (13:1-20)  
   13 :1-4  13 :5-20  
  b.  Ukol sa Pagkakanulo sa Kaniya (13:21-30)  
  c.  Ukol sa Kaniyang Pagyao (13:31-38)  
  d.  Ukol sa Kalangitan (14:1-14)  
   14:1-6  14:7-15  
  e.  Ukol sa Banal na Espiritu (14:15-26)  
  f.  Ukol sa Kapayapaan (14:27-31)  
  g.  Ukol sa Kawalan ng Bunga (15:1-17)  
   15:1-11  15:12-17  
  h.  Ukol sa Sanlibutan (15:18-16:6)  
   15:18-27  16:1-4  
  i.  Ukol sa Banal na Espiritu (16:7-15)  
  j.  Ukol sa Kaniyang Pagbabalik (16:16-33)  
   16:16-22  16:23-33  
 
 5.  Ang Intersesyon ng Anak ng Diyos (17:1-26)  
  17:1-12  17:13-21  17:22-26  
  
 6.  Ang Pagpapako sa Krus sa Anak ng Diyos (18:1–19:42)  
  18:1-11  19:1-15  19:31-37  
  18:12-24  19:16-22  19:36-42  
  18:25-27  19:23-27  
  18:28-40 1 9:28-30  
 
 7.  Ang Muling Pagkabuhay ng Anak ng Diyos (20:1-31)  
  a.  Ang Walang Lamang Libingan (20:1-9)  
  b.  Ang Mga Pagpapakita ng Bumangong Panginoon (20:10-31)  
   20:11-18  20:24-29  
   20:19-23  20:30-31  
 
 8.  Ang Konklusyon: Ang Pagpapakita sa May Lawa (21:1-25)  
  a.  Ang Pagpapakita sa Pitong Disipulo (21:1-14)  
   21:1-11  21:12-14  

b.  Ang Mga Salita kay Pedro (21:15-23)  
   21:15-17  21:18-23 
  c.  Ang Konklusyon ng Ebanghelyo (21:24-25)  
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Mga Gawa 
(Pagpapalaganap sa Ebanghelyo) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Kahit na hindi pinangalanan sa mga Gawa ang manunulat nito, ang 
ebidensya ay nagdadala sa konklusyong ang sumulat nito ay si Lucas. Ang mga Gawa ay ikalawang parte ng 
dalawang-bahagi ng diskursong isinulat ni Lucas, ang manggagamot, kay Teofilo tungkol sa “lahat ng 
sinimulang gawin at itinuro ni Jesus.”  
 
Tungkol sa pamagat, lahat ng mababasang Griyegong manuskrito ay naglagay ng titulong, “Mga Gawa” o ng 
titulong, “Ang mga Gawa ng mga Apostol.” Kung paano nga ba nito nakuha ang titulong ito ay walang 
katiyakan. Ang “Ang mga Gawa ng mga Apostol” marahil ay hindi ang pinakawastong titulo sapagkat hindi ito 
naglalaman ng mga Gawa ng mga apostol. Tanging si Pedro at Pablo lamang ang nabigyan ng pansin kahit 
na ang pangakong pagdating ng Espiritu ay ibinigay sa lahat ng mga apostol (1:2-8) na noon ay hahayo sa 
buong mundo upang ipangaral ang ebanghelyo sa kapangyarihan ng Espiritu. Marami ang naniniwala na ang 
aklat ay mas wastong pamagatan ng, “Ang mga Gawa ng Banal na Espiritu” dahil ito’y naglalarawan ng 
pagkalat ng Kristiyanismo mula sa oras ng pagdating ng Espiritu sa Mga Gawa 2. Ang pangunahing mga tao 
ng mga Gawa ay sina: Pedro, Juan, Esteban, Felipe, Santiago, Barnabas, Silas at Pablo.  
 
Petsa ng Pagkakasulat: A.D. 61 Ang mga isyu tungkol sa pagpepetsa ng aklat ay pinaikli ni Stanley 
Toussaint ng ganito:  
 

Ang pagsusulat ng mga Gawa marahil ay naganap bago mawasak ang Jerusalem noong 
A.D. 70. Siguradong ang ganito kalaking pangyayari ay hindi mababalewala. Ito ay lalo nang 
totoo sa liwanag ng isa sa mga pangunahing tema ng aklat: Ang pagbaling ng Diyos sa mga 
Hentil mula sa mga Judio dahil sa pagtanggi ng mga Judio kay Jesu-Cristo.  
 
Malabong hindi naisulat ni Lucas ang kamatayan ni Pablo na ayon sa tradisyon ay naganap 
noong A.D. 66-68, kung ito’y naganap bago niya isinulat ang mga Gawa.  
 
At hindi din binanggit ni Lucas ang mga pag-uusig ng Neronian (pag-aari ng emperor na si 
Nero) na nagsimula pagkatapos ng malaking sunog sa Roma noong A.D. 64.  
 
Idagdag pa, ang depensa ng Kristyanismo kay Nero na nagmula sa Aklat ng mga Gawa 
upang umapela sa kung anong hatol kay Pablo ay wala din sanang saysay noong panahong 
iyon ng paguusig ng Neronian. Noong mga oras na iyon, walang ibang nasa isip si Nero kundi 
ang wasakin ang iglesia, ang depensang ibinigay ng mga Gawa ay wala ding magiging 
epekto sa pagbabago ng isip nito.  
 
Ang petsang karaniwang tinanggap ng mga konserbatibong iskolar para sa pagsusulat ng 
mga Gawa ay noong mga A.D. 60-62. Kaya naman ang lugar na pinagsulatan nito ay sa 
Roma o posible ding sa Caesarea at Roma. Habang isinusulat ito, ang paglaya ni Pablo ay 
kundi napipinto ay naganap na.68 

 
 
Tema at Layunin: Ang aklat ng mga Gawa ay pambihira sa lahat ng mga aklat ng Bagong Tipan dahil ito 
lang ang nagbibigay ng koneksyon sa iba pang aklat ng Bagong Tipan. Dahil ito ang ikalawang aklat ni Lucas, 
ang mga Gawa ay nagpapatuloy sa kung anong “sinimulang gawin at ituro” (1:1) ni Jesus na naitala sa 
mga Ebanghelyo. Ito’y nagsisimula sa Pag-akyat sa langit ni Cristo at nagpapatuloy sa panahon ng mga sulat 
sa Bagong Testamento. Dito’y meron tayong pagpapatuloy ng ministeryo ni Jesu-Cristo sa pamamagitan ng 
Banal na Espiritu na kumikilos sa mga apostol na humahayo upang ipangaral at itatag ang iglesia, ang 
Katawan ni Cristo. Ang Mga Gawa ay isang makasaysayang koneksyon sa pagitan ng mga Ebanghelyo at ng 
mga sulat.  
 
Hindi lang ang koneksyong ito ang ibinigay sa atin, nagkaloob din ito ng sanaysay ng buhay ni Pablo at 
nagbibigay sa atin ng makasaysayang okasyon para sa kaniyang mga liham. Dahil sa prosesong ito, 
isinalaysay ng mga Gawa ang unang 30 taon sa buhay ng iglesia. 
 
Pagkatapos kunin ang buod ng iba’t ibang pananaw sa layunin ng mga Gawa, isinulat ni Stanley Toussaint:  

 
Ang layunin ng Aklat ng mga Gawa ay maaaring sabihin ng ganito: Upang ipaliwanag kasama 
ng Ebanghelyo ni Lucas nang may kaayusan at nagmumula sa direksyon ng Diyos na 
pagkalat ng mensahe ng kaharian mula sa mga Judio patungong mga Hentil, at mula sa 
Jerusalem patungong Roma. Sa Ebanghelyo ni Lucas ang tanong ay nasagot, “Kung ang 
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Kristiyanismo ay nag-uugat sa Lumang Tipan at sa Judaismo, paano ito naging isang pang-
buong mundong relihiyon?” Ang Aklat ng mga Gawa ay nagpapatuloy sa dinadaluyan ng 
Ebanghelyo ng Lucas upang sagutin ang kaparehong suliranin.69  

 

Ang 1:8 ay nagpapahayag ng tema ng mga Gawa-ang paninirahan ng Banal na Espiritu na nagbibigay 
kapangyarihan sa mga anak ng Diyos upang maging saksi ng Tagapagligtas sa Jerusalem (tahanang lugar) 
at sa buong Judea at Samaria (ang karatig at nakapaligid na mga lugar), at kahit sa pinakamalayong parte ng 
mundo (ang sanlibutan).  
 
Si Cristo sa Mga Gawa: Ang muling nabuhay na Tagapagligtas ay ang pinaka tema ng mga sermon sa mga 
Gawa. Ang Lumang Tipang Kasulatan, ang makasaysayang pagkabuhay na muli, ang testimonya ng mga 
apostol, at ang nagpapatunay na kapangyarihan ng Banal na Espiritu, lahat ay sumasaksi na si Jesus ay 
Panginoon at Cristo (2:22-36; 10:34-43). “Siya ang tinukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na 
bawat mananalig sa Kaniya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, sa 
pamamagitan ng Kaniyang pangalan” (10:43). “Kay Jesu-Cristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, 
sapagkat sa silong ng langit, ang Kaniyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng 
tao” (4:12).70  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Ang Saksi sa Jerusalem (1:1–6:7)  
  a.  Ang Pag-Aasam ng Pinili (1:1–2:47) Unang Ulat ng Pag-unlad  
   1:1-8  1:12-26  2:14-36 
   1:9-11 2:1-13  2:37-47  
  b.  Ang Pagpapalawak ng Iglesiya sa Jerusalem (3:1–6:7) Ikalawang Ulat ng Pag-unlad  
   3:1-10  4:13-31 5:17-32 
   3:11-26 4:32-37 5:33-42 
   4:1-12  5:1-16  6:1-7  
 
 2.  Ang Saksi sa Buong Judea at Samaria (6:8–9:31)  
  a.  Ang Pagiging Martir ni Esteban (6:8-8:1a)  
   1)  Ang Pagdakip kay Esteban (6:8-7:1)  
   2)  AngTalumpati ni Esteban (7:2-53)  
    7:2-8  7:17-29  7:44-53   
    7:9-10 7:30-34 
    7:11-16 7:35-43 
   3)  Ang Pag-atake kay Esteban (7:54–8:1a)  
  b.  Ang Ministeryo ni Felipe (8:1b-40)  
   8:1b-3  8:4-24  8:25-40  
  c.  Ang Mensahe ni Saulo (9:1-19a)  
  d.  Ang Mga Kaguluhan ni Saulo (9:19b-31) Ikatlong Ulat ng Pag-unlad  
 
 3.  Saksi Hanggang sa Kadulu-duluhan ng Mundo (9:32–28:31)  
  a.  Ang Pagpapalawak ng Igalesiya Hanggang sa Antioquia (9:32–12:24) Ika-apat na Ulat ng Pag-unlad 
   9:32-43  10:24-33  12:1-19 
   10:1-23 11:1-18   12:20-24 
   10:34-48 11:19-30  
  b.  Ang Pagapapalawak ng Iglesiya sa Asya Menor (12:25–16:5) Ikalalimang Ulat ng Pag-unlad  
   13:1-25  14:8-18 15:30-35 
   13:26-43 14:19-28 15:36-41   
   13:44-52  15:1-11  16:1-5   
   14:1-7  15:12-29     
  c.  Ang Pagpapalawak ng Iglesiya sa lugar ng Ageo (16:6–19:20) Ika-anim na Ulat ng Pag-unlad  
   16:6-13  17:1-9 18:1-21   
   16:14-21  17:10-15  18:22-28 
   16:22-34 17:16-21  19:1-10 
   16:35-40 17:22-34  19:11-20   
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d.  Ang Pagpapalawak ng Iglesiya Hanggang sa Roma (19:21–28:31) Ikapitong Ulat ng Pag-unlad  
   19:21-41  22:1-30  26:1-32  
   20:1-12 23:1-11  27:1-13 
   20:13-16 23:12-22  27:14-44 
   20:17-38 23:23-35   28:1-10 
   21:1-14 24:1-27  28:11-29   
   21:15-26 25:1-22  28:30-31 
   21:27-40 25:23-27    
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Seksiyon 2 
Ang Mga Sulat ni Pablo  
 
Panimula: Matapos ang pagsusuri sa mga aklat ng kasaysayan (ang mga Ebanghelyo at mga Gawa), tayo 
ngayo’y nakarating sa dalawampu’t isang liham sa Bagong Tipan, dalawampu’t dalawa kung isasama ang 
Pahayag bilang isang liham (sa katotohanan ay isa nga [tingnan sa Pahayag 1:4]). Ngunit dahil sa kakaiba 
nitong apokaliptic na katangian, dito sa ating pagsusuri ay ituturing natin ito bilang Ang Aklat ng Propeta sa 
Bagong Tipan. Ang Mga Sulat ay karaniwang hinati sa Mga Sulat ni Pablo at ang Mga Pangkalahatang Sulat.  
Ang sulat ni Pablo ay may dalawang kategorya, siyam ay isinulat sa mga iglesia at apat na pampastoral na 
sulat. Ito ay sinundan ng walong Hebreong Kristiyanong sulat. Natural, maraming tanong ang malilikha 
tungkol sa kahulugan at aplikasyon ng ebanghelyo para sa mga Kristiyano. Kaya, ang Sulat ay sumasagot sa 
mga katanungang ito, nagbibigay ng interpretasyon ng pagiging tao at gawain ni Cristo, at naglalapat ng 
katotohanan ng ebanghelyo sa mga Mananampalataya.  
 
Ang Dating Buhay ni Pablo: Nakilala ng kung ilang taon si Pablo bilang Saulo ng Tarso. Ipinanganak siya sa 
Judiong mga magulang sa lungsod ng Tarso sa Cilicia. Hindi lang siya Judio, sa kaniyang sariling testimonya, 
siya ay isa ring Pariseo, anak ng isang Pariseo (Mga Gawa 23:6), isang Hebreo ng mga Hebreo (nagsasalita 
ng Hebreo at Aramaika), mula sa lipi ng Benjamin (Mga Taga-Filipos 3:4-5), at may palatandaan na tinuruan 
siya ng paggawa ng tolda noong kabataan (Mga Gawa 18:3). Sa murang edad, marahil siya ay pumunta sa 
Jerusalem at ayon sa kaniyang testimonya, nag-aral sa ilalim ng kilalang si Gamaliel I, isang kilalang guro sa 
Paaralan ng Hillel (Mga Gawa 22:3). Sa kaniyang pag-aaral, malayo na ang kaniyang narating sa relihiyon ng 
mga Judio at nalampasan niya ang marami sa kaniyang kasamahan dahil sa pagiging lubhang masigasig 
para sa tradisyon ng kaniyang mga ninuno (Mga Taga-Galacia 1:14).  
 
Ang kaniyang pagiging masigasig bilang relihiyosong Judio ay kaniya ring tinaglay sa kung paano niya 
masigasig na inusig ang iglesia. Bilang isang kabataang Pariseo, siya’y nandoon at ibinibigay ang kaniyang 
pagsang-ayon habang binabato at pinapatay si Esteban (Mga Gawa 7:58–8:3). Sa kaniyang kampanya laban 
sa mga Kristiyano, sa parehong lalaki at babae, naglakbay siyang kasama ang liham ng pag-aresto mula sa 
mataas na saserdote at tumungo siya sa iba’t-ibang lungsod upang wasakin ang iglesia ni Jesu-Cristo (Mga 
Gawa 26:10-11; Mga Taga-Galacia 1:13). Dito sa isa sa mga misyon niyang ito, sa daan ng Damasco 
naganap ang pagpapalit ng paniniwala ni Pablo (Mga Gawa 9).  
 
Pamilyar din si Pablo sa Griyegong kultura dahil sa Griyegong edukasyon na pinagdaanan niya (Mga Gawa 
17:28; Tito 1:12). Ito ang nagbigay daan upang maging pamilyar siya sa Griyegong kaisipan. Bilang ganyang 
estudyante, pamilyar siya sa maraming kasabihan ng mga manunulat na nabuhay bago sa kaniya at iyong 
mga nabubuhay pang kasabay niya. Dagdag dito, si Pablo ay mamamayan ng Roma dahil ipinanganak 
siyang Romano (Mga Gawa 22:28). Dahil dito, maaari siyang umapela kay Caesar bilang isang mamamayan 
ng Roma habang nakakulong sa Filipos (Mga Gawa 16:37-39).  
 
Dahil dito, nagkaroon si Pablo ng pambihirang katangian na siya ang mapiling magdala ng mensahe ng 
ebanghelyo sa mga Hentil. Madaling masasabi ni Pablo na, “Ako’y nakibagay sa lahat ng tao upang ang 
ilan man lamang ay mailigtas ko” (1 Mga Taga-Corinto 9:22).  
 
Ang Pagpapalit ng Paniniwala ni Pablo: Pagkatapos ng aktibo at tuloy-tuloy na pag-uusig sa iglesia ni 
Jesu-Cristo, habang nasa daan ng Damasco, nakatagpo ni Pablo ang niluwalhati, nabuhay na mag-uli na 
Cristo, kung saan nagbigay ito ng ganap na epekto sa kaniyang buhay (Mga Gawa 9:3-30).  
 
Itinatwa niya ang Kristiyanong paniniwala na si Jesus ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos. Dagdag pa, hindi siya 
naniniwala na Siya’y bumangon mula sa kamatayan gaya ng ipinahayag ni Esteban nang sinabi nitong 
“Bukas ang kalangitan at nakikita ko ang Anak ng Tao na nasa kanan ng Diyos” (Mga Gawa 7:56). 
“Sinungaling!” sigaw nila at pagdaka’y binato siya. Nakatayo si Saulo at “kasang-ayon sa pagkapatay sa 
kaniya.” Ngunit nang kinausap ng Panginoong Jesus si Saulo sa makasaysayang araw sa labas ng 
Damasco, nalaman niyang tama si Esteban at siya’y mali. Buhay nga talaga si Jesus! Siya na nga rin ang 
Anak ng Diyos. Kaya’t sa mga sinagoge ng Damasco, si Saulo (ngayo’y Pablo) ay nagpahayag na si Cristo ay 
ang Tagapagligtas. Habang ang karanasang ito’y bigla at puno ng drama, ang epekto naman ay walang 
katapusan. Maaaring ang pagtatama nito ay nagbunga ng malaking pangkaisipan at intelektwal na muling 
pag-aakma. Ito marahil ang dahilan sa panahong inilagi niya sa Arabia at Damasco bago ang kaniyang unang 
pagbisita sa Jerusalem (Mga Taga-Galacia 1:16-19). Pagkatapos siya ay bumalik sa kaniyang sariling 
teritoryo at sa loob ng walo hanggang sampung taon kakaunti ang nalaman sa kaniyang mga gawain.71 
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Kakaibang Diin sa Mga Sulat ni Pablo: Bago ang pangkalahatang pananaw sa bawat sulat ni Pablo, 
pansinin natin ang ilang kakaibang katangian ng mga ito.72 

 
 
Ang Mga Sulat sa Kulungan: 
Ang aklat ng Efeso, Filipos, Colosas, at Filemon minsan ay tinutukoy na “Mga Sulat sa Kulungan” dahil bawat 
isa sa kanila ay isinulat habang si Pablo ay nakakulong o nasa tanikala. Bawat liham na ito ay naglalaman ng 
mga pagtutukoy sa sitwasyong ito (Mga Taga-Efeso 3:1; 4:1; 6:20; Mga Taga-Filipos 1:7, 13; Mga Taga-
Colosas 4:10, 18; Filemon 1, 9, 10).  
 
Dahil sa pangyayaring ang mga sulat na ito ay isinulat habang nakakulong si Pablo kung hindi sa kulungan ng 
mga Romano o nakatanikala sa isang Romanong kawal sa kaniyang sariling inuupahang bahay (Mga Gawa 
28:30), ay isang kamanghamanghang ilustrasyon kung paano ginagamit ng Diyos ang ating mga pagdurusa 
para sa Kaniyang kaluwalhatian at sa ikalalawak ng ating pagkakataon para sa ministeryo (Mga Taga-Filipos 
1:12-13). Ipinakikita nitong kung tayo ma’y maaaring magapos at mahadlangan, ang Salita ng Diyos ay hindi 
puwedeng maigapos. (2 Timoteo 2:9).  
 
Ang Mga Sulat sa Pastor: 
Ang isa pang malaking grupo ng sulat ni Pablo ay karaniwang tinatawag na “Sulat para sa Pastor,” isang 
terminong ibinigay sa tatlong mga liham para kay Timoteo at Tito (1 at 2 Timoteo at Tito) Noong una, 
itinuturing sila na mga ordinaryo at personal na sulat na kasamahan ng Filemon ngunit dahil sa kanilang 
malalim na kaugnayan sa mga iglesia, nagsimula silang tawaging “Sulat para sa Pastor.” Isinulat sila sa mga 
indibiduwal, ang mga aklat na ito’y naglalaman ng personal at pribadong komunikasyon ngunit may 
impormasyong opisyal ang katangian. Isinulat ito ni Pablo kay Timoteo at Tito upang gabayan sila sa mga 
bagay na tungkol sa pangangalaga ng isang pastor sa isang iglesia, na siyang pamilya ng Diyos (1 Timoteo 
3:14-15; 4:6-15 cf. 2 Timoteo 2:2).  
 
Ang mga sulat na ito ay tumatalakay sa pamahalaan ng simbahan, mga patakaran, at ginagawa, lahat ng ito’y 
may kinalaman sa kalagayan ng iglesia. Sa buod, ang mga aklat na ito’y ginawa ng Diyos upang tumulong sa 
atin sa mga responsibilidad at sa pagpapaunlad at paggabay ng ating mga lokal na iglesia.  
 
Sa puntong ito, merong isang mahalagang obserbasyon dapat gawin. Sa labingtatlong sulat ni Pablo, ang 
mga ito ang kahuli-hulihan niyang sinulat. Ano ang ibig sabihin nito? Dahil ang mga aklat na ito ay 
tumatalakay sa kaayusan ng iglesia, ministeryo at organisasyon, bakit hindi sila ang una? Kung ikaw o ako 
ang gagawa nito (lalo na sa kasalukuyan) siguro ay susubukan muna nating ayusin ang organisasyon ng 
kapamahalaan, ang istraktura, at saka isipin ang doktrina.  
 
Kaya’t heto ang ilang mga mungkahing dapat isipin:  
 
Unang mungkahi: Siyempre, mahalaga ang organisasyon at kaayusan. Ang iglesia ay espirituwal na katawan 
at bawat mananampalataya ay miyembro na may natatanging mga layunin at mga gawaing dapat harapin. 
Ang pangunahing pangangailangan na susi sa pagtakbo ay wastong teolohiya (katuruan) at pag-unawa sa 
Salita, kasama ang personal na aplikasyon nito para sa isang pamumuhay na gaya ng kay Cristo. Ito’y 
nagbibigay sa ating Iglesia ng espirituwal at moral na pundasyon kung saan natin ibabase ang ating mga 
pamamaraan, estratehiya, at administrasyon. Kaya, habang ang ating mga pamamaraan ay kadalasa’y mag-
iiba iba, hindi dapat nito sinasalungat ang moral o espirituwal na prinsipyo ng Salita ng Diyos.  
 
Halimbawa, ang pagbibigay upang suportahan ang Iglesia ay parehong pangsamahan at indibiduwal na 
responsibilidad, ngunit ang pagbibigay at pangungulekta ng salapi ay dapat gawin ng hindi lalabag sa mga 
prinsipyo sa Biblia. Ang Mananampalataya ay dapat magbigay ng bukal sa loob at hindi sanhi ng 
manipulasyon ng mga pamamaraang lumalabag sa prinsipyo (2 Mga Taga-Corinto 9:6-10).  
 
Ikalawang Mungkahi: Ang organisasyon ay dapat ibase sa wastong katuruan na nakatungtong sa tamang 
pananangan ng Salita (2 Timoteo 2:15). Ang katotohanang layunin ng Diyos kasama ang aplikasyon mula sa 
mga taong may espiritwal na kwalipikasyon (1 Timoteo 3:1-10) ay susi sa kalusugan ng Iglesia. Kapag 
nagtanggka ang mga Mananampalataya na patakbuhin ang isang iglesia base lamang sa tradisyon o 
karanasan, magkakaroon lamang sila ng isang organisasyon na hindi ayon sa Biblia at walang espirituwal na 
init at kapasidad na gumanap sa nilalayon ng Diyos. 
 
Ang mga aklat na ito nga ay tumatalakay sa mga bagay ng kaayusan ng iglesia na hindi pa natatalakay. Bago 
ibinigay ng Diyos ang mga detalyadong alituntunin sa iglesia para sa kaayusan nito, ibinigay muna Niya ang 
Mga Taga-Roma, 1 at 2 Mga Taga-Corinto, Mga Taga-Galacia, Mga Taga-Efeso, Mga Taga-Filipos, at Mga 
Taga-Colosas. Ito ba’y dahil hindi importante ang organisasyon? Hindi! Ito’y dahil ang organisasyon at 
administrasyon ay hindi pangunahin at sa halip ay pangalawa lamang sa paglago ng isang iglesia. Ito’y dahil 
din sa ang tamang katuruan at espirituwalidad ang siyang talagang nagbubunga ng mga ministeryo na 
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epektibo ayon sa mga pamantayan ng Diyos at nagpapatunay sa espiritu at karakter ni Cristo sa ministeryo at 
sa paghayo.  
 
Bawat sulat ni Pablo ay naglalaman ng may kahalintulad, ngunit kakaibang pansin sa Panginoong Jesu-
Cristo, ang mensaheng Ebanghelyo at ang pakikiisa ng Mananampalataya sa Kaniya. Ang sumusunod na 
tsart ay nagpapakita ng mga pagkakaiba:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mga Taga-Roma 
(Cristo: Ang Kapangyarihan ng Diyos sa Atin) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Gaya ng isinaad sa liham, si Pablo ang sumulat (1:1). Halos lahat magmula 
noong unang iglesia ang sulat na ito ay kinilalang kay Pablo. Ang sulat ay naglalaman ng mga 
makasaysayang patotoo na umaayon sa mga napag-alamang pangyayari sa buhay ni Pablo. Ang doktrinal na 
nilalaman ng aklat ay wala ring pagbabago sa iba pang mga nasulat ng apostol, isang pangyayaring makikita 
agad sa isang paghahambing sa iba pa niyang mga liham.  

Ang Pagbibigay Diin sa Panginoong Hesus 
Mga Taga-Roma  
1 Mga Taga-Corinto  
2 Mga Taga-Corinto 
Mga Taga-Galacia  
Mga Taga-Efeso  
Mga Taga-Filipos  
Mga Taga-Colosas  
1 Mga Taga-Tesalonica 
2 Mga Taga-Tesalonica 
1 Timoteo  
2 Timoteo  
Tito  
Filemon  

Si Kristo ang Kapangyarihan ng Diyos sa atin  
Si Kristo ang Karunungan ng Diyos sa atin  
Si Kristo ang Pang-aliw ng Diyos sa atin  
Si Kristo ang Pagiging Matuwid ng Diyos sa atin  
Si Kristo ang mga Kayamanan ng Diyos sa atin  
Si Kristo ang Kahustuhan ng Diyos sa atin  
Si Kristo ang Kapunuan ng Diyos sa atin 
Si Kristo ang Pangako ng Diyos sa atin 
Si Kristo ang Gantimpala ng Diyos sa atin  
Si Kristo ang Tagapamagitan ng Diyos sa atin  
Si Kristo ang Hukom ng Diyos sa atin  
Si Kristo ang Kabutihan ng Diyos sa atin. 
Si Kristo ang Pagtitiwala ng Diyos para sa atin  

Ang Pagbibigay Diin sa Mensaheng Ebanghelyo 
Mga Taga-Roma  
1 Mga Taga-Corinto  
2 Mga Taga-Corinto  
Mga Taga-Galacia  
Mga Taga-Efeso  
Mga Taga-Filipos  
Mga Taga-Colosas  
1 Mga Taga-Tesalonica  
2 Mga Taga-Tesalonica  
1 Timoteo  
2 Timoteo  
Tito  
Filemon  

Ang Ebanghelyo at ang Mensahe nito  
Ang Ebanghelyo at ang Ministeryo nito  
Ang Ebanghelyo at ang mga taga-Ministeryo nito  
Ang Ebanghelyo at ang mga Taga-sira nito  
Ang Ebanghelyo at ang mga Pangkalangitan nito  
Ang Ebanghelyo at ang mga Pangkalupaan nito  
Ang Ebanghelyo at ang mga Pilosopiya nito  
Ang Ebanghelyo at ang Hinaharap ng Iglesiya  
Ang Ebanghelyo at ang Anti-Kristo  
Ang Ebanghelyo at ang mga Pastor nito  
Ang Ebanghelyo at ang mga Oposisyon nito  
Ang Ebanghelyo at ang mga Aplikasyon nito  
Ang Ebanghelyo at ang Kahalagahan nito  

Ang Pagbibigay Diin ng Ebanghelyo sa Pakikipag-isa ng Mananampalataya 

Mga Taga-Roma  Na kay Kristo Ang Pagpapawalang Sala  
1 Mga Taga-Corinto  Na kay Kristo Ang Paglilinis  
2 Mga Taga-Corinto  Na kay Kristo Ang Kasiyahan  
Mga Taga-Galacia  Na kay Kristo Ang Kalayaan  
Mga Taga-Efeso  Na kay Kristo Ang Pagluluklok sa Kaitaasan  
Mga Taga-Filipos  Na kay Kristo Ang Malaking Katuwaan  
Mga Taga-Colosas  Na kay Kristo Ang Pagkukumpleto  
1 Mga Taga-Tesalonica  Na kay Kristo Ang Pagsasalin  
2 Mga Taga-Tesalonica  Na kay Kristo Ang Kabayaran  
1 Timoteo  Na kay Kristo Ang Hangarin  
2 Timoteo  Na kay Kristo Ang Determinasyon  
Tito  Na kay Kristo Ang Pagpapasigla  
Filemon  Na kay Kristo Ang Panggaganyak  
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Ang mga taga-Roma, na tinawag na “pinakadakilang sinulat” ni Pablo ay kumuha ng pamagat mula sa 
pangyayaring isinulat ito para sa iglesia sa Roma (1:7, 15). Hindi itinatag ni Pablo ang iglesia sa Roma, ngunit 
dahil siya ang apostol para sa mga Hentil, matagal na niyang ninais na bisitahin ang mga Mananampalataya 
sa Roma (15:22-23) upang mas lalo silang patatagin sa pananampalataya at upang ipangaral din ang 
ebanghelyo doon (1:13-15).  
 
Sa hangaring makapaglingkod sa Roma, sumulat siya sa Mga Taga-Roma upang paghandaan ang kaniyang 
pagbisita (15:14-17). Ito’y isinulat mula sa Corinto habang tinatapos ang pangungulekta para sa mahihirap sa 
Palestino. Mula dito ay tumungo siya sa Jerusalem upang dalhin ang pera, ang intensyon niya ay tumulak 
papuntang Roma at España pagkatapos (15:24). Nakapunta nga si Pablo doon sa kalaunan, ngunit bilang 
isang bilanggo. Mukhang si Febe, isang babaing kabilang sa iglesia sa Cencreang malapit sa Corinto (16:1) 
ang nagdala ng sulat sa Roma.  
 
Petsa ng Pagkakasulat:  A.D. 57–58  Ang Mga Taga-Roma ay isinulat noong mga A.D. 57-58  malamang na 
ito’y noong malapit ng matapos ang ikatlong misyonaryong paglalakbay (Mga Gawa 18:23–21:14; Mga Taga-
Roma 15:19). Dahil sa sinabi ni Pablo sa Mga Taga-Roma 15:26, mababanaag na natanggap na ni Pablo ang 
kontribusyon mula sa mga iglesia ng Macedonia at Acaya (kung saan nandon ang Corinto). Ang ibig sabihin 
nito’y galing na siya sa Corinto at dahil hindi pa siya nakakarating sa Corinto noong isinulat niya ang liham 
niya para sa iglesia dito (cf. 1 Mga Taga-Corinto 16:1-4; 2 Mga Taga-Corinto 8–9), ang pagsusulat ng liham 
sa Roma ay sumunod sa 1 at 2 Mga Taga-Corinto na may taong A.D. 55.  
 
Tema at Layunin:  Hindi isinulat ang Roma upang talakayin ang partikular na problema na gaya ng ibang 
mga sulat. Tatlong malilinaw na layunin ang lumalabas sa sinulat sa mga taga-Roma. Ang una ay upang 
ipabatid lamang ang kaniyang planong pagbisita sa Roma matapos makabalik sa Jerusalem at upang ihanda 
ang iglesia para sa kaniyang pagdating (15:24, 28-29 cf. Mga Gawa 19:21). Nais ni Pablong ipaalam sa kanila 
ang mga plano niya at upang asamin nila at ipanalangin ang katuparan nito (15:30-32). Ang ikalawang 
layunin ay upang ihayag ang kumpleto at detalyadong sinasabi ng mensahe ng ebanghelyo kung saan siya 
tinawag ng Diyos upang maghayag. Hindi lang handa ang apostol na “ipangaral ang ebanghelyo sa inyo 
din na mga nasa Roma” (1:15), nais din niyang sila’y magkaroon ng malinaw na pag-unawa sa kahulugan at 
mga sinasaklawan nito sa buong buhay, kasama ang: nakaraan (pagpapawalang sala na ang ibig sabihin ay 
matuwid na ang isang tao), kasalukuyan (Pagpapabanal na ang ibig sabihin ay pagtatangi), at hinaharap 
(pagluluwalhati na ang ibig sabihin ay maging kabahagi ng kaluwalhatian ni Cristo). Ang ikatlong layunin ay 
may kaugnayan sa mga tanong na natural na magmumula sa mga Judio at Hentil na Kristiyano sa Roma, 
gaya ng ano ang sabi ng ebanghelyo tungkol sa Kautusan at sa mga ritwal sa Lumang Tipan gaya ng 
pagiging tuli? At paano naman ang mga Judio? Isinantabi na lang ba sila ng Diyos? Nakalimutan na ba Niya 
ang mga pangako Niya sa mga Judio? Sinasagot ni Pablo ang mga katanungang ito at ipinapaliwanag ang 
planong kaligtasan ng Diyos para sa mga Judio at Hentil.  
 
Ang tema ni Pablo sa mga taga-Roma ay malinaw na isinasaad sa 1:16-17. Dito’y ipinakita ng mga apostol 
kung paano inililigtas ng Diyos ang makasalanan. Sa mga bersikulong ito, ang mga dakilang tema ng sulat ay 
pinagsama-sama: ang ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos, kaligtasan, lahat ng nananalig, katuwirang 
mula sa Diyos, Judio at Hentil. Si Charles Ryrie ay may napakahusay na pagbubuod sa tema at mga 
nilalaman nito:  
 

Mas pormal kesa sa iba pang liham ni Pablo, ang mga taga-Roma ay naglalatag ng doktrina 
ng pagpapawalang sala mula sa pananalig sa sistematikong pamamaraan. Ang tema ng sulat 
ay ang pagiging matuwid ng Diyos (1:16-17). Maraming bilang ng pangunahing doktrina ng 
Kristiyano ang tinatalakay: ang pahayag ng kalikasan (Mga Taga-Roma 1:19-20), ang  pagka-
pandaigdigan ng kasalanan (Mga Taga-Roma 3:9-20), pagpapawalang sala (Mga Taga-
Roma 3:24), paghahandog upang maging kabayaran (Mga Taga-Roma 3:25), 
pananampalataya (Mga Taga-Roma 4:1), orihinal na kasalanan (Mga Taga-Roma 5:12), 
pakikiisa kay Cristo (Mga Taga-Roma 6:1), ang pagpili at pagtanggi sa Israel (Mga Taga-
Roma 9–11), mga espirituwal na kaloob (Mga Taga-Roma 12:3-8), at paggalang sa gobyerno 
(Mga Taga-Roma 13:1-7).73 

 
 
Bukod sa pagpapakilala (1:1-17) at patapos na mga komento (15:14–16:27), madaling mahahati ang aklat sa 
tatlong bahagi:  

1. Ang unang walong kabanata ay doktrinal at sumususog sa mga pangunahing doktrina ng 
ebanghelyo ng pagiging matuwid (pagpapawalang sala at Pagpapabanal) nagmumula sa Diyos sa 
pamamagitan ng pananampalataya.  

2. Ang kasunod na tatlong kabanata (9–11) ay pambansa at naglalarawan sa pakikipag-ugnayan ng 
Diyos sa mga Judio at Hentil at ang relasyon ng bawat isa sa ebanghelyo. 
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3. Ang natitirang mga kabanata (12–16) ay nagbibigay ng praktikal na aplikasyon ng ebanghelyo sa 
pang-araw araw na pamumuhay ng Mananampalataya. 
  

Si Cristo sa Mga Taga-Roma: Itinampok ni Pablo si Jesus bilang ang Ikalawang Adan na ang pagiging 
matuwid at ang kamatayang kahalili ay nagpawalang sala sa lahat ng maglalagay ng kanilang 
pananampalataya sa Kaniya. Inialok Niya ang Kaniyang pagiging matuwid bilang isang regalong nagmumula 
sa kabutihang loob Niya para sa mga makasalanang tao, dahil Siya ang nagpasan ng paghuhusga ng Diyos 
sa kanilang pagiging makasalanan. Ang Kaniyang kamatayan at muling pagkabuhay ang mga basehan para 
sa katubusan ng mga Mananampalataya, pagpapawalang sala at pakikipagkasundo, kaligtasan at 
kaluwalhatian.74 

 
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Panimula (1:1-17)  
  1:1-7  1:8-15  1:16-17  
 
 2.  Paghatol: Ang Pangangailangan ng Katuwiran Dahil sa Kasalanan ng Lahat (1:18–3:20)  
  a.  Ang Paghatol sa Imoral na Tao (Ang Hentil) (1:18-32)  
   1:18-23  1:24-27  1:28-32  
  b.  Ang Paghatol sa Moral na Tao (2:1-16)  
   2:1-11  2:12-16  
  c.  Ang Paghatol sa RelihiyosongTao  (Ang Hudio) (2:17–3:8)  
   2:17-24  2:25-29  3:1-8  
  d.  Ang Paghatol sa Lahat ng Tao  (3:9-20)  
   3:9-18  3:19-20  
 

3.  Pagapapawalang Sala: Ang Pagpapataw ng Katuwiran ng Diyos sa Pamamagitan ni Cristo (3:21–
5:21)  

  a.  Ang Paglalarawan ng Pagiging Matuwid (3:21-31)  
   3:21-26  3:27-31  
  b.  Ang Ilustrasyon ng Pagiging Matuwid (4:1-25)  
   4:1-8  4:13-15      
   4:9-12  4:16-25 
  c.  Ang Mga Biyaya ng Pagiging Matuwid (5:1-11)  
  d.  Ang Pagkakaiba ng Pagiging Matuwid at Paghatol (5:12-21)  

5:12-14  5:15-17  5:18-21  
 
 4.  Pagpapabanal: Katuwirang Ibinahagi at Ipinakita (6:1-8:39)  
  a.  Pagpapabanal at Kasalanan (6:1-23)  
   6:1-7  6:12-14  6:20-23 
    6:8-11 6:15-19 
  b.  Pagpapabanal at Kautusan (7:1-25)  
   7:1-3  7:7-13  7:21-25  
    7:4-6 7:14-20 
  c.  Pagpapabanal at Ang Banal na Espiritu (8:1-39)  

8:1-8  
8:9-17  

8:18-25  
8:26-27  

8:28-30  
8:31-39  

 
 5.  Pagbibigay Katuwiran: Hudio at Hentil, Ang Saklaw ng Pagiging Matuwid ng Diyos (9:1–11:36)  
  a.  Ang Nakaraan ng Israel: Pagpili ng Diyos (9:1-29)  
   9:1-5  9:14-18  9:27-29  
   9:6-13 9:19-26 
  b.  Ang Kasalukuyan ng Israel: Pagtanggi ng Diyos (9:30–10:21)  
   9:30-33  10:5-13  10:16-17  
    10:1-4 10:14-15 10:18-21 
  c.  Ang Hinaharap ng Israel: Pagpapanumbalik ng Israel (11:1-36)  
   11:1-6  11:11-16  11:25-32  
    11:7-10 11:17-24 11:33-36 
 
 6.  Aplikasyon: Ang Paggawa ng Katuwiran sa Paglilingkod (12:1–15:13)  
  a.  Na Kaugnay sa Diyos(12:1-2)  
  b.  Na Kaugnay sa Sarili(12:3)  
  c.  Na Kaugnay sa Iglesiya (12:4-8)  
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  d.  Na Kaugnay sa Lipunan (12:9-21)  
   12:9-13  12:14-21  
  e.  Na Kaugnay sa Gobyerno (13:1-14)  
   13:1-7  13:8-10  13:11-14  
  f.  Na Kaugnay sa ibang Kristiyano (14:1–15:13)  
   14:1-4  14:10-12  15:1-6  
   14:5-9 14:13-23 15:7-13 
 
 7.  Personal na Mensahe at Benediksyon (15:14–16:27)  
  a.  Ang Mga Plano ni Pablo(15:14-33)  
   15:14-21 1 5:22-29  15:30-33  
  b.  Mga Personal na Pagbati ni Pablo (16:1-16)  
   16:1-2  16:3-16  
  c.  Konklusyon at Benediksyon ni Pablo (16:17-27)  
   16:17-20  16:21-24  16:25-27  
 

Unang Mga Taga-Corinto 
(Cristo: Ang Karunungan ng Diyos sa Atin) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Si Pablo ang sumulat ng sulat na ito. Ito’y sinuportahan ng parehong 
panlabas at panloob na ebidensya. Magmula pa noong unang siglo (A.D. 96) hanggang ngayon, mayroong 
tuloy-tuloy at masaganang ebidensya na si Pablo ang sumulat nito. Sinulat ni Clement ng Roma (isang pastor 
noong ikalawang siglo) ang ganito sa 1 Mga Taga-Corinto “ang Sulat ng pinagpalang Apostol Pablo,” sa 
kaniyang sariling Sulat para sa mga taga-Corinto at inihalimbawa din ang 1 Corinto patungkol sa patuloy na 
pagkakawatak-watak. Ang panloob na ebidensya ay kitang-kita. Tinawag ng manunulat ang sarili na Pablo ng 
kung ilang beses (1:1; 16:21 cf. 1:12-17; 3:4, 6, 22).  
 
Ang masusing pag-aaral ng mga aklat ng mga Gawa at ng ilang mga sulat ng mga apostol ay nagpapahayag 
ng maikling kwento ng bahagi ni Pablo sa mga simbahan sa Corinto: Ang mga (1) unang bisita sa Corinto 
nasundan ng (2) ang unang sulat sa taga Corinto(ngayon ay nawawala). At sinundan ng (3) ang pangalawang 
sulat sa mga taga Corinto (1Corinto) at tsaka (4) ang pangalawang pagbisita sa Corinto (ang “masakit na 
pagbisita: 2 Corinto2:1) Pagkatapos (5) ang pangatlong sulat sa mga taga Corinto (ngayon ay nawawala na 
rin). Ito ay sinundan ng 2 Corinto, (6)Ang ika-apat na sulat sa mga Corinto. At sa wakas (7)mayroong 
pangatlong pagbisita sa Corinto (Gawa 20:2-3). Dapat bigyang pansin na ang dalawang nawawalang sulat ay 
nawala sapagkat ito ay hindi kaloob ng Diyos na mapabilang sa Bibliya. 
 
Petsa ng Pagkakasulat: A.D. 55 Unang pinangaral ni Pablo ang ebanghelyo sa Corinto habang siya’y nasa 
ikalawang misyonaryong paglalakbay, mga A.D. 50. Habang nandoroon, siya’y namuhay at nagtrabahong 
kasama si Aquila at Priscila sa parehong hanapbuhay, paggawa ng tent (Mga Gawa 18:3). Gaya ng kaniyang 
nakaugalian, nangaral muna si Pablo sa sinagoge ngunit sa kalaunan ay pinatalsik ng oposisyon ng Judio. 
Subalit, lumipat lang siya sa katabing pinto sa bahay ni Ticio Justo kung saan niya ipinagpatuloy ang 
ministeryo (18:7). Kahit inakusahan ng mga Judio sa harapan ng gobernador ng Roma na si Galio (isang 
paratang na binalewala) nanatili si Pablo ng 18 buwan sa Corinto (Mga Gawa 18:1-17; 1 Mga Taga-Corinto 
2:3). Isinulat ang liham na ito noong mga A.D. 55 palapit sa katapusan ng ikatlong taong paninirahan ni Pablo 
sa Efeso (16:5-9; Mga Gawa 20:31). Sa kaniyang pagbanggit na tumigil siya sa Efeso hanggang Pentecostes 
(16:8), mukhang may intensyon siyang manatili pa doon sa loob ng isang taon nang isulat niya ang liham na 
ito.  
 
Tema at Layunin: Upang tumulong na maunawaan ang tema at layunin, ang kaunting pag-aaral sa 
pinangyarihan ay nararapat. Ang Corinto ay isang malaking syudad (itinatayang 700,000 ang populasyon; 
mga dalawa sa tatlong bahagdan ay alipin) na nasa makipot na isthmus (isang kapiraso ng lupa na nakadila 
sa katawan ng tubig) sa pagitan ng Dagat Aegean at ng Dagat Adriatic na konektado sa Peloponnesus ng 
Hilagang Grecia. Kahit masagana, sa pananaw ng tao, maaaring naitanong nina Pablo at ng kaniyang mga 
kasamahan kung ano ang magiging tagumpay ng ebanghelyo ng pagiging matuwid ng Diyos sa isang siyudad 
na gaya ng Corinto. Bilang isang lungsod, may reputasyon ito sa pagkahumaling sa mga materyal at pagiging 
talamak sa kasalanan. Ang lungsod na ito ay puno ng mga altar at templo na pinakaprominente ay ang kay 
Aphrodite na nakaupo sa tuktok na may sukat na 1,800 talampakan (550 metro) na kung tawagi’y 
Acrocorinthus. Sa mga naunang Griyegong literatura ito’y nauugnay sa kayamanan at imoralidad. Ang 
kasabihang “babaing Corinto” ay nangahulugang isang nagbebenta ng aliw. Ang terminong, “kumilos ng gaya 
ng isang taga-Corinto,” ay nangahulugang, “mangalunya.” Karamihan sa kayamanan at bisyo sa Corinto ay 
nakasentro sa paligid ng templo ni Aphrodite at ang ilang libo nitong mga nagbebenta ng aliw. Kaya’t sa 
kadahilanang ito isang kasabihan ang nagbababala, “Hindi para sa lahat ng tao ang paglalakbay sa Corinto.”  
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Mula sa sanaysay sa mga Gawa lumalabas na kakaunti lang ang naging Kristiyano mula sa mga Judio at 
halos lahat ay mga Hentil. Karamihan dito’y galing sa mababang antas ng lipunan, ngunit meron din naman 
sigurong nakaaangat sa buhay (1:26-31). Sa kanila’y may marka ng pagkakaiba ng kinalalagyang sosyal at 
pangkabuhayan (7:20-24; 11:21-34); ang ilan nga sa kanila ay punong-puno ng imoralidad ng pagano (6:9-
11). Ngunit dahil sila’y mga Griyego ipinagmamapuri nila ang sarili sa pagiging intelektuwal, kahit na sa kaso 
nila’y paurong na ito (1:17; 2:1-5).

 75
 

 
Tiyak na makikita ng tumitingin kung paanong ang imoral at relihiyosong mga kundisyon sa Corinto ay 
nagbunga ng negatibong epekto sa pang-espirituwal at moralidad na buhay ng iglesia. Ang pangunahing 
tema ng liham ay kung paanong ang bagong buhay ng Kristiyano, pinabanal kay Cristo at tinawag na maging 
banal, ay dapat ilapat sa bawat sitwasyon ng buhay. Ang bagong buhay na ito kay Cristo ay nananawagan 
para sa isang pamumuhay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu (3:16, 17; 6:11, 19–20). Ang karunungan ng 
Diyos na ipinakita sa sa atin sa pamamagitan ni Cristo ay babago sa Mananampalataya sa parehong antas 
pang-indibidwal at panglipunan.  
 
Kaya, ang 1 Corinto ay isinulat bilang isang pagtutuwid ng pastor sa mga balitang natanggap niya tungkol sa 
maraming suliranin at kaguluhan sa iglesia doon. Ilan sa mga problemang ito’y ang pagkakawatak-watak ng 
iglesia (1:11), pagtitiwala sa karunungan ng tao o ng sanlibutan keysa ng sa Diyos (1:21-30), imoralidad (5:1-
13; 6:9-20), ang ilang mga katanungan tungkol sa pag-aasawa at diborsyo, pagkain, pananambahan, mga 
espiritwal na kaloob, at ang muling pagkabuhay. Walang duda, dahil sa kanilang relihiyoso at imoral na 
eksperiyensiya sa  buhay, maling paniniwala at gawain ang humuhugis sa simbahang ito.  
 
Si Cristo sa 1 Mga Taga-Corinto: Ang kahalagahan ni Cristo bilang ang buod, pinanggagalingan, at 
pamamaraan ng buhay Kristiyano ay isinasaad sa 1:30, “Sa Kaniya mula ang ating pakikipag-isa kay 
Cristo Jesus, na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan Niya, tayo’y pinawalang sala ng Diyos, 
pinapaging-banal at iniligtas.”  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Panimula (1:1-9)  
  a.  Paunang Pagbati (1:1-3)  
  b.  Ang Panalangin ng Pasasalamat (1:4-9)  
 
 2.  Pagkakawatak-watak sa Iglesiya (1:10–4:21)  
  a.  Ang Ulat ng Pagkakawatak-watak (1:10-17)  
  b.  Ang mga Kadahilanan sa Pagkakawatak-watak (1:18–2:16)  
   1:18-25  2:1-5    
 1:26-31 2:6-16 

c.  Ang Resulta ng Pagkakawatak-watak (3:1–4:5)  
   3:1-4  3:10-15  3:18-23   
   3:5-9 3:16-17 4:1-5  
  d.  Ang Intensyon at Halimbawa ni Pablo (4:6-21) 4:6-7 4:8-13 4:14-21  
 
 3.  Kaguluhang Moral sa Iglesiya (5:1–6:20)  
  a.  Ang Kasong Insestuwal (5:1-13)  
   5:1-5  5:6-8  5:9-13  
  b.  Ang Suliranin sa Pagsasakdal sa Korte ng mga Pagano (6:1-8)  
  c.  Ang Babala Laban sa Maluwag na Moralidad (6:9-20)  
   6:9-11  6:12-20  
 
 4.  Mga Tagubilin Ukol sa Pag-aasawa (7:1-40)  
  a.  Ang Pag-aasawa at ang Buhay na Walang Asawa (7:1-9)  
  b.  Ang Pag-aasawa at ang Diborsyo (7:10-24)  
   7:10-11  7:17-20  
   7:12-16 7:21-24 
  c.  Ang Pag-aasawa at ang Kristiyanong Paglilingkod (7:25-38)  
   7:25-31  7:32-35  7:36-39  
  d.  Ang Pag-aasawa at ang Muling Pag-aasawa (7:39-40)  
 
 5.  Mga Tagubilin Ukol sa mga Pagkaing Inihandog sa mga Diyos-diyosan (8:1–11:1)  
  a.  Tanong: Maaaring bang kumain ang isang Kristiyano ng pagkaing inialay (8:1-13)  
   8:1-3  8:4-6  8:7-13  
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b.  Halimbawa ni Pablo (9:1-27)  
   9:1-2  9:8-14  9:19-23  
   9:3-7 9:15-18 9:24-27 
  c.  Mga Eksortasyon (10:1–11:1)  
   10:1-5  10:14-22  10:31-33  
   10:6-13 10:23-30 11:1 
 
 6.  Mga Tagubilin Ukol sa Pampublikong Pananambahan (11:2–14:40)  
  a.  Ang Pagtatakip sa Ulo ng mga Babae (11:2-16)  
  b.  Ang Banal na Hapunan(11:17-34)  
   11:17-22  11:27-32  
   11:23-26 11:33-34 
  c.  Ang Paggamit ng mga Espirituwal na mga Kaloob (12:1–14:40)  
   12:1-3  13:1-3 14:13-19  
   12:4-11 13:4-7  14:20-25   
   12:12-13 13:8-13 14:26-33 
   12:14-26 14:1-5 14:34-36 
   12:27-31 14:6-12 14:37-40 
 
 7.  Ang Doktrina ng Muling Pagkabuhay (15:1-58)  
  a.  Ang Importansya ng Muling Pagkabuhay (15:1-11)  
   15:1-2  15:3-11  
  b.  Ang mga Bunga ng Pagtatatwa sa Muling Pagkabuhay (15:12-19)  
  c.  Ang Kristiyanong Pag-asa (15:20-34)  
   15:20-28  15:29-34  
  d.  Ang Katawang sa Pagkabuhay na mag-uli (15:35-50)  
   15:35-41  15:42-49  
  e.  Ang Tagumpay ng Kristiyano sa Pamamagitan ni Kristo (15:51-58)  
   15:51-57  15:58  
 
 8. Ang Koleksyon para sa Jerusalem (16:1-4)  
 
 9. Konklusyon (16:5-24)  
  16:5-9   16:13-14  16:21-24  
  16:10-12 16:15-20 

 

Ikalawang Mga Taga-Corinto 
(Cristo: Ang Pang-aliw ng Diyos sa Atin) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Muli gaya ng indikasyon sa panimulang pagbati, si Pablo ang sumulat ng 
liham na ito. Parehong may matibay sa panlabas at panloob na ebidensyang sumusuporta kay Pablo bilang 
manunulat nito.  Sa katotohanan, “nakamarka dito ang kaniyang estilo at naglalaman ito ng maraming 
pagsasanaysay tungkol sa sarili na higit sa iba pa niyang sinulat.”76 

 
 
Petsa ng Pagkakasulat:  A.D. 56  Dahil sa isang malaking kaguluhan na sanhi ng mga platero (Mga Gawa 
19:23-41) nilisan ni Pablo ang Efeso patungong Macedonia (Mga Gawa 20:1) noong tag-sibol sa taong A.D. 
56. Dahil dito, napatigil siya sa Troas sa pag-asang makakatagpo si Tito (2 Mga Taga-Corinto 2:13) upang 
makatanggap ng balita tungkol sa mga kundisyon sa Corinto. Nang hindi niya nakita si Tito doon, tumuloy na 
siya sa Macedonia, bakas ang pagkabalisa para sa kaligtasan ni Tito (7:5-6). Dito na niya nakatagpo si Tito 
na nagdala ng magandang balita tungkol sa pangkalahatang kalagayan ng iglesia sa Corinto ngunit 
masamang balita tungkol sa isang grupo na nagsusulong ng oposisyon kay Pablo at sa kaniyang pagka-
apostol. Mula sa Macedonia muling lumiham si Pablo sa ikaapat na pagkakataon, 2 Mga Taga-Corinto. 
Pagkatapos ay muli siyang bumisita sa maikatlong beses sa Corinto noong tag-yelo sa taong A.D. 56-57 
(Mga Gawa 20:2-3).  
 
Tema at Layunin: Sa lahat ng mga liham ni Pablo, ang 2 Mga Taga-Corinto ang pinaka-personal at 
madibdiban. Dito’y ibinukas niya ang kaniyang puso at idineklara ang walang maliw niyang pagmamahal para 
sa mga taga-Corinto kahit na ang iba sa kanila ay matigas niyang kritiko at paiba-iba ng pagtingin sa kaniya. 
Ang pangunahing tema ay tinalakay ni James K. Lowery sa Bible Knowledge Commentary:  
 

Ang pinakadahilan ng pagkabagabag ni Pablo ay ang presensya ng mga huwad na guro na 
nagpapanggap na mga apostol na pumasok sa iglesia. Isinulong nila ang kanilang mga 
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sariling ideya habang dinudumihan (sinisira ang reputasyon) ang katauhan at mensahe ng 
apostol. Ang Ikalawang Corinto ay isinulat upang ipagtanggol ang kaniyang pagiging tunay na 
apostol at ang kaniyang mensahe. Ito’y hindi isinagawa sa makasariling espiritu dahil batid ni 
Pablong ang pagtanggap sa kaniyang ministerio at mensahe ay kaakibat ng espiritwal na 
kalagayan ng iglesia ng Corinto.77 

 
 
Sa proseso ng pagtatanggol ni Pablo, tatlong mahahalagang layunin ang lumabas: (1) Inihayag ni Pablo ang 
kaniyang kagalakan sa positibong tugon ng iglesia sa kaniyang ministeryo (1:1–7:16); (2) Sinikap niyang 
paalalahanan ang mga Mananampalataya sa kanilang naipangakong paghahandog para sa Kristiyanong 
taga-Judea (8:1–9:15); (3) sinikap niyang ipagtanggol ang awtoridad ng kaniyang pagka-apostol (10:1–13:14).  
 
Si Cristo sa 2 Mga Taga-Corinto: Sa sulat na ito, makikita natin Siya bilang ating taga-aliw (1:5), tagumpay 
(2:14), Panginoon (2:4), paglaya o kalayaan para sa isang bagong buhay (3:17), ilaw (4:6), hukom (5:10), 
pakikipagkasundo (5:19), regalo (9:15), may-ari (10:7), at kapangyarihan (12:9).  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas78 

 
1.  Paliwanag sa Ikinilos ni Pablo at Pang-Apostol na Ministeryo (1:1–7:16)  
  a.  Paunang Pagbati (1:1-2)  
  b.  Pasasalamat Para sa Pag-Aliw ng Diyos sa Gitna ng Paghihirap (1:3-11) 
   1:3-7 1:8-11  
  c.  Ang Integridad ng Motibo at Kilos ni Pablo (1:12–2:4) 
   1:12-14 1:23-24 
   1:15-22 2:1-4  
  d.  Pagpapatawad sa Nagkasala sa Corinto (2:5-11)  
  e.  Ang Direksyon ng Diyos sa Ministeryo (2:12-17) 
   2:12-13 2:14-17  
  f.  Ang Mga Mananampalatayang Taga-Corinto - Isang Liham Mula kay Cristo (3:1-11) 
   3:1-13 2:14-17  
  g.  Pagtingin sa Kaluwalhatian ng Diyos ng Bukas ang Mga Mukha (3:12 - 4:6) 
   3:12-18 4:1-6  

h.  Kayamanan sa Mga Palayok (4:7-15) 
   4:7-12 4:13-15   
  i.  Ang Pagdating ng Kamatayan at Kung Anong Kahulugan Nito sa Mananampalataya (4:16-5:10) 
   4:16-18 5:1-5 5:6-10  
  j.  Ang Ministeryo ng Pakikipagkasundo (5:11-6:10) 
   5:11-15 5:20-2 
   5:16-19 6:1-10  
  k.  Ang Hiling ng Isang Espirituwal na Ama Para sa Kaniyang Mga Anak (6:11–7:4) 
   6:11-13 7:1 
   6:14-18 7:2-4  
  l.  Ang Pagkikipagtagpo kay Tito (7:5-16) 
   7:5-12 7:13-16  
 
 2.  Hortatoryo (Paghimok): Ang Koleksyon Para sa Mga Kristiyanong Taga-Jerusalem (8:1–9:15)  
  a.  Hinihimok Ang Pagiging Mapagbigay (8:1-15) 
   8:1-6 8:7-15  
  b.  Si Tito at Ang Kaniyang Mga Kasamahan Ipinadala sa Corinto (8:16–9:5) 
   8:16-24 9:1-5  
  c.  Mga Resulta ng Pagbibigay ng May Kaluwagan (9:6-15)  
 
 3.  Ang Pagbibigay Katwiran ni Pablo sa Kaniyang Awtoridad Bilang Apostol (10:1–13:14)  
  a.  Ang Depensa ni Pablo sa Kaniyang Awtoridad Bilang Apostol at Ang Saklaw ng Kaniyang Misyon 
   (10:1-18) 
   10:1-6 10:7-11 10:12-18  
  b.  Si Pablo Napilitan sa Hangal na Pagmamayabang (11:1–12:21) 
   11:1-6 11:21-29 12:11-13 
   11:7-11 11:30-33 12:14-18 
   11:12-15 12:1-6 12:19-21 
   11:16-20 12:7-10 12:19-21  

c.  Huling Mga Babala (13:1-10) 
   13:1-4 13:5-10  
  d.  Konklusyon (13:11-14) 
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Mga Taga-Galacia 
(Cristo: Ang Katuwiran ng Diyos sa Atin) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Ipinakilala ni Pablo ang sarili bilang sumulat ng sulat na ito sa ganitong mga 
salita, “Si Pablo isang apostol.”  
 
Petsa ng Pagkakasulat:  A.D. 49  Ang liham ay isinulat para sa mga Kristiyano sa Timog ng Galacia. Ang 
mga iglesiang ito ay itinatag sa unang misyonaryong paglalakbay ni Pablo. Isinulat ang liham na ito 
pagkatapos ng huling paglalakbay (marahil ay mula sa Antioch noong A.D. 49, dahil dito’y ito ang pinaka-
unang sulat ni Pablo) bago magsimula ang Konseho sa Jerusalem (Mga Gawa 15).  
 
Tema at Layunin:  Ang Sulat para sa mga taga-Galacia ay tinawag ng mga iskolar ng teolohiya “Ang Tsarter 
ng Kalayaang Kristiyano.” Ang Mga Taga-Galacia ay nagsilbing hamon sa mga taga Juda at sa kanilang turo 
ng legalismo (namumuhay ayon sa batas hindi sa biyaya). Itinuro rin nila na ang mga seremonyal na gawi sa 
Lumang Tipan ay dinadala pa rin ng iglesiya. Kung gayon, ang apostol ay sumulat upang pabulaanan ang 
maling ebanghelyo ng gawa at ihalimbawa ang kataasan ng pagpapawalang sala sa pananampalataya at ang 
paglilinis ng Banal na Espiritu.  
 
Sa karagdagan, ang mga taga Juda ay di lamang nagdeklara ng maling ebanghelyo ngunit nilayon din na 
bigyang alinlangan ang pagkaapostol ni Pablo. Sa unang dalawang kabanata, Ipinangtanggol ni Pablo ang 
kaniyang pagkaapostol at ang mensahe na nagmula sa nabuhay na mag-uli na si Cristo. At sa Kabanata 3 at 
4, siya’y nakipagtalo sa tunay na doktrina ng biyaya, ang doktrina ng pagpapawalang sala sa pamamagitan 
ng pananampalataya. Ang ilan, malamang, ay magsasabi na ang doktrina ay magdadala ng lisensiya (upang 
magkasala), kung kaya’t ang apostol ay nagpatunay na ang kalayaang pangkristiyano ay di nangangahulugan 
ng lisensiya upang magkasala. Ang kabanata 5  hanggang 6 ay nagpakita na ang mga kristiyano’y dapat 
matutong mamuhay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, at ang pamumuhay na puspos ng Banal na 
Espiritu ay magbubunga hindi sa gawa ng laman bagkus ay bunga ng Espiritu.  
 
Si Cristo sa Galacia: Sa pamamagitan ng Kaniyang kamatayan na kung saan namatay ang mga 
Mananampalataya sa Batas at sa pamamagitan ng buhay na umaayon kay Cristo (2:20), ang mga 
Mananampalataya ay lumaya mula sa pagkaalipin (5:1f) at dinala sa posisyon ng kalayaan. Ang 
kapangyarihan ng krus ay nagbibigay ng pagliligtas sa sumpa ng batas, mula sa kapangyarihan ng 
kasalanan, at sa sarili (1:4; 2:20; 3:13; 4:5; 5:16, 24; 6:14).  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Personal: Ang Ebanghelyo ng Biyaya, Pagpapawalang Sala sa Pananampalataya, Ipinagtanggol 
  (1:1–2:21)  
  a.  Pambungad (1:1-9) 
   1:1-2 1:3-5 1:6-10  
  b.  Ang Ebanghelyo ng Biyaya Dumating sa Pamamagitan ng Pahayag (1:10-24) 
   1:1-12 1:13-17 1:18-24    
  c.  Ang Ebanghelyo ng Biyaya ay Sinang-Ayunan ng Simbahan sa Jerusalem (2:1-10)  
  d.  Ang Ebanghelyo ng Biyaya ay Binigyang Katuwiran Nang Si Pedro ay Iwasto (2:11-21) 
   2:11-14 2:15-21  
 
 2.  Doktrinal: Ang Ebanghelyo ng Biyaya, Pagpapawalang Sala Mula sa Pananampalataya,  
  Ipinaliwanag (3:1–4:31)  
  a.  Ang Karanasan ng Mga Taga-Galacia: Ang Espiritu ay Ibinigay sa Pamamagitan ng   
   Pananampalataya (3:1-5)  
  b.  Ang Halimbawa ni Abraham: Siya’y Pinawalang Sala ng Pananampalataya, Hindi ng Gawa (3:6-9)  
  c.  Ang Pagpapawalang Sala ay Mula sa Pananampalataya Hindi Mula sa Kautusan (3:10–4:11) 
   3:10-14 3:19-22 4:1-7 
   3:15-18 3:23-29 4:8-11  
  d.  Tinanggap ng Mga Taga-Galacia Ang Kanilang Mga Pagpapala sa Pamamagitan ng   
   Pananampalataya, Hindi Mula sa Kautusan. (4:12-20)  
  e.  Ang Kautusan at Biyaya ay May Tigisang Kinalalagyan (4:21-31)  
  

3.  Praktikal: Ang Ebanghelyo ng Biyaya, Pagpapawalang Sala sa Pamamagitan ng   
 Pananampalataya, Inilapat (5:1–6:18)  

a.  Ang Posisyon ng Kalayaan: Manatili Dito (5:1-12) 
   5:1 5:2-6 5:7-12  
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  b.  Ang Paggamit sa Kalayaan: Maglingkod at Mag-Ibigan sa Isa’t Isa (5:13-15)  
  c.  Ang Kapangyarihan ng Kalayaan: Mamuhay sa Pamamagitan ng Espiritu (5:16-26) 
   5:16-24 5:25-26  
  d.  Ang Gawain ng Kalayaan: Gumawa ng Mabuti sa Lahat ng Tao (6:1-10) 
   6:1-5 6:6-10  
  e.  Ang Konklusyon (6:11-18)  
 

Mga Taga-Efeso 
(Cristo: Ang mga Kayamanan ng Diyos sa Atin) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Gaya ng malinaw na pagsasaad sa panimula ng mga sulat na ginawa sa 
kulungan, indineklara na si Pablo ang sumulat. Ang tradisyonal na pamagat ay “Para sa mga taga-Efeso.”  
 
Petsa ng Pagkakasulat:  A.D. 60–61  Si Pablo ay isang bilanggo nang isinulat niya ang liham na ito (Mga 
Taga-Efeso 3:1; 4:1; 6:20). Kahit na nagkakaiba-iba ang mga iskolar kung saang kulungan isinulat ni Pablo 
ang Efeso kung siya ba’y nakabilanggo sa Caesaria (Mga Gawa 24:27) noong A.D. 57–59, o sa Roma (28:30) 
noong A.D. 60–62, basta’t itinuturo ng ebidensya na ito’y nasa kulungan. Pinaniniwalaang ang mga aklat ng 
Efeso, Filipos, Colosas, at Filemon ay isinulat din sa pare-parehong panahon (Mga Taga-Filipos 1:7; Mga 
Taga-Colosas 4:10; Filemon 9). Dahil walang ibinigay na palatandaan ang Efeso sa paglaya ni Pablo na gaya 
ng sa Filipos (1:19-26) at Filemon (1:22), maraming naniniwala na ang Efeso ay isinulat sa pasimula ng 
pagkakabilanggo sa Roma noong mga A.D. 60 habang nakakulong sa inuupahang bahay binabantayan ng 
guwardiya (Mga Gawa 28:30). Matapos palayain si Pablo isinulat niya ang 1 Timoteo at Tito, muling dinakip, 
isinulat ang 2 Timoteo at pagkatapos ay minartir sa Roma.  
 
Tema at Layunin: Sa aklat ng Efeso, isinalaysay ni Pablo ang maluwalhating misteryo, “ang iglesiang 
katawan ni Cristo,” si Cristo bilang ang ulo ng Iglesia (1:22, 23), at ang Mananampalataya bilang ang mga ka-
miyembro ng bawat isa at biniyayaan ng iba’t-ibang espiritwal na pagpapala kay Cristo (1:3; 2:11-22). 
Malinaw na ang layunin ni Pablo ay palawakin ang abot ng paningin ng Mananampalataya ukol sa walang 
hanggang kayamanan ng kaniyang pagpapala kay Cristo na ulo ng iglesia na katawan naman ni Cristo. Mula 
dito, dalawang dakilang layunin ang lumalabas sa liham na ito. Ang una ay upang ilarawan ang ilan sa mga 
kayamanan ng mga pagpapala na mayroon ang Mananampalataya kay Cristo, at kung paano, sa 
pamamagitan ng mga ito, ang lahat ng pangwalang hangganang layunin ng Diyos ay nasa pagiging tao ni 
Cristo, ang mga bagay sa langit at dito sa lupa (1:3-12). Ang ikalawang tema ay dumadaloy mula sa una, ito 
ay ang responsibilidad ng Mananampalataya na alamin, hawakan at mamuhay sa paraang ayon sa posisyon 
niya sa langit at kung paano siya tinawag kay Cristo (1:18-23; 3:14-21; 4:1).  
 
Bagama’t hindi isinulat upang magtuwid ng ilang mga pagkakamali, ginawa ni Pablo ang sulat na ito bilang 
paghadlang sa mga problemang ito na madalas mangyari dahilan sa kakulangan ng paglago o kaya’y 
kakulangan sa pagunawa at pagsasabuhay ng mga bagay na mayroon ang mga Kristiyano kay Kristo. Malapit 
ang kaugnayan nito sa maikling bahagi ng pakikipaglaban ng Kristiyano/mananampalataya kay Satanas 
(6:10-18). Kayat, sinulat ni Pablo ang tungkol sa kayamanan, paglakad at pakikipaglaban ng isang 
Kristiyano/mananampalataya. 
 
Si Cristo sa Mga Taga-Efeso: Ang mga katagang nasa aklat ng Efeso na gaya ng “nakay Cristo” o “kasama 
ni Cristo” ay nakita ng may 35 na beses. Ito’y mga pangkaraniwang salitain ni Pablo, ngunit sa sulat na ito sila 
nakitang mas marami keysa sa iba. Dahil dito, mas nakita natin kung anong meron sa Mananampalataya 
mula sa posisyon nila sa Tagapagligtas. Sila’y nakay Cristo (1:1), pinagpala ng iba’t ibang pagpapala kay 
Cristo (1:3), pinili sa Kaniya (1:4), inampon sa pamamagitan ni Cristo (1:5), nasa Minamahal (1:6), tinubos sa 
pamamagitan Niya (1:7), pinamanahan sa pamamagitan Niya (1:11), mayroong pag-asa ng kapurihan sa 
kaluwalhatian Niya kay Cristo (1:12), tinatakan ng Espiritung mula sa Kaniya bilang pangunang katunayan ng 
mamanahin (1:13-14), binuhay, ibinangon, at nakaupong katabi Niya sa kalangitan (2:5-6), nilikha kay Cristo 
para sa mabubuting gawa (2:10), bahagi sa pangako kay Cristo (3:6), at binigyan ng daan tungo sa Diyos sa 
pamamagitan ng pananalig kay Cristo (3:12).  
 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Paunang Pagbati (1:1-2)  
 2.  Ang Doktrinang Bahagi ng Sulat: Ang Pagtawag sa Iglesia (1:3–3:21)  
  a.  Kapurihan Para sa Pagtubos (1:4-14)  
  b.  Panalangin Para sa Karunungan Isang Pahayag (1:15-23)  
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c.  Paglilipat ng Posisyon (2:1-22) 
 2:1-10 2:11-22 

  d.  Mga Pariralang Pagpapaliwanag (3:1-13)  
  e.  Ang Panalangin Para sa Katuparan (3:14-21)  
 
 3.  Ang Praktikal na Bahagi ng Sulat: Ang Pamumuhay ng Iglesia (4:1–6:24)  
  a.  Ang Buhay ng Mananampalataya Tungo sa Pagkakaisa (4:1-16)  

4:1-6 4:7-16 
  b.  Ang Buhay ng Mananampalataya Tungo sa Pagiging Matuwid (4:17– 5:18)

4:17-24 
4:25-32 

5:1-2 
5:3-5 

5:6-14 
5:15-21 

  c.  Ang Buhay ng Mananampalataya sa Mundo (5:19 - 6:9)  
5:22-24 
5:25-33 

6:1-8 
   6:9 

  d.  Ang Buhay ng Mananampalataya sa Labanan (6:10-20) 
6:10-17 6:18-20 

  e.  Konklusyon (6:21-24)  
 

Mga Taga-Filipos 
(Cristo: Ang Kasapatan ng Diyos sa Atin) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Si Pablo ang sumulat. Isinulat ang sulat para sa iglesia sa Filipos, ang 
unang iglesiang itinatag ni Pablo sa Macedonia at ito’y pinamagatang , “Para sa mga taga-Filipos.”  
 
Petsa ng Pagkakasulat: A.D. 60–61 Gaya ng sa mga taga-Efeso, ang sulat na ito ay isinulat habang 
nakabilanggo si Pablo. Ang pagbanggit niya sa guwardiyang Pretoriya (Mga Taga-Filipos 1:13) na may 
kasamang posibilidad ng kamatayan (1:20-26) ay nagmumungkahi na siya’y nagsusulat mula sa Roma.  Kahit 
na posible ang kamatayan, may kumpiyansa pa rin si Pablo sa kaniyang paglaya. Ito’y palatandaan na 
maaaring isinulat ang Filipos pagkatapos ng liham sa Efeso sa hulihan ng A.D. 60 o 61.  
 
Tema at Layunin:  Samantalang, ang aklat ng Efeso ay nagsalaysay sa maluwalhating misteryo, “ang iglesia 
na katawan ni Cristo,” si Cristo ang ulo ng Iglesia (1:22-23), at ang mga Mananampalataya ay ka-miyembro 
ng bawat isa na pantay-pantay na biniyayaan ng iba’t-ibang espirituwal na pagpapala kay Cristo (1:3; 2:11-
22), ang aklat ng Filipos ay tumutukoy sa aklat ng Efeso.  Nangangalaga ang mga Filipos laban sa pagkabigo 
na gamitin ang kaloob ni Cristong pagkakaisa at sa pagkabigo ng mga Mananampalataya na magalak sa 
kanilang mga pagpapala at posisyon kay Cristo (Mga Taga-Filipos 1:27; 2:2; 4:1f). Ang tema ng Filipos ay 
pwedeng maging “kagalakan at pagkakaisa kay Cristo.”  
 
Maraming hayagang layunin si Pablo sa pagsulat ng liham na ito sa mga taga-Filipos: (1) Sinikap niyang 
ipadama ang kaniyang pagmamahal at pasasalamat para sa regalong ipinadala nila sa kaniya (1:5; 4:10-19); 
(2) upang magbigayulat tungkol sa kaniyang sariling kalagayan (1:12-26; 4:10-19); (3) upang palakasin ang 
loob ng mga taga-Filipos na maging matibay sa harap ng paguusig at magalak kahit ano pa ang sitwasyon 
(1:27-30; 4:4); (4) upang himukin silang mamuhay ng may kababaang loob at pagkakaisa (2:1-11; 4:2-5); (5) 
upang papurihan si Timoteo at Apafrodito sa iglesia ng Filipos (2:19-30); at (6) upang balaan ang mga taga-
Filipos laban sa (Kabanata 3).  
 
Si Cristo sa Mga Taga-Filipos: Wala nang nasulat sa Kasulatan na mas malinaw at mas naipahayag ukol sa 
dahilan, pangyayari at layunin ng pagiging tao ni Cristo na matatagpuan sa aklat na ito (2:5-8). Sa pagtanaw 
sa lahat ng kung sino si Cristo noon, ngayon, sa nagawa Niya at gagawin pa, idineklara ni Pablo si Cristo sa 
Mananampalataya bilang (1) buhay (1:21); (2) perpektong modelo ng kababaan ng loob at mapaghandog na 
pag-ibig (2:4-5); (3) ang siyang magpapalit ng ating mga abang katawan na maging kawangis ng Kaniyang 
maluwalhating katawan sa pagkabuhay na mag-uli (3:21); at (4) ang dahilan ng ating pananatiling malakas sa 
bawat at lahat ng mga sitwasyon ng buhay (4:12).  
 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas79 
 
 1. Paunang Pagbati at Pasasalamat Para sa Mga Taga-Filipos (1:1-11)  

1:1-2 1:3-11 
 
 2. Ang Sariling Kalagayan ni Pablo sa Roma: Ipinangangaral Si Cristo (1:12-30)  

1:12-18 
1:19-20 

1:21-26 
1:27-30
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 3. Ang Huwaran sa Buhay Kristiyano: Pagkakaroon ng Kaisipan ni Cristo (2:1-30)  
2:1-4 
2:5-11 

2:12-13 
2:14-18 

2:19-30 

 
 4.  Ang Gantimpala ng Buhay Kristiyano: Pagkakaroon ng Kaalaman Tungkol kay Cristo (3:1-21)  

3:1 
3:2-6 

3:7-11 
3:12-16 

3:17-21 

 
 5.  Ang Kapayapaan ng Buhay Kristiyano: Pagkaalam sa Presensya ni Cristo (4:1-23)  

4:1-3 
4:4-7 

4:8-9 
4:10-14 

4:15-20 
4:21-23 

 

Mga Taga-Colosas 
(Cristo: Ang Kapunuan ng Diyos sa Atin) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Dahil sa pagbati ni Pablo sa 1:2, ang aklat ng Colosas ay naging kilala 
bilang “Para sa mga taga-Colosas.”  
 
Petsa ng Pagkakasulat: A.D. 60–61 Isinulat ni Pablo ang lahat ng apat na sulat sa unang pagkakataon ng 
kaniyang pagkabilanggo sa Roma. Ito’y nangangahulugan na isinulat niya ito noong A.D. 60-61 (tingnan ang 
talakayan tungkol sa petsa ng mga aklat ng Mga Taga-Efeso at Mga Taga-Filipos).  
 
Tema at Layunin: Ang tema ay ang mabungang kapangyarihan ng mensahe ng ebanghelyo na nagtatanyag 
sa pagka-supremo, pamumuno at lubos na kahustuhan ni Cristo sa iglesia na Kaniyang katawan. Sa maiksing 
sulat na ito, makikita natin ang kay Pablong “ganap na paglalarawan kay Cristo.”80  Ipinakita ng Colosas na 
nang dahil sa kung sino si Jesu-Cristo sa Kaniyang pagiging tao at Kaniyang mga nagawa, Siya, bilang ang 
bagay na pinapanaligan ng Mananampalataya, ay ang tanging kailangan dahil sa Kaniya tayo’y kumpleto 
(2:10). Sa kasaklawan, itinatampok ng Colosas ang pagiging buong supremo, buong kasapatan, nag-iisa at 
kapunuan ng pagiging tao at ng gawain ni Jesu-Cristo bilang ang Diyos-Tao na Tagapagligtas, ang Manlilikha 
at Tagapag-alalay sa sansinukob, at ang kabuuang solusyon para sa pangangailangan ng tao ngayon at sa 
walang hanggan. Itinatampok nito si Cristo bilang ang Manlilikha/ Tagapag-alalay at 
Manunubos/Tagapagkasundo ng tao at ng lahat ng sansinukob.  
 
Si Cristo sa Mga Taga-Colosas: Tinukoy nina Wilkinson at Boa na:  
 

Ang kakaibang Cristolohiyang aklat na ito ay nakasentro kay Cristo, “ang ulo ng lahat ng 
prinsipalidad at kapangyarihan” (2:10), ang Panginoon ng nilalang (1:16-17), ang may akda 
ng pagkakasundo (1:20-22; 2:13-15). Siya ang basehan ng pag-asa ng Mananampalataya 
(1:5, 23, 27), ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng Mananampalataya para sa isang 
bagong buhay (1:11, 29), ang Manunubos at Tagapagkasundo (1:14, 20-22; 2:11-15), ang 
pagkakaroon ng katawan ng kapunuan ng Diyos (1:15, 19; 2:9), ang Manlilikha at Tagapag-
alalay sa lahat ng bagay (1:16-17), ang Ulo ng iglesia (1:18), ang nabuhay na mag-uli na 
Diyos-Tao (1:18; 3:1), at ang Tagapaglitas na may lubos na kasapatan (1:28; 2:3, 20: 3:1-
4).81  

 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas82  
 
 1.  Doktrinal: Ang Pagiging Tao at Gawain ni Cristo (1:1–2:3)  

1:1-2 
1:3-8 
1:9-12 

1:13-14 
1:15-20 
1:21-23 

1:24-29 
2:1-5 

 
 2.  Polemical: Ang Heretikong Mga Suliranin sa Liwanag ng Pakikiisa kay Cristo (2:4–3:4a)  

2:6-7 
2:8-15 

2:16-19 
2:20-23 

3:1-4 

 
 3.  Praktikal: Ang Ginagawa ng Mananampalataya kay Cristo (3:5–4:6)  

3:5-11 
3:12-17 
3:18-21 

3:22-25 
4:1 
4:2-4 

4:5-6

 
 4.  Personal: Ang Mga Pribadong Plano at Mga Pansariling Bilin ng Apostol (4:7-18)  

4:7-9 4:10-17 4:18
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Unang Mga Taga-Tesalonica 
(Cristo: Ang Pangako ng Diyos sa Atin) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Gaya ng dineklara sa 1:1 at 2:18, si Pablo ang sumulat ng 1 Mga Taga-
Tesalonica.  
 
Petsa ng Pagkakasulat: A.D. 51–52  Ang dalawang sulat sa mga taga-Tesalonica ay isinulat mula sa 
Corinto habang si Pablo ay nasa kaniyang labing-walong buwang pamamalagi sa lungsod na iyon (Gawa 
18:1-11). Ang unang sulat ay isinulat noong mas nauunang bahagi ng panahong iyon pagkagaling niya sa 
Tesalonica kung saan narinig niya ang pagunlad ng iglesia doon. Ang ikalawang sulat ay ipinadala din 
makaraan ang ilang linggo (o kung hindi man ay ilang buwan). Ano mang petsang itakda ay humigit kumulang 
lamang pero ito marahil ay A.D. 51–52.  
 
Tema at Layunin: Si Pablo ay namalagi lamang sa Tesalonica ng tatlong linggo (Mga Gawa 17:2), kaya’t 
hindi siya nakabigay ng sapat na mga intruksyon sa bagong iglesia. Kaya nga ang layunin ng sulat na ito sa 
mga taga-Tesalonica ay maaaring paiksiin ng gaya ng sumusunod: upang ipahatid ang kaniyang pasasalamat 
para sa ginagawa ng Diyos sa mga buhay ng mga taga-Tesalonica (1:2-3); upang ipagtanggol ang sarili laban 
sa kampanyang paninira sa kaniyang ministeryo (2:1-12); upang palakasin ang kanilang loob na manatili 
laban sa pag-uusig at pamimilit na pabalikin sila sa kanilang dating paganong pamumuhay (3:2-3; 4:1-12); 
upang sagutin ang tanong na doktrinal tungkol sa kinahinatnan ng mga Mananampalatayang namatay na 
(4:1-13); upang sagutin ang mga tanong tungkol sa “Araw ng Panginoon” (5:111); at upang harapin ang ilang 
mga problemang lumitaw sa kanilang buhay bilang isang iglesia (5:12-13; 19-20).  
 
Si Cristo sa Unang Mga Taga-Tesalonica: Sa pagdating ng Panginoon na binanggit sa bawat kabanata, 
itinampok si Cristo na pag-asa ng Mananampalataya sa kaligtasan ngayon man at sa Kaniyang pagdating. 
Kapag dumating Siya, ililigtas Niya tayo mula sa poot (walang dudang isang pagtukoy sa Tribulasyon) (1:10; 
5:4-11), magbibigay ng mga gantimpala (2:19), aalisan tayo ng anumang kapintasan (3:13), muli tayong 
bubuhayin (4:1318), at pababanalin (hihirangin) ang lahat ng magtitiwala sa Kaniya (5:23).  
 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Ang Nakaraan: Ang Gawa ng Pananampalataya (1:1–3:13)  

1:1-5 
1:6-10 
2:1-8 

2:9-12 
2:13-16 
2:17-20 

3:1-5 
3:6-10 
3:11-13 

 
 2.  Ang Kasalukuyan: Ang Pagpupunyagi ng Pag-Ibig (4:1-12)  

4:1-8 4:9-12 
 
 3.  Ang Inaasahan: Ang Katatagan ng Pag-Asa (4:13–5:28)  

4:13-18 
5:1-11 

5:12-13 
5:14-22 

5:23-24 
5:25-28 

 

Ikalawang Mga Taga-Tesalonica 
(Cristo: Ang Gantimpala ng Diyos sa Atin) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Tulad sa 1 Mga Taga-Tesalonica, ang liham na ito’y isinulat din ni Pablo (2 
Mga Taga-Tesalonica 1:1; 3:17).  
 
Petsa ng Pagkakasulat:  A.D. 51–52  Dahil ang mga makasaysayang pangyayari ay lubhang kagaya sa 1 
Mga Taga-Tesalonica, marami ang naniniwala na isinulat ito hindi pa nagtatagal matapos ang unang liham, 
marahil ay sa loob ng anim na buwan. Ngunit kahit kagaya ang mga kundisyon sa iglesia, ang pag-uusig ay 
tila dumami (1:4-5), at ito, kasama ng iba pang kadahilanan, ay nagbunsod kay Pablo na isulat ang liham na 
ito mula sa Corinto noong A.D. 51 o 52 matapos bumalik ni Silas at Timoteo, ang tagapagdala ng unang 
liham, na may dalang balita ng mga bagong pangyayari.  
 
Tema at Layunin: May tatlong kitang-kitang mga pangyayari na narinig si Pablo na nagbunsod sa kaniya na 
gawin ang 2 Mga Taga-Tesalonica (1) ang balitang pagdami ng paguusig na kinakaharap nila (1:4-5) (2) mga 
ulat ng huwad na liham mula kay Pablo at iba pang pagbabaluktot sa kaniyang itinuturo tungkol sa pagdating 
ng “Araw ng Panginoon” (2:1f), at (3) kung paanong ang ilan ay tumutugon sa paniniwalang bumalik na ang 
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Panginoon. Ang paniniwalang ito ay ginagamit na basehan upang hindi nila gawin ang kanilang pang-araw 
araw na trabaho, kaya sumulat ang apostol upang paalalahanan sila sa kanilang pagkakatiwangwang 
(katamaran) at ang kaguluhan (walang kaayusan sa kanilang buhay) na lalong lumala (3:5-15).  
 
Upang matugunan ang ganitong mga pangangailangan, isinulat ni Pablo ang sulat na ito sa pag-aaliw at 
pagtutuwid. sa ganitong gawa, isinulong niya ang tatlong malalawak na layunin. Sumulat siya: (1) upang 
pasiglahin ang mga taga-Tesalonica ng sila’y maging matatag sa pamamagitan ng paglalarawan ng 
gantimpala at kaparusahan na magaganap sa darating na paghuhukom ng Diyos (1:3-10); (2) upang linawin 
ang mga pangunahing kaganapan sa araw ng Panginoon nang sa gayo’y patunayan ang kasinungalingan ng 
kumakalat na balitang dumating na ito (2:1-2); at (3) para magbigay ng detalyadong mga alituntuning 
sumasakop sa hakbangin ng iglesia upang ituwid yaong ayaw magsipagtrabaho (3:6-15).  
 
Si Cristo sa Ikalawang Mga Taga-Tesalonica:  Ang pinakang-tema ng aklat na ito, lalung-lalo na sa 
kabanata 1–2, ay ang pagdating ni Cristo sa paghuhukom kapag Kaniyang itutumba na ang lahat ng 
naghihimagsik at dalhin ang kaparusahan.  Ang ikalawang aklat ng Mga Taga-Tesalonica ay nagaabang at 
nag-aasam kay Cristo, ang padating na Hukom.  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1. Pagpupugay o Panimula (1:1-2)  
  
 2. Siya’y Nagpupuri at Nang-Aaliw sa Harap ng Pag-Uusig (1:4-12)  
  
 3. Siya’y Nagtutuwid at Naghahamon Tungkol sa Araw ng Panginoon (2:1-17)  

2:1-12 2:13-15 2:16-17 
 
 4.  Siya’y Nag-Uutos at Nagkokondena Tungkol sa Katamaran (3:1-16)  

3:1-5 3:6-13 3:14-15 
 
 5.  Ang Pagtatapos na Benediksyon at Pagbati (3:16-18)  
 

Unang Timoteo 
(Cristo: Ang Tagapamagitan ng Diyos sa Atin) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Si Timoteo ay batang ministro sa Efeso na kinakaharap ang mga kaguluhan 
at paghahamon sa iglesia at sa komunidad. Si Pablo, bilang tagapagturo ni Timoteo ay sumulat sa kaniya ng 
dalawang personal na liham upang magbigay ng payo.  Sa kaparehong dahilan, sumulat din si Pablo kay Tito 
sa Creta. Ang tatlong liham na ito ay tinatawag na sulat para sa pastor.  
 
Petsa ng Pagkakasulat: A.D. 63 Tila malinaw na sa pagkukumpara ng mga Gawa sa mga sulat na ang 1 
Timoteo at Tito ay nabibilang sa panahon ng unang paglaya at pagpapawalang-sala (legal na sakdal ay inalis) 
ni Pablo sa Mga Taga-Roma. Dahil dito, ang petsang dapat ilagay sa 1 Timoteo pagkatapos ng unang 
paglaya, mga tag-sibol sa A.D. 63, subalit bago magsimula ang unang mga pag-uusig sa ilalim ng emperor ng 
Roma na si Nero noong A.D. 64. Ang sulat na ito marahil ay isinulat noong A.D. 63 pagkatapos ng kaniyang 
unang paglaya. Isinulat ang Tito noong mga A.D. 65 at ang 2 Timoteo noong A.D. 66. Namatay si Pablo 
noong A.D. 67, ayon sa unang ama ng iglesia na si Eusebius. Bilang isang mamamayang Romano, siya’y 
namatay sa pamamagitan ng espada (pinugutan) at hindi sa pagpapako sa krus na gaya ng kay Pedro.  
 
Naganap ang mga misyonaryong paglalakbay ni Pablo noong A.D. 48-56. Mula A.D. 56-60 unti-unti siyang 
nakakarating sa Roma sa pamamagitan ng mga Romanong hukuman, hanggang sa makapasok na siya sa 
Roma. Sa loob ng dalawang taon, A.D. 61-62, si Pablo ay inilagay sa ilalim ng house arrest sa Roma at sa 
katapusan ng panahong iyon, siya’y pinalaya. Mula A.D. 62-67 ang paglalakbay ni Pablo ay humigit kumulang 
na may kalayaan, iniwan niya si Timoteo sa Efeso at si Tito sa Creta, at pagkatapos ay sinulatan niyang 
pareho. Kaya itinatayang mga petsa para sa 1 Timoteo at Tito ay marahil noong A.D. 63-65. Pagkatapos 
muling mahuli at muling ibilanggo, sumulat si Pablo ng ikalawang liham, 2 Timoteo. Kaya ang 2 Timoteo, 
itinatayang may taong A.D. 66, ay ang huli sa mga sulat ni Pablo.83 
 
Tema at Layunin: Mayroong limang malinaw na layunin ang makikita sa 1 Timoteo. Isinulat ni Pablo: (1) 
upang palakasin ang loob at espiritu at katapangan ni Timoteo sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kaniya 
ng kaniyang responsibilidad (1:3), ng kaniyang espirituwal na kaloob (4:14), ang mubuting pagpapahayag 
(6:12), at ang depositong doktrina na ipinagkatiwala sa kaniya (6:20); (2) upang bigyan si Timoteo ng 
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kaisipang ayon sa Biblia sa pagharap niya sa mga kamalian ng mga huwad na mga guro at upang palakasin 
ang loob ni Timoteo mismo na magpatuloy sa tamang doktrina (1:3-11, 18-20; 4:1-16; 6:3-10); (3) upang 
magbigay ng direksyon tungkol sa pagkilos ng iglesia sa pananambahan (2:1-15); (4) upang magbigay gabay 
tungkol sa maraming isyu na lilitaw at upang ipakita kung paano ang mga ito ay dapat hawakan. Kasama dito 
ang: mga kwalipikasyon sa mga tagapangasiwa at diakono (3:1-16), wastong pakikitungo ng may iba’t-ibang 
edad sa matatanda at mga balo (5:1-16); at (5) upang babalaan laban sa kasamaan ng materyalismo (6:11-
19).  
 
Ang tema ng 1 Timoteo, gaya ng sa Tito at 2 Timoteo ay tungkol sa indibiduwal at sa iglesia. Para sa 
indibiduwal, ang tema ay “pakikipaglaban sa mabuting labanan” (1:18). Para sa iglesia, ang tema ay kung 
paano gaganap sa iglesia, ang bahay ng Diyos (3:15).  
 
Si Cristo sa 1 Timoteo: Maraming nasusulat ang lumilitaw sa pagtukoy sa pagkatao at ministerio ng 
Tagapagligtas. Siya ang pinanggagalingan ng pagtawag sa atin, ng ating lakas, pananampalataya, at pag-ibig 
na lubhang kailangan sa ministeryo (1:12-14), ang siyang dumating upang magligtas sa makasalanan (1:15), 
“ang siyang Tagapamagitan sa Diyos at tao” (2:5), “Nahayag ng maging tao, at pinatotohanan ng 
Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga Hentil, pinaniwalaan ng lahat, at tinanggap sa 
langit” (3:16), at “ang Tagapagligtas ng lahat ng tao, lalung-lalo na doon sa mga naniniwala” (4:10).  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Ang Pagbati (1:1-2)  
  
 2.  Mga Alituntunin Tungkol sa Doktrina (1:3-20)  

1:3-7 
1:8-11 

1:12-17 
1:18-20 

 
 3.  Mga Alituntunin Tungkol sa Pagsamba (2:1-15)  

2:1-7 2:8 2:9-15 
 
 4.  Mga Alituntunin Tungkol sa Mga Lider (3:1-16)  

3:1-7 3:8-13 3:14-16 
 
 5.  Mga Alituntunin Tungkol sa Panganib (4:1-16)  

4:1-5 
 

4:6-10 
 

  4:11-16

 6.  Mga Tagubilin Tungkol sa Iba’t-Ibang Responsibilidad (5:1–6:10)  
5:1-2 
5:3-8 
5:9-16 

5:17-22 
5:23 
5:24-25 

6:1-2 
6:3-10 

 
 7.  Huling Mga Tagubilin kay Timoteo (6:11-21)  

6:11-16 6:17-19 6:20-21 
 

Ikalawang Timoteo 
(Cristo: Ang Hukom ng Diyos sa Atin) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Tingnan ang 1 Timoteo.  
 
Petsa ng Pagkakasulat: A.D. 66 Tingnan ang 1 Timoteo. 
  
Tema at Layunin: Kapag bumaling tayo sa 2 Timoteo may makikita tayong malaking kaibahan. Sa 1 Timoteo 
at Tito, si Pablo ay malaya pang makapaglakbay, pero dito siya’y isang bilanggong humaharap sa kamatayan. 
Sa liham na ito, si Pablo ay may nasa isip na dalawang layunin: (1) upang himukin si Timoteo na pumunta sa 
Roma sa lalong madaling panahon dahil sa napipinto niyang kamatayan (cf. 4:9, 21 at 4:6-8); at (2) upang 
paalalahanan si Timoteo na manatili sa wastong doktrina, ipagtanggol ito sa lahat ng kamalian, upang 
magiging matatag sa paghihirap gaya ng isang mabuting sundalo, at upang mapagtanto na tayo’y 
namumuhay sa panahon ng papalalang apostasiya.  
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Gaya ng 1 Timoteo, merong personal at pangsamahang aspeto ang mga tema ng aklat na ito: Para sa 
indibiduwal, ang tema ay “maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo mula sa 
Diyos” (2 Timoteo 1:6), kahit na maraming iba pang bersikulo na maaaring maging tema para sa indibiduwal 
at pangsamahan (1:14; 2:1-2; 2:15; 4:5). Para sa iglesia, ang tema ay maaaring upang ipagkatiwala ang 
wastong katuruan sa matatapat na tao na makapagtuturo pa rin sa iba sa pamamagitan ng paghihirap at 
paglilingkod bilang isang mabuting sundalo ni Cristo (2:2-4) o kaya’y paglaban sa mabuting laban at 
pagtatapos ng kurso (4:6-7).  
 
Si Cristo sa 2 Timoteo: Sa puso ng lahat ng ministeryo at sa ating abilidad na manatili sa ministeryo ay ang 
doktrina ng pagkatao at gawain ni Cristo. Hindi na nakakapagtaka, kaya nga, na kahit ang aklat ay nagbibigay 
diin sa pananatili sa ministeryo, ang doktrina ni Cristo ang pundasyon. Dito, Siya ay inilarawan bilang ang Isa 
na “Nilupig Niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng 
Mabuting Balita” (1:10), bilang ang Isa kung saan namatay lahat ng Mananampalataya, na kung kanino 
lahat ay mabubuhay, at Siyang pagmumulan ng mga gantimpala para sa matapat na paglilingkod (gaya ng 
korona ng pagiging matuwid) at sa karapatang maghari kasama Niya (2:11-13; 4:8).  
 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1. Ang Pagbati (1:1-2)  
  
 2. Ang Pagpapadama ng Pasasalamat Para kay Timoteo (1:3-7)  
  
 3. Ang Panawagan Upang Ipaalala Ang Mga Responsibilidad ni Timoteo (1:8 -18)  

1:8-14 1:15-18 
 
 4.  Ang Katangian ng Isang Matapat na Lingkod (2:1 -26)  

2:1-7 
2:8-13 

2:14-19 
2:20-26 

 
 5.  Ang Babala Para sa Isang Matapat na Lingkod (3:1-17)  

3:1-9 3:10-17 
 
 6. Ang Atas na Mangaral ng Salita (4:1-5)  
  
 7. Ang Kaaliwan ng Isang Matapat na Lingkod (4:6 -18)  

4:6-8 4:9-15 4:16-18 
 
 8.  Mga Katapusang Pagbati (4:19-22)  
 

Tito  
(Cristo: Ang Kabaitan ng Diyos sa Atin)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Dahil ang mga liham para sa mga Pastor ay tinalakay ang tungkol sa kung 
sino ang sumulat ng mga ito, tingnan ang 1 Timoteo.  
 
Si Tito ay hindi binanggit sa Mga Gawa, ngunit maraming pagtutukoy sa kaniya sa mga liham ni Pablo (13 
beses). Ang mga nasusulat na ito ay nagbibigay linaw na siya ay isa sa pinakamalapit at 
pinakapinagtitiwalaang kamanggagawa sa ebanghelyo. Nang umalis si Pablo sa Antioch patungong 
Jerusalem upang talakayin sa mga namumuno doon ang ebanghelyo ng biyaya (Mga Gawa 15:1f) isinama 
niya si Tito (isang Hentil) (Mga Taga-Galacia 2:1-3) bilang isang halimbawa ng isang tinanggap sa 
pamamagitan ng biyaya na hindi tinulian. Ito’y nagbigay katuwiran sa paniniwala ni Pablo sa isyu (Mga Taga-
Galacia 2:3-5). Makikita din na si Tito ay nagtrabahong kasama ni Pablo sa Efeso noong ikatlong 
misyonaryong paglalakbay. Mula dito ipinadala siya ng apostol sa Corinto kung saan niya tinulungan ang 
iglesiang iyon sa sa kanilang gawain (2 Mga Taga-Corinto 2:12-13; 7:5-6; 8:6).  
 
Petsa ng Pagkakasulat: A.D. 65 Isang pagbubuod ng mga pangyayaring mahalaga sa sulat na ito ay 
magbibigay sa atin ng ilang ideya ukol sa maaaring petsa ng Tito, kahit na ang eksaktong petsa ay walang 
may batid. Pinalaya si Pablo mula sa isang house arrest sa Roma (kung saan natin siya nakita sa katapusan 
ng Mga Gawa). Marahil dahil sa si Pablo ay isang mamamayang Romano at hindi napatunayan ng kaniyang 
mga taga-akusa ang mga paratang, hindi na nila itinuloy ang pagsasakdal sa kaniya sa harap ni Ceasar (Mga 
Gawa 24-25; 28:30). Ang kanilang kaso ay natapos at pinalaya si Pablo. Bumisita ang apostol sa Efeso kung 
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saan niya iniwan si Timoteo upang mangasiwa ng iglesia, at tumuloy siya sa Macedonia. Mula sa Macedonia 
(hilagang Grecia), isinulat niya ang 1 Timoteo (1 Timoteo 1:3). Tumuloy na siya sa Creta at iniwan si Tito 
doon upang iayos ang natitirang mga bagay sa mga iglesia ng Creta. Pagkatapos nito, pumunta si Pablo sa 
Nicopolis sa Acaya (Timog ng Grecia, Tito 3:12). Tapos, mula sa Macedonia o Nicopolis sa Acaya isinulat ni 
Pablo ang sulat para kay Tito upang palakasin ang loob at turuan ito. Pagkatapos, binisita niya ang Troas (2 
Timoteo 4:13) kung saan siya dinakip, dinala sa Roma, ibinilanggo at hanggang sa pugutan. Gaya ng 
nakaraang pagbanggit, siya’y nasa Roma, habang nasa ikalawang pagkakabilanggo sa kulungan nang isulat 
ang 2 Timoteo. Ang mga kaganapang ito ay naganap noong mga A.D. 62–67.  
 
Tema at Layunin: Maraming tema at layunin ang makikita sa sulat na ito. Sinulat ni Pablo: (1) upang turuan 
si Tito kung anong dapat gawin upang iwasto ang mga bagay na nawawala o nagkukulang upang maiayos 
ang pagtatatag ng iglesia sa Creta; (2) upang bigyan si Tito ng personal na awtoridad dahil sa oposisyong 
kinakaharap nito (2:15; 3:1-15); (3) upang turuan kung paano tutugunan ang oposisyong ito at bigyan ng mga 
espesyal na aral tungkol sa pananampalataya at kilos; (4) upang bigyang babala laban sa mga huwad na 
mga guro (1:5, 10-11; 2:1-8, 15; 3:1-11) at (5) upang ipaabot ang kaniyang mga planong muling pagpunta sa 
Nicopolis sa tag-yelo para samahan si Tito (3:12). Kung natuloy man ang pagkikitang ito, hindi namin alam. 
Sinasabi ng tradisyon na bumalik si Tito sa Creta at dito’y ibinigay niya ang natitirang buhay sa paglilingkod.  
 
Ang tema ay upang ipakita kung paanong ang biyaya ng Diyos na nagpakita sa atin sa nagliligtas na buhay at 
kamatayan ni Cristo ay nagtuturo sa atin kung paano itakwil ang pagiging makalaman at upang mabuhay ng 
matuwid at mahinahon na gaya ng mga taong puno ng mabubuting gawa na sang-ayon sa doktrina ng Diyos 
(2:10–3:9).  
 
Maraming mahahalagang isyu na tinalakay sa sulat gaya ng kwalipikasyon para sa mga tagapangasiwa (1:5-
9), mga alituntunin sa iba’t-ibang grupo ng edad (2:1-8), ugnayan sa gobyerno (3:1-2), ang relasyon ng 
paglago sa mga gawa ng tao at sa Espiritu (3:5), at ang papel ng biyaya sa pagsusulong ng mabubuting gawa 
sa mga tao ng Diyos (2:11–3:8).  
 
Si Cristo sa Tito: Gaya ng iba pang katuruan ni Pablo, makikita din natin kung paanong ang asal ng isang 
Kristiyano ay kaugnay sa pagkatao at gawain ni Cristo, nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Sa aklat na ito 
makikita natin ang pagkadiyos (2:13) at pagtutubos ng Tagapaglitas (2:12). Dito’y inilarawan si Cristo Jesus 
bilang “ating dakilang Diyos at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo na ibinigay ang Kaniyang sarili upang 
iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging Kaniyang bayan na nakatalagang gumawa ng 
mabuti” (2:13-14).  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Pagpupugay at Pambungad na Pagbati (1:1-4)  
 
 2.  Ordinasyon sa Mga Tagapangasiwa ng Iglesia (1:5-9)  
 
 3.  Ang Mga Sumasalungat sa Iglesia (1:10 -16)  
 
 4.  Pamamahala sa Iglesia (2:1–3:11)  

2:1-2 
2:3-5 
2:6-8 

2:9-10 
2:11-14 
2:15 

3:1-11 

 
 5.  Mga Huling Tagubilin at Mga Pagbati (3:12-15)  
 

Filemon 
(Cristo: Ang Kumpiyansa ng Diyos para sa Atin) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Gaya ng ibang mga sulat ni Pablo mula sa bilangguan (Mga Taga-Efeso, 
Mga Taga-Filipos, at Mga Taga-Colosas), isinulat ni Pablo ang Filemon habang nasa unang pagkakakulong 
niya sa Roma. Ang liham ay isinulat para kay Filemon, ang nagmamay-ari kay Onesimo, isa sa milyon-
milyong alipin sa Imperyong Roma, na nagnakaw sa kaniyang panginoon at pagkatapos ay lumayas. 
Nakarating si Onesimo sa Roma kung saan niya nakatagpo si Apostol Pablo na siyang nagdala sa kaniya sa 
pananampalataya kay Cristo (1:10). Kaya ngayon parehong nahaharap si Pablo at Onesimo sa 
responsibilidad ng isang Kristiyano para sa isa’t isa. Pabalik dapat si Onesimo sa kaniyang panginoon na si 
Filemon at dapat ay tanggapin ng huli ito ng may kapatawaran bilang isang kapatid na Kristiyano. Kamatayan 
ang karaniwang kaparusahan para sa isang naglayas na alipin ngunit namagitan si Pablo para kay Onesimo.  
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Petsa ng Pagkakasulat:  A.D. 60–61  Dahil ito’y isinulat habang nasa unang pagkakakulong si Pablo sa 
Roma, ito’y isinulat mga A.D. 60–61.  
 
Tema at Layunin: Ang pangunahing layunin ng liham na ito, ang pinakapersonal sa lahat ng sulat ni Pablo, 
ay upang hingin ang kapatawaran ni Filemon para kay Onesimo at tanggapin itong muli na gaya ng 
minamahal na kapatid at kamanggagawa sa ebanghelyo (1:10-17). Hinihingi ni Pablo kay Filemon na iatang 
ang anumang pagkakautang ni Onesimo sa kaniya. Dahil dito, ang sulat na ito ay isang angkop na ilustrasyon 
ni Cristo na tumayo sa ating lugar bilang ating kapalit (1:18). Ang ikalawang layunin ay upang ituro ang 
pagiging praktikal ng pag-ibig ng Kristiyano habang sinisikap nating ipadama ang makapagbabagong buhay 
na mga epekto sa buhay ni Cristo sa atin habang binabago nito ang ating mga pakikipag-ugnayan sa iba kung 
ito ma’y sa tahanan o sa relasyon ng panginoon/alipin o pinaglilingkuran/ empleyado. Sa iba pang sulat mula 
sa bilangguan, nangusap si Pablo tungkol sa bagong relasyong ito (Mga Taga-Efeso 6:5-9; Mga Taga-
Colosas 3:22; 4:1). Mayroon tayong magandang halimbawa sa liham na ito. Isang huling layunin ay upang 
ipadama ang pasasalamat ni Pablo kay Filemon at upang makiusap ukol sa preparasyon para sa kaniyang 
titirahan kapag nakalaya mula sa kulungan (1:4-7, 22). Kaya ang tema ay ang makapagbabagong buhay na 
kapangyarihan ng ebanghelyo upang abutin ang iba-ibang katayuang sosyal ng lipunan at baguhin ang ating 
pakikipag-relasyon mula sa pagkaalipin patungong pagkakapatiran.  
 
Hindi lang si Filemon ang nagmamay-ari ng mga alipin sa iglesia sa Colosas (Mga Taga-Colosas 4:1), kaya 
ang liham na ito ay nagbibigay ng mga gabay para sa ibang Kristiyanong panginoon sa kanilang mga 
relasyon sa kanilang alipingkapatid. Hindi itinanggi ni Pablo ang karapatan ni Filemon sa kaniyang alipin, pero 
nakiusap si Pablo na iugnay ang prinsipyo ng Kristiyanong pagkakapatiran sa sitwasyong tungkol kay 
Onesimo (1:16). Kasabay nito, nag-alok si Pablo na magbayad ng utang ni Onesimo. Ang liham na ito hindi 
isang pag-atake sa pangaalipin ngunit isang mungkahi kung paanong ang mga Kristiyanong panginoon at 
mga alipin ay ipamumuhay ang kanilang pananampalataya sa loob ng sistemang iyon. Posible na pinalaya ni 
Filemon si Onesimo at pinabalik niya ito kay Pablo (1:14). Iminungkahi din na naging ministro si Onesimo at 
nagkaroon ng katungkulan sa iglesia ng Efeso.84 

 
 
Si Cristo sa Filemon: Ang kapatawaran na natatagpuan ng Mananampalataya kay Cristo ay magandang 
isinasabuhay ng isang analohiya (ilustrasyon) sa Filemon. Si Onesimo, may isang napakalaking kasalanan  
(1:11, 18), dahil sa pag-ibig ni Pablo para sa kaniya ay namagitan para sa kaniya (1:10-17). Isinantabi ni 
Pablo ang kaniyang mga karapatan (1:8) upang maging kahalili ni Onesimo sa pamamagitan ng pagako sa 
kaniyang pagkakautang (1:19). Mula sa magiliw na ginawa ni Filemon, nanumbalik si Onesimo at nalagay sa 
bagong pakikipagrelasyon (1:15-16). Sa analohiyang ito, kahalintulad tayo ni Onesimo. Ang pamamagitan ni 
Pablo kay Filemon ay kahalintulad sa ginawa ni Cristong pamamagitan sa Ama. Hinatulan si Onesimo ng 
kautusan ngunit iniligtas ng biyaya.85 

 
 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Ang Panalangin ng Pasasalamat para kay Filemon (1:1-7)  
  1:1-3  1:4-7 
 
 2.  Petisyon ni Pablo para kay Onesimo (1:8-18)  
  1:8-9  1:10-16 1:17-18 
  
 3.  Pangako ni Pablo kay Filemon (1:19 -21)  
 
 4.  Mga Personal na Bagay (1:22-25)  
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Seksiyon 3 
Ang Mga Panlahatang Sulat  
 
Panimula:  Dumating na tayo sa huling walong (8) sulat ng Bagong Tipan, pito dito ay karaniwang tinatawag 
na mga Sulat-Panlahatan, pero ang aklat ng mga Hebreo ay hindi kasama sa paglalarawang ito. Ang 
terminong Katoliko ay ginamit sa diwang panlahatan o pandaigdigan na magbubukod dito sa mga sulat ni 
Pablo na isinulat para sa mga iglesia o mga tao.86  Sa kanilang pagkakasulat (ang natatangi lamang ay ang 2 
at 3 Juan) sila’y hindi nililimitahan sa isang lugar. Bilang paglalarawan, isinulat ang Santiago “sa labing-
dalawang lipi na nasa iba’tibang bansa,” na isang pagtutukoy sa mga Mananampalataya kahit saan 
(maaaring para sa mga Judiong Kristiyano noong unang una pa). Ang 1 Pedro naman ay isinulat “para doon 
sa mga naninirahan bilang dayuhan (hindi mamamayan), sa Pontus, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia,” 
isang pagtutukoy sa mga Mananampalataya sa iba’t-ibang mga lugar. Ang sulat sa 2 at 3 Juan ay 
nakakasama din sa grupong ito kahit na isinulat sila para sa mga partikular na indibiduwal. Dahil sa mga 
pagkakaibang ito, sa pag-aaral ng walong aklat na kung tawagin lang ay “Ang Mga Panlahatang (General) 
Sulat.” Dapat pansinin na ang Sulat ni Pablo ay hindi pinamagatan ayon sa kanilang sinulatan at maliban sa 
mga Hebreo, ang lahat ng ito ay pinamagatan ayon sa pangalan ng kanilang sumulat.  
 
Sa pangkalahatan, masasabi nating ang Santiago at 1 Pedro ay etikal (ayon sa prinsipyo ng tama at mali ng 
Diyos), tinatawag ang Mananampalataya sa isang banal na pamumuhay kasama ang Tagapagligtas. Ang 
Ikalawang Pedro at Judas ay eskatolohikal (ukol sa propesiya), babala sa mga Mananampalataya laban sa 
paglitaw ng mga huwad na guro at tinatawag silang ipaglaban ang pananampalataya. Ang Mga Hebreo at ang 
Mga Sulat ni Juan ay Cristolohikal at etikal, tinatawag ang mga Kristiyano na manatili kay Cristo bilang ang 
huling pahayag ng Diyos at katuparan ng tipanan sa Lumang Tipan, upang kamtin nila ang Kaniyang buhay, 
at hindi lumagpas sa katotohanan ng ebanghelyo.  
 
Ang walong sulat na ito ay nagsikap na magbigay-impluwensya sa paraang di kasukat ng kanilang haba (mas 
maiksi pa sa 10 porsyento ng buong Bagong Tipan). Dinadagdagan nila ang labing-tatlong sulat ni Pablo sa 
pamamagitan ng pag-aalok ng iba’t-ibang pananaw sa kayamanan ng Kristiyanong katotohanan. Bawat isa sa 
limang akda (Santiago, Pedro, Juan, Judas at ang nagsulat ng mga Hebreo) ay may kakaibang kontribusyon 
na ibinibigay mula sa kanilang pananaw. Kamangha-mangha tulad ng mga sulat ni Pablo, ang mga pahayag 
sa Bagong Tipan pagkatapos ng mga Gawa ay magiging lubhang limitado sa isang apostol na pananaw 
lamang kung hindi isasama ang mga isinulat ng limang lalaking ito.87 

 
 

Mga Hebreo  
(Cristo: Ang Nangingibabaw sa Lahat)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Sa loob ng mga 1,200 taon (A.D. 400 hanggang 1600) ang aklat na ito ay 
karaniwang pinamamagatang “Ang Sulat ni Pablo para sa mga Hebreo,” ngunit walang pinagkasunduan sa 
pinakaunang mga siglo tungkol sa sumulat nito. Ang pinakamatanda at pinaka-mapagkakatiwalaang titulo ng 
aklat na ito ay “Para sa mga Hebreo.”  
 
Maraming mungkahi ang ginawa at napaka-detalyadong mga argumento ang naisulong na ng mga iskolar, 
pero ang totoo nito hindi isinaad ang pangalan ng sumulat sa aklat at sa diwa, kagaya ng lugar na 
pinagsulatan, petsa at gayon din sa mga mambabasa nito, di ito nabatid.  
 
Ang aklat ay kilala ng mga orihinal na mambabasa; may ebidensya na kilala nila kung sino ang sumulat nito 
(13:18-24). Subalit sa ilang kadahilanan, ang tradisyon ng unang iglesia ay hati sa pagkilala sa sumulat. May 
bahagi ng iglesia na ibinibigay kay Pablo ito; ang iba naman ay mas pinili si Barnabas, Lucas, o Clement; at 
ang iba pa ay piniling manatiling di kilala kung sino ang sumulat. Ang lalim at klase ng espirituwalidad ng mga 
Hebreo ay sumasaksi sa Kaniyang patnubay, kahit na hindi kilala ang sumulat nito.  
 
Dahil hindi binanggit kung sino ang nakatanggap hindi gaya ng mga sulat ni Pablo, maaari tayong magbigay 
ng ilang pananalita tungkol sa kanila. Ang pagkakagawa ng aklat kasama ang maraming kasabihan sa 
Lumang Tipan at ang pagbibigay diin sa sistemang paghahandog ay nagbibigay ng matibay na palatandaan 
na ang mga ito ay mga Hebreo. Sinasabi ni Zane C. Hodges:  

 
Ang mga unang nakabasa ng mga Hebreo, gaya ng sumulat, ay hindi kilala. Magkaganoon 
man, may ebidensyang sila’y bahagi ng isang partikular na komunidad. Ito’y lumalabas mula 
sa maraming mga kunsiderasyon. Ang mga mambabasa ay may isang tiyak na kasaysayan 
at ang manunulat ay bumanggit ng tungkol sa kanilang “naunang panahon” (Mga Hebreo 
10:32-34); alam niya ang tungkol sa kanilang nakaraan at kasalukuyang malayang 
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pagbibigay sa iba pang mga Kristiyano (6:10); at nagkaroon siya ng partikular na kaalaman 
para tukuyin ang kanilang espirituwal na kalagayan (5:11-14). Sa karagdagan pa, ang 
sumulat ay may tiyak na kaugnayan sa kanila dahil nagpahiwatig siya ng kaniyang intensiyon 
na bisitahin sila, marahil kasama si Timoteo (13:19, 23). Nakiusap din siya ng kanilang 
panalangin (13:18).  

 
Sa lahat ng maaaring nangyari, unang-una na ang pagkakaroon ng Judiong pinagdaanan ng 
mambabasa. Kahit na ito ay pinagtalunan minsan, ang nilalaman ng sulat na ito ay 
nagbibigay ng palatandaan para dito. Oo nga’t ang titulong “Para sa mga Hebreo” ay 
maaaring isang hinuha lamang ngunit ito’y natural lamang. Nang masabi ang lahat ng dapat 
sabihin sa isang Hentil na mambabasa, ang katotohana’y nananatili na ang mabigat na 
pansin na ibinigay ng manunulat tungkol sa mga tipikal na klaseng Judio at sa kaniyang 
masidhing polemiko (argumento) laban sa pagka-permanente ng sistemang Levitico na mas 
maipaliliwanag kung ang karamihan ng mambabasa ay Judio at mahilig bumalik sa datihan 
nilang pananalig. Ang mabigat at mahabang apela sa awtoridad ng Lumang Tipang 
Kasulatan ay pinakaangkop sa mambabasang dito na lumaki.88 

 
Petsa ng Pagkakasulat:  A.D. 64–68 Maraming pangyayari ang nagmumungkahi sa petsa sa pagitan ng 
A.D. 64–68. Una, ang aklat ay sinabi ni Clement ng Roma (isang pastor ng unang simbahan) noong A.D. 95 
kaya ito’y naisulat bago pa ang panahong iyon. Ikalawa, tila malinaw na ang aklat ay isinulat bago ang 
pagkawasak ng Jerusalem noong A.D. 70 sa mga sumusunod na kadahilanan: (1) dapat ay may binanggit 
ang manunulat tungkol sa pagkawasak ng templo kasama ng katapusan ng sistemang paghahandog ng Judio 
kung ang pangyayaring ganito kahalaga ay naganap na, lalo na’t ito ang argumento ng aklat na ito; (2) ang 
manunulat ay nangungusap tungkol sa templo at sa mga gawang pangsaserdote sa paraang nagsasaad na 
sila’y nagaganap pa (5:1-3; 7:23, 27; 8:3-5; 9:6-9, 13, 25; 10:1, 3-4, 8, 11; 13:10-11); (3) ang may akda ay 
bumabanggit sa kalalayang si Timoteo sa 13:23, na ang koneksyon nito sa ministerio ni Pablo sa Roma ay 
may petsang nasasa hulihan ng 60.  
 
Tema at Layunin:  Malinaw na ang tema ng mga Hebreo ay ang hindi malalampasang kadakilaan ni Cristo o 
ang Kaniyang pagiging kataas-taasan, at ganoon din ng Kristiyanismo sa lahat ng mga sistema sa Lumang 
Tipan. Maraming salita, mas mabuti, perpekto, at makalangit, ay prominenteng ginamit upang ipakita ito. Ang 
pangunahing layunin ng may akda ay ang pagsisikap nitong ipakita sa limang mahahalagang pamamaraan na 
si Cristo ay pinakamataas o mas mabuti. Siya ay: (1) mas mataas sa mga propeta ng Lumang Tipan (1:1-3); 
(2) sa mga anghel (1:4–2:18); (3) kay Moises (3:1-6); (4) kay Josue (3:7–4:16); at, (5) sa pagkasaserdote ni 
Aaron (5:1–10:18). Ang layunin ng temang ito ay balaan ang mga mambabasa laban sa mga panganib ng 
pagpapalit ng kung anong totoong meron sila kay Cristo para sa pansamantalang anino o paglalarawan ng 
sistema ng Lumang Tipan (10:1). Kaya ang mga mambabasa ay hinihimok na ipagpatuloy ang paglago at sa 
kanilang gantimpala bilang matapat na mga Mananampalataya, ginaganapan ang makalangit na pagtawag sa 
kanila. Para gawin ito, merong limang nasusulat na babalang isiningit upang hamunin silang lumago sa 
kanilang pananampalatayang Kristiyano (2:1-4; 3:1–4:13; 5:11–6:20; 10:26-39; 12:14-29).  
 
Si Cristo sa Mga Hebreo: Sa layuning maipakita ang pagiging pinakamataas ni Cristo, ang Mga Hebreo ay 
naging isang aklat na pinaka-Cristolohikal sa Bagong Tipan. Dito Siya ay ipinahayag bilang Anak, ang 
pinakamaningning at kumakatawan sa diwa ng Diyos (1:3, 13), bilang ang Isang nakaupo sa kanang kamay 
ng Diyos (1:3), bilang ang Isa na idineklara ng Diyos Ama na Diyos (1:8-9), bilang ang walang hanggang 
Manlilikha (1:10-12), at ang walang hanggang Saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec (7). Dito 
itinampok si Cristo bilang ang banal na taong Propeta, Saserdote, at Hari. Siya ay nakita bilang ang ating 
Tagapagligtas na dahil sa pagiging kagaya ng Kaniyang kapatiran, ay nagawang harapin ng minsan ang ating 
kasalanan at tinapos ang hindi magawa ng pansamantalang paghahandog lamang. Dahil dito, Siya’y umakyat 
na sa mga kalangitan bilang ang ating Dakilang Mataas na Saserdote na nakauunawa sa ating mga 
kahinaan.  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Ang Kahigitan ni Cristo sa Mga Lider ng Lumang Tipan (1:1–7:28)  
  a.  Si Cristo ay Nakahihigit sa Mga Propeta ng Lumang Tipan (1:1-3)  
  b.  Si Cristo ay Nakahihigit sa Mga Anghel (1:4–2:18) 

1:4-14 
2:1-4 

2:5-8 
2:9-13 

2:14-18 

  c.  Si Cristo ay Nakahihigit kay Moises (3:1-6)  
d.  Si Cristo ay Nakahihigit kay Josue (3:7-4:13)  

   3:7-11 4:1-5   
   3:12-19 4:6-13 
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  e.  Si Cristo ay Nakahihigit sa Pagkasaserdote ni Aaron (4:14–7:28)  
   1) Pangaral Upang Manatili (4:14-16)  
   2) Mga Kwalipikasyon Upang Maging Isang Saserdote (5:1-10)  
    5:1-4 5:5-10    
   3) Pangaral Upang Iwan Ang Espirituwal na Katamaran (5:11-6:12)  
    5:11-14 6:1-8 6:9-12 
   4) Katiyakan sa Mga Pangako ng Diyos (6:13-20)  
   5) Ang Kahigitan ni Cristo sa Pagkasaserdote (7:1-28)  
    7:1-3 7:11-22 
    7:4-10 7:23-28 
  
 2.  Ang Nakahihigit na Pagpapakasakit Bilang Ating Mataas na Saserdote (8:1–10:39)  
  a.  Isang Mas Mabuting Tipan (8:1-13)  
   8:1-6 8:7-13 
  b.  Isang Mas Mabuting Sanktuaryo (9:1-12)  
   9:1-5 9:6-10   
  c.  Isang Mas Mabuting Paghahandog (9:13–10:18) 
   9:11-14 9:23-28 10:11-18 
   9:15-22 10:1-10  
  d.  Mga Pangaral (10:19-39) 
   10:19-25 10:26-31 10:32-39  
 
 3.  Huling Pagsamo Para sa Pagpapanatili ng Pananampalataya (11:1–12:29)  
  a.  Mga Halimbawa ng Mga Nakaraang Bayani sa Pananampalataya (11:1-40)  
   11:1-2 11:13-16 11:30-31 
   11:3-7 11:17-22 11:32-38 
   11:8-12 11:23-29 11:39-40 
  b.  Paghimok Para sa Pagpapanatili ng Pananampalataya (12:1-11)  
   12:1-2 12:3-11 
  c.  Mga Pangaral Para sa Pagpapanatili ng Pananampalataya (12:12-17)  
   12:12-13 12:14-17 
  d.  Mga Pag-uudyok Para sa Pagpapanatili ng Pananampalataya (12:18-29)  
   12:1-24 12:25-29 
  
 4.  Konklusyon (13:1-25)  
  a.  Mga Praktikal na Prinsipyo Para sa Buhay Kristiyano (13:1-17)  
   13:1-6 13:7-14 13:15-16   
  b.  Pakiusap Para sa Isang Panalangin (13:18-19)  
  c.  Pagbabasbas (13:20-21)  
  d.  Mga Personal na Pananalita (13:22-23)  
  e.  Mga Pagbati at Huling Pagbabasbas (13:24-25)  
 

Santiago  
(Cristo: Ang Halimbawa)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Ang sulat na ito ay nagsisimula sa “Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng 
Panginoong Jesu-Cristo, para sa labing-dalawang lipi na nasa iba’t-ibang bansa” (1:1). Mayroong apat na 
lalaki na may pangalang Santiago sa Bagong Tipan. Ang mga ito ay: (1) ang anak ni Zebedeo at kapatid ni 
Juan (Marcos 1:19), (2) anak ni Alfeo (Marcos 3:18), (3) ama ni Judas (hindi ni Iscariote; Lucas 6:16), at (4) 
ang kapatid sa laman ng ating Panginoon (Mga Taga-Galacia 1:19). Tungkol dito, isinulat ni Ryrie:  
 

Sa apat na lalaking nagtataglay ng pangalang Santiago sa Bagong Tipan, dadalawa ang 
naimungkahing sumulat ng liham na ito–Santiagong anak ni Zebedeo (kapatid ni Juan) at 
Santiagong kapatid sa laman ni Jesus. Malamang na hindi ito ang anak ni Zebedeo dahil ito’y 
minartir noong A.D. 44 (Mga Gawa 12:2). Ang himig awtoridad ng sulat ay nag-aalis sa 
posibilidad na ito’y ang dalawang hindi gaanong kilalang mga Santiago ng Bagong Tipan (“Si 
Santiagong Maliit” at ang Santiago ng Lucas 6:16) ngunit ito’y tumutukoy sa kapatid sa laman 
ni Jesus na nakilala bilang isang pinuno ng iglesia sa Jerusalem (Mga Gawa 12:17; 15:13; 
21:18). Ang konklusyon na ito ay sinuportahan ng pagkakahawig sa Griyego ng sulat na ito at 
ng pananalita ni Santiago sa Konseho ng Jerusalem (Santiago 1:1 at Mga Gawa 15:23; 
Santiago 1:27 at Mga Gawa 15:14; Santiago 2:5 at Mga Gawa 15:13).89  
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Nararapat bigyang paliwanag kung paano isinulat ni Santiago ang tungkol sa mga nakatanggap. Isinulat ni 
Santiago ang liham para sa “labing-dalawang lipi na nasa iba’t-ibang bansa” (1:1). Gaya ng palatandaan 
mula sa “sa mga kapatid” sa 1:19 at 2:1, 7, ito’y isang pagtukoy, hindi sa pagkalat na naganap noong A.D. 
66–70 kundi sa mga Judiong Kristiyano na ikinalat mula sa kanilang lupain sa pamamagitan ng mga 
nakaraang pagtatapon (1:11, 12, 17). Sa mga naunang kabanata ng Mga Gawa, nasa Jerusalem ang mga 
Judiong galing sa iba’t-ibang parte ng mundo para sa Pentecoste (Mga Gawa 1:5). Marami sa mga ito ang 
nakakita at nakarinig ng mga himala ng Pentecoste at pumunta upang maniwala kay Jesu-Cristo. Sa 
kalaunan, marami ang umuwi sa kani-kanilang mga tahanan sa iba’t-ibang parte ng mundo. Ito ang mga 
dahilan kung kaya’t si Santiago ay sumusulat para sa kanila.  
 
Petsa ng Pagkakasulat: A.D. 45 o 46 Ang Santiago marahil ang unang sulat na isinulat at karamihan sa 
mga iskolar ay nagpepetsa sa aklat na ito noong mga A.D. 45. Ang mga dahilan ay ang mga sumusunod: (1) 
Merong kakaibang katangiang maka-Judio na nagmumungkahi na ito’y isinulat noong ang populasyon ng 
iglesia ay karamihang Judio. (2) Walang pagbabanggit sa kontrobersya tungkol sa pagtutuli sa Hentil. (3) Ang 
terminong “sinagoge” ay ginamit upang tukuyin ang pagtitipon o ang lugar ng pagtitipon kesa sa salitang 
“iglesia” (2:2). (4) Ang kawalan ng pagbanggit sa mga isyu sa Konseho ng Jerusalem gaya ng relasyon ng 
Hentil na Kristiyano at Judiong Kristiyano (Mga Gawa 15:1f; A.D. 49) ay nagmumungkahi din ng mas unang 
taon. (5) “Ang mga pagbanggit sa mga katuruan ni Cristo ay may kakaunting pinagsangayunang salita sa 
mga Ebanghelyo dahil marahil mas nauna ang mga ito.”90  
 
Tema at Layunin: Malinaw na si Santiago ay may pag-aalaala tungkol sa pagkakaroon ng isang aktibong 
pananampalataya, na lubhang kailangan, makapangyarihan, at magagamit. Si Santiago ay sumusulat upang 
bigyang babala ang mga Mananampalataya tungkol sa magiging bunga ng isang patay, natutulog na 
pananampalataya sa isang tao o sa samahan at upang gisingin sila sa pag-unlad at tunay na espirituwal na 
paglago  
 
Si Cristo sa Santiago: Sa 1:1 at 2:1, tinukoy ni Santiago ng partikular ang “Panginoong Jesu-Cristo” at ang 
pag-aabang sa Kaniyang pagdating (5:7-8). Sa 108 bersikulo ng sulat na ito maraming pagbabanggit at mga 
hinuha mula sa 22 aklat ng Lumang Tipan at merong 15 pahiwatig sa mga katuruan ni Cristo mula sa Sermon 
sa Bundok.91 

 
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas92  
 
 1.  Tumayo ng May Kumpiyansa (1:1-27)  
  a.  Pagpupugay at Pagbati (1:1)  
  b.  Magalak sa Iba’t-Ibang Pagsubok (1:2-12)  

1:2-4 1:5-8 1:9-12 
  c.  Labanan Ang Nakamamatay na Tukso (1:13-18)  
  d.  Manatili sa Katotohanan ng Diyos (1:19-27)  

1:19-25    1:26-27 
 
 2.  Maglingkod ng May Pagmamahal (2:1-26)  
  a.  Tanggapin Ang Iba (2:1-13)  

2:1-7    2:8-13
  b.  Tulungan Ang Iba (2:14-26)  

2:14-17 2:18-26
  

3.  Magsalita ng May Pag-Iingat (3:1-18)  
  a.  Magpigil ng Pagsasalita (3:1-12)  

3:1-5 3:6-12 
  b.  Linangin Ang Pag-Iisip (3:13-18)  
 
 4.  Magpasakop ng May Pagsisisi (4:1-17)  
  a.  Palitan Ang Galit ng Kababaan ng Loob (4:1-6)  
  b.  Palitan Ang Paghuhusga ng Katarungan (4:7-12)  

4:7-10 4:11-1 
c.  Palitan Ang Pagyayabang ng Paniniwala (4:13-17)  

 
 5.  Magbahagi ng May Malasakit (5:1-20)  
  a.  Magbahagi ng Mga Tinatangkilik (5:1-6)  
  b.  Magbahagi ng May Katiyagaan (5:7-12)  
  c.  Magbahagi ng Panalangin (5:13-20) 

5:13-18 5:19-20 
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Unang Pedro 
(Cristo: Ang Halimbawa sa Pagdurusa)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Ang pambungad na bersikulo ay malinaw na nagsasabing si apostol Pedro 
ang sumulat nito (1:1).  Ang Unang Pedro ay kinilala sa buong mundo ng naunang iglesia na gawa ni apostol 
Pedro.  
 
Ang sulat na ito ay isinulat sa “para sa kanilang pansamantalang naninirahan ng watak-watak sa mga 
lalawigan ng Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, at Bitinia na mga hinirang.” Ginamit ni Pedro ang dalawang 
salitang susi sa paglalarawan ng mga sinulatan, “pansamantalang naninirahan” (ito’y parehong nagbibigay 
diin sa pansamantalang paninirahan at dayuhang nasyonalidad) at “pagkakawatak-watak”. “Ang terminong 
pagkakawatak-watak ay pangkaraniwang tumutukoy sa mga Judio hindi sa Palestino na naninirahan kundi 
nakakalat sa kabilang parte ng Mediteranya. Dito ito marahil ginamit para sa mga Hentil na Kristiyano na 
humayo bilang mga tao ng Diyos sa gitna ng mundong walang diyos.”93  Nasa isip pareho ni Pedro ang Judio 
at Hentil na Mananampalataya.  
 
Ang Unang Pedro ay isinulat para sa mga Kristiyanong nakakalat sa limang lalawigan ng Roma sa peninsula 
ng Asya Menor. Ang lugar na iyan ngayon ay ang Hilagang Turkey. Ang mga iglesia sa mga lalawigang iyon 
ay binubuo ng parehong mga Judio at Hentil. Ang sulat na ito ay mayaman sa sanggunian at sa kasabihan 
mula sa Lumang Tipan. Magkakaroon ng espesyal na pagpapahalaga ang mga Judiong Kristiyano sa 
terminong DIASPORA, na isinalin sa “ikinalat o nakakalat” na ginamit sa pamuhatan (1:1). Ang mga Judiong 
naninirahan sa labas ng Jerusalem ay tinaguriang naninirahan sa DIASPORA.  
 
Ang mga Hentil na mambabasa marahil ay makakapansin sa pangaral ni Pedro para sa banal na pamumuhay 
mula sa dati nilang buhay na lubos ang pagkaignorante sa Salita ng Diyos (1:14). Ang mga Hentil na 
Kristiyano marahil din ay labis na pinalakas ng pangyayaring kahit na sila ay ignorante, ngayon sila’y 
itinuturing na “ang bayan ng Diyos” (2:10). Malinaw na isinama ni Pedro ng may pag-iingat ang parehong 
Judio at Hentil na Kristiyano sa kaniyang liham ng pampalakas loob para sa mga iglesia sa Asya Menor.94 

 
 
Petsa ng Pagkakasulat:  A.D. 63–64  Ang tradisyon ng Iglesia ang nag-uugnay kay Pedro sa mga huling 
taon niya sa lungsod ng Roma. Kung ang pagbanggit sa Babilonia sa 5:13 ay isang nakakodigong pagtukoy 
sa Roma, ang liham na ito ay isinulat habang nasa Roma si Pedro noong huling dekada ng buhay niya, mga 
A.D. 63, bago pumutok ang paguusig ni Nero noong A.D. 64. Hindi itinuturing ni Pedro na kaaway ng 
Kristiyanismo ang Roma (1 Pedro 2:13-17) na marahil ay higit na may kahirapan (ngunit hindi imposible) sa 
mga sumunod na taon sa ilalim ng pag-uusig ni Nero.  
 
Tema at Layunin: Habang ang 1 Pedro ay tumatalakay sa iba’t-ibang doktrina at maraming sinasabi tungkol 
sa Buhay Kristiyano at Responsibilidad-Kristiyano, ang tema at layunin ng 1 Pedro ay sumesentro sa 
problema ng pagdurusa – lalo na sa pagdurusa dahil sa pag-uusig sa pananampalataya ng isang tao. Ang 
aklat na ito ay inilarawan bilang isang manual o handbook upang ipakita sa mga Kristiyano kung paano sila 
dapat mamuhay bilang mga pansamantalang residente at kinatawan ni Cristo sa salungat na mundo (1:1, 13-
21; 2:11-12; 3:14, 17; 4:1, 13, 15, 16, 19).  
 
Maraming partikular na layunin ang aklat na ito. Ito’y isinulat upang magbigay ng direksyon para sa mga 
Mananampalatayang inuusig: (1) sa pamamagitan ng pagtuon sa pagdating ng pahayag ni Cristo at ng 
kaligtasang binibigay nito (1:3-12); (2) sa pamamagitan ng pagsunod kay Cristo bilang isang perpektong 
halimbawa sa pagdurusa (2:21-24); at (3) sa pamamagitan ng pamumuhay sa mundo ayon sa pagtawag sa 
kanila bilang natatanging bayan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mabuting halimbawa sa 
mundo ng Hentil (2:4-12; 4:1-9). Kasama sa iba pang layunin ay ang pagpapakita ng mahalagang ugnayan sa 
pagitan ng doktrina at paggamit nito (5:12) at ang paghimok para sa makadiyos na pamumuno at pagpapastol 
sa pastulan ng Diyos (5:1-4), na isang kinakailangang elemento sa kakayahan ng iglesia upang makaganap 
ng epektibo sa salungat na mundo.  
 
Si Cristo sa 1 Pedro: Ang aklat na ito ay puno ng pagkatao at gawa ni Cristo. Mula sa pagkabuhay mag-uli ni 
Cristo, nagkaroon ang mga Kristiyano ng “buhay na pag-asa” at “isang hindi nasisira (hindi nawawasak) na 
mana” (1:3-4). Sa maraming lugar, nangusap si Pedro tungkol sa pagdating ng kaluwalhatian at pahayag ni 
Cristo (1:7, 13; 4:13; 5:1). Nangusap din siya tungkol sa pagkatao at gawa ni Cristo bilang Kordero ng Diyos 
na tumubos sa atin sa pamamagitan ng pagdadala ng ating mga kasalanan sa krus (1:18-19; 2:24), at ni 
Cristo bilang Pinunong Pastol at Tagakupkop ng mga Mananampalataya (2:25; 5:4).  
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Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Ang Kaligtasan ng Mga Mananampalataya (1:1-12)  
  a.  Pagpupugay (1:1-2)  
  b.  Panghinaharap (Buhay) na Pag-Asa at Kasalukuyang Mga Pagsubok (1:3-9)  
  c.  Kasalukuyang Kaligtasan at Nakaraang Pahayag (1:10-12)  
 
 2.  Ang Pagpapabanal sa Mga Mananampalataya (1:13–2:12)  
  a.  Ang Pagtawag Para sa Kabanalan (1:13-21)  
   1:13-16 1:17-21 
  b.  Ang Pagtawag Para sa Mainit na Pag-Iibigan ng Bawat Isa (1:22-25)  
  c.  Ang Pagtawag na Magnais sa Purong Gatas ng Salita (2:1-3)  
  d.  Ang Pagtawag na Mag-Alok ng Mga Espirituwal na Paghahandog (2:4-10)  
   2:4-8 2:9-10 
  e.  Ang Pagtawag Para sa Pagtalikod Mula sa Mga Makalamang Pagnanasa (2:11-12)  
 
 3.  Ang Pagpapasakop ng Mga Mananampalataya (2:13–3:12)  
  a.  Ang Pagpapasakop sa Gobyerno (2:13-17)  
  b.  Pagsunod/pagtalima sa larangan ng Negosyo/trabaho (2:18-20) 
  c.  Ang halimbawa ni Kristo (2:21-25) 
  d.  Ang Pagpapasakop sa Pag-Aasawa (3:1-8)  
  e.  Ang Pagpapasakop sa Lahat ng Parte ng Buhay (3:9-12)  
  
 4.  Ang Mga Pagdurusa ng Mananampalataya (3:13–5:14)  
  a.  Ang Asal na Kailangan sa Pagdurusa (3:13-17)  
  b.  Ang Halimbawa ni Cristo Para sa Pagdurusa (3:18–4:6)  
   3:18-22 4:1-6 
  c.  Mga Utos Para sa Pagdurusa (4:7-19)  
   4:7-11 4:12-19 
  d.  Tagapag-Ingat (Mga Pastol) sa Pagdurusa (5:1-9)  
   5:1-5 5:6-11 
  e.  Konklusyon O Benediksyon (5:10-14)  

 

Ikalawang Pedro  
(Cristo: Ang Kasapatan ng Salita)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Malinaw na nagpakilala ang sumulat ng kaniyang sarili bilang si Simon 
Pedro (1:1). Ang ilang bilang ng ebidensya sa loob ay nagtuturo kay apostol Pedro bilang sumulat. Sa 
napaka-personal na bahagi, halos isang huling testamento ng mamamatay na ama, gumamit siya ng mga 
“ako” na pagtutukoy sa sarili (1:14) sa paghahayag sa kaniyang sarili bilang isang nakasaksi sa pagpapalit ng 
anyo o transpigurasyon ni Cristo (1:16-18 cf. Mateo 17:1-5). Iginiit din niya na ang liham na ito ay pangalawa 
para sa kaniyang mga mambabasa (3:1), at nagpapakita ng kaniyang personal na pagkakakilala kay apostol 
Pablo na tinatawag niyang , “ang ating minamahal na kapatid” (3:15). Ang sulat na ito ay pinamagatang 
“Ikalawang Pedro,” upang ito’y makilalang hiwalay sa unang liham na isinulat ni Pedro.  
 
Isinulat ni Pedro ang liham na ito sa kaparehong grupo ng Mananampalataya (3:1) gaya ng nauna na niya. Ito 
ang kahuli-hulihang testamento, isang babala, at isang “huling araw” na sulat (1:14; 2:1-22; 3:3). Siya’y 
nagsulat para sa mga Kristiyanong kapareho sa mayamang pananampalataya, walang duda, sa mga Judio at 
Hentil na iglesia ng “Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, at Bitinia” (1 Pedro 1:1).  
 
Petsa ng Pagkakasulat:  A.D. 67–68  Bilang isang uri ng sulat ng pamamaalam, sumulat si Pedro ng sulat 
na ito sa katapusan ng kaniyang karera (1:12-14). Ayon sa iskolar ng kasaysayan ng unang iglesia na si 
Eusebio, si Pedro ay minartir noong mga pag-uusig ni Nero (noong A.D. 67–68). Marahil ang sulat ay isinulat 
sa mga taong iyon.  
 
Tema at Layunin: Habang nagbabala si Pablo sa pagdating ng mga panganib ng apostasiya sa mga huling 
taon ng kaniyang buhay at ministeryo (2 Timoteo), si Pedro din ay nagbabala sa lumalalang mga panganib na 
dulot ng mga huwad na guro gaya ng nasa hula ng mga propeta, ng mismong Panginoon, at ng Kaniyang 
mga apostol (2:1; 3:1-3). Ang layunin ng maiksing sulat na ito ay upang magbabala laban sa mga panganib 
na kinakaharap ng iglesia, lalo na ang pagdami ng mga huwad na guro.  
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Nakita niyang nagkaloob ang Diyos ng mga kinakailangan para sa buhay at pagiging makadiyos (1:3), ang 2 
Pedro ay isang mainit na apela sa kaniyang mambabasa na umunlad at lumago kay Cristo, na huwag maging 
tamad o walang bunga (1:8) at ito bilang pundasyon, magbantay laban sa dumaraming huwad na mga guro. 
Ito’y dulot ng pangyayaring batid ni Pedrong ang oras niya sa mundo ay maiksi na lang (1:13-15) at ang 
katawan ni Cristo ay nahaharap sa nakaambang panganib (2:1-3). Kaya, ninanais ni Pedro na buhayin ang 
kanilang mga alaala at gisingin ang kanilang pag-iisip (1:13; 3:1-2) upang ang kaniyang itinuro ay manatili sa 
kanilang isip (1:15). Para magawa ito, may pag-iingat niyang inilarawan ang isang malago na 
Mananampalataya, hinihimok silang lumago sa biyaya at pagkakakilala sa Tagapagligtas (1:2-11; 3:18).  
 
Bilang karagdagang pundasyon sa pakikitungo sa mga huwad na guro, inilarawan ni Pedro ang kalikasan ng 
Salita ng Diyos bilang kanilang tiyak na pundasyon (1:12-21) at nagbabala din siya laban sa mga ilang 
padating na panganib mula sa mga huwad na guro na masusi niyang inilarawan kasama ng kanilang 
siguradong kahatulan (2:1-22). Sa huli, pinalakas niya ang loob ng mga mambabasa sa katiyakan ng 
pagdating ni Cristo (3:1-16). Dito sa huling diing ito sa pagbabalik ng Panginoon, nagbigay ng huling hamon si 
Pedro,  
 

Ngayong ito’y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag 
kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran, sa gayon hindi kayo 
matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, 
magpatuloy kayo sa paglago at pagkakilala sa ating Panginoon at Tagapaglitas na si 
Jesu-Cristo. Sa Kaniyang kapurihan, ngayon at magpakaylanman. Amen. 

 
Si Cristo sa 2 Pedro: Nagsalita si Pedro tungkol kay Cristo bilang ang pinanggagalingan ng buhay at 
pagkadiyos, at, sa pagpapanatili nito, nagsalita siya tungkol kay Cristo bilang ang “Panginoon at 
Tagapaglitas” ng apat na beses, at nagsalita siya tungkol sa Kaniya bilang “Panginoon” ng labing-apat na 
beses. Sa karagdagan, tinukoy niya ang maluwalhating transpigurasyon sa banal na bundok at siya’y nag-
aasam sa ikalawang pagdating ng Tagapagligtas. Sa panahong iyon makikita ng buong mundo kung ano ang 
pribilehiyong nakita ni Pedro at ng dalawa pang disipulo sa banal na bundok.  
 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1. Mga Pagbati (1:1-2)  
 
 2. Ang Pag-Unlad O Paglilinang ng Ugaling Kristiyano (1:3-21)  
  a.  Ang Paglago ng Pananampalataya (1:3-11)  
   1:3-4 1:5-8 1:9-11    
  b.  Ang Mga Basehan ng Pananampalataya (1:12-21)  
   1:12-15 1:16-18 1:19-21 
 3.  Ang Pagtuligsa O Pagkondena sa Mga Huwad na Guro (2:1-22)  
  a.  Ang Kanilang Asal at Panganib na Dulot  (2:1-3)  
  b.  Ang Kanilang Katapusan at Kahatulan (2:4-9)  
  c.  Ang Kanilang Larawan at Mga Katangian (2:10-22)  
 
 4.  Ang Disenyo at Tiwala Para sa Hinaharap (3:1-18)  
  a.  Ang Panlilibak ng Mga Huwad na Guro (3:1-7)  
   3:1-2 3:3-7 
  b.  Ang Pagkaantala ng Araw ng Panginoon (3:8-9)  
  c.  Ang Pagkatunaw Pagkatapos ng Araw ng Panginoon (3:10-13)  
  d.  Ang Kinakailangang Pagpupunyagi at Pag-Iingat sa Harap ng Mga Panganib (3:14-18)  

 

Unang Juan  
(Cristo: Ang Pag-ibig ng Diyos)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Kahit na hindi natagpuan ang pangalan ng sumulat sa sulat, ito’y tradisyonal 
na ibinigay kay Juan ang apostol. Ang manunulat nito ay isa sa mga orihinal na saksi ng Tagapagligtas na 
nakakakilala sa Kaniya ng malapitan (1:1-5).  
 
Maraming bersikulo mula sa simula ang nagbibigay pahiwatig na si Juan ang nagsusulat para sa mga 
Mananampalataya (2:1, 12-14, 19; 3:1; 5:13), ngunit di inilagay ni Juan kung sino at saan sila nakatira. Ang 
pangyayaring ito ay nagmumungkahi na maaaring isinulat ang liham na ito upang umikot sa maraming iglesia. 
Marahil ay sa mga iglesiang nasa paligid ng lungsod ng Efeso dahil sa ang mga unang manunulat na 
Kristiyano ay nagsabi na si Juan ay nasa Efeso sa mga huling taon nito.  
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Ang pinakamaagang nakumpirmang paggamit sa 1 Juan ay sa lalawigan ng Asya (sa modernong Turkey), 
kung saan nandoon ang Efeso. Si Clemente ng Alexandria (isang pastor noong unang siglo) ay nagbigay 
indikasyon na si Juan ay naglingkod sa iba’t-ibang iglesiang nakakalat sa buong lalawigan. Maaaring 
ipalagay, kaya nga, na ang 1 Juan ay ipinadala sa mga iglesia ng lalawigan ng Asya.95  

 

Petsa ng Pagkakasulat: A.D. 85–90 Mahirap itong lagyan ng petsa at ang iba pang sulat ni Juan, ngunit 
dahil marami sa mga tema at salita ay kapareho ng sa ebanghelyo ni Juan, may sapat na dahilan kung 
ipapalagay na isinulat ito matapos ang ebanghelyo pero bago ang mga pag-uusig ng mga Domitian noong 
A.D. 95. Kaya nga, ang isang may marapat na petsa ay sa pagitan ng A.D. 85–90.  
 
Tema at Layunin: Ang tema ng aklat ay pakikisama sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesu-Cristo 
(1:3-7). Sa gitna ng kinakaharap na heretiko ng mga Mananampalatayang ito, marahil ay ang unang anyo ng 
agnostisismo (ang paniniwalang lahat ng bagay ay masama at ang kalayaan ay matatamo mula sa kaalaman 
lamang), sumulat si Juan upang ibigay ang ibig sabihin at kung paano nagaganap ang pakikipag-ugnayan sa 
Diyos na inilarawan bilang ilaw, pag-ibig, at buhay. Ang Diyos ay ilaw (1:5), ang Diyos ay pag-ibig (4:8, 16), at 
ang Diyos ay buhay (1:1-2; 5:11-13). Ang kahulugan ng pamumuhay ng may pakikipagugnayan sa Diyos ay 
ang pamumuhay sa liwanag na nagdadala sa pagtanggap ng Kaniyang buhay, Kaniyang pag-ibig sa iba, at 
Kaniyang pagiging matuwid. Kaya ang aklat ay nagbibigay ng maraming pagsubok o patunay ng pakikipag-
ugnayan, kahit na ang ilan ay tumitingin dito bilang mga pagsubok sa kaligtasan. Ngunit sa paglalayong 
manatili sa temang ito, ang katuruan ng mga huwad na guro, at ang kalikasan ng kaniyang mga tagapakinig 
bilang mga Mananampalataya, pinakamabuting tingnan ang mga ito na mga pagsubok o katunayan ng 
pakikipag-ugnayan, mga pagsubok sa pagtalima at pagkilala sa Tagapagligtas sa isang napakalapit na 
ugnayan na dumadanas ng pagbabagong buhay na ibinibigay ng Tagapagligtas sa mga Mananampalataya.  
 
Ang eksaktong anyo ng pagiging heretiko na kinakaharap ng mga Kristiyanong ito ay mahirap malaman, 
ngunit mula sa nilalaman ng 1 Juan ito’y tungkol sa pagtatatwa sa katotohanan ng pagkakatawang tao at sa 
pagsasabing ang makasalanang gawain ay hindi humahadlang sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya, ang 
Juan ay isinulat sa kaniyang “maliliit na anak” (2:1, 18, 28; 3:7, 18; 5:21) sa hindi bababa sa limang 
kadahilanan: (1) upang isulong ang tunay na pakikipag-ugnayan (1:3f); (2) upang maranasan ang ganap na 
kagalakan (1:4); (3) upang isulong ang kabanalan mula sa tunay na pakikipag-ugnayan (1:6–2:2); (4) upang 
hadlangan at magprotekta laban sa pagiging heretiko (2:18-27); at (5) upang magbigay katiyakan (5:11-13).  
 
Si Cristo sa 1 Juan: Ang aklat na ito ay tumututok sa kasalukuyang ministeryo ng Tagapagligtas sa buhay ng 
mga Mananampalataya at ang pag-aabang sa Kaniyang muling pagdating. Ang Kaniyang dugo ang tuloy-
tuloy na lumilinis sa mananampalataya mula sa lahat ng kasalanan (1:7) at mula sa personal na mga 
kasalanan at lahat ng karumihan kapag naghahayag ng kasalanan (1:9). Talagang ipinapahayag na si Cristo 
ang ating matuwid na Tagapamagitan sa Ama (2:1) at ang paghahandog na hindi lang sa mga 
Mananampalataya, kundi para sa buong sanlibutan (2:2), na si Jesus ang Cristong dumating bilang tao (2:22; 
4:2-3), na Siya’y dumating sa pamamagitan ng tubig at ng dugo, isang pagtutukoy sa Kaniyang bawtismo at 
sa krus (5:6), at Siya’y muling darating kung saan natin Siya makikita at tayo’y magiging gaya Niya (2:28–3:3).  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1. Panimula at Layunin ng Liham (1:1-4)  
 
 2. Mga Kalagayang Kailangan Para sa Pakikitungo (1:5–2:2)  
  a.  Pamumuhay sa Liwanag (1:5-7)  
  b.  Paghahayag ng Kasalanan (1:8-2:2)  
   1:8-10 2:1-2 
  
 3.  Ang Asal na Ayon sa Pakikitungo (2:3-27)  
  a. Ang Karakter ng Pakikitungo – Pagiging Gaya ni Cristo (2:3-11)  
   2:3-6 2:7-11 
  b.  Ang Kautusan sa Pakikitungo – Hindi Pagmamahal sa Mundo (2:12-17)  
   2:12-14 2:15-17 
   

c.  Mga Babala Para sa Pakikitungo – Pagbabantay Laban sa Anti-Cristo (2:18-27)  
   2:18-25 2:26-27  
  
 4.  Mga Katangian ng Pakikitungo (2:28–5:3)  
  a.  Kasakdalan sa Harap ng Ating Inaasam na Hinaharap (2:28–3:3)  
   2:28-29 3:1-3 
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  b.  Pagsasagawa ng Pagiging Matuwid sa Harap ng Kamatayan ni Cristo (3:4-24)  
   3:4-10 3:13-22   
   3:11-12 3:23-24 
  c.  Pagpapatunay (Pagsubok) sa Mga Espiritu (4:1-6)  
   4:1-3 4:4-6 
  d.  Huwaran na Pakikitungo, Pag-Ibig Gaya ng Kung Paano Si Cristo Umibig (4:7–5:3)  
   4:7-14 4:15-21 5:1-4 
  
 5.  Mga Bunga ng Pakikitungo (5:4-21)  
  a.  Tagumpay Laban sa Mundo (5:4-5)  
  b.  Pagpapatotoo ng Kredensiyal ni Cristo (5:6-12)  
  c.  Pagpapatotoo sa (Katiyakan) Kaligtasan ng Mananampalataya (5:13)  
  d.  Pagpapatotoo ng Panalanging Tinugon (5:14-17)  
  e.  Tagumpay Mula sa Nagpapatuloy na Kasalanan (5:18-21)  
 

Ikalawang Juan 
(Cristo: Ang Nagkatawang Taong Diyos) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Kahit hindi nakasaad, ang sumulat nito ay si Juan ang apostol. Ang 
simpleng pagtukoy niya sa sarili ay “ang tagapangasiwa,” na kapareho ng pananatiling tahimik ng manunulat 
ng Ebanghelyo ng Juan at 1 Juan. Ito’y kapareho ng pagpapakilala na ginamit ng manunulat ng 3 Juan. Dahil 
sa simpleng pagpapakilala niya ng “ang tagapangasiwa,” iminumungkahi na ito’y labis na kilala ng mga 
sinulatan ng liham. Ito’y isang opisyal na titulo ng isang taong may posisyong tagapangasiwa, ngunit mas 
malamang na ito ang kaniyang itinawag sa sarili dahil dito siya mas kilala ng kaniyang mga mambabasa.  
 
Dahil iniugnay ng tradisyon ang aklat kay apostol Juan bilang manunulat nito, ito’y pinamagatang “Ikalawang 
Juan.”  
 
Isinulat ang liham “para sa mga hinirang na Ginang at sa kaniyang mga anak” (1:1, 4-5). Ang eksaktong 
pagkakakilanlan ng mga sinulatang ito ay hindi matukoy.  
 
Petsa ng Pagkakasulat:  A.D. 85–90  Mahirap lagyan ng petsa ang sulat ngunit ang mga kalagayan at ang 
mga tinalakay sa sulat na ito ay nagmumungkahi na ito marahil ay sa kapanahunan din ng pagkakasulat sa 1 
Juan (A.D. 85–90). Ang pagkakapareho sa itaas ay ito din ang binibigyang indikasyon (tingnan ang petsang 
tinalakay sa 1 Juan).  
 
Tema at Layunin: Ang tema ng 2 Juan ay ang mga alalahanin ng apostol na ang kaniyang mambabasa ay 
manatiling mamuhay sa katotohanan ng pang-apostol na doktrina at ayon sa mga iniutos (1:4-6). Dahil 
“sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesu-
Cristo’y hindi naging tao” (1:7), sumulat si Juan upang protektahan sila mula sa panlilinlang ng mga taong 
tumangging manatili sa katuruan ni Cristo at lumilihis sa katotohanan (1:9). Sa pagpapanatili nito, dalawang 
layunin ang makikita: (1) sumulat siya upang hindi mawalan o mabawasan ng gantimpala ang mga 
mambabasa (1:9), at (2) upang bigyan sila ng maliwanag na mga tagubilin tungkol sa pagtanggap sa mga 
huwad na gurong ito sa kanilang mga tahanan o mga iglesia at sa pagbibigay sa kanila ng isang Kristiyanong 
pagbati. Ayaw pahintulutan ni Juan ang mga ito sa kanilang mga iglesia at kilalaning mga tagapagturo ng 
katotohanan. Hindi sinasabi ni Juan na mawalan sila ng galang o tanggihang magbahagi sa kanila.  
 
Si Cristo sa 2 Juan: Gaya sa 1 Juan, ang 2 Juan ay ukol sa pagbibigay proteksyon sa doktrina ng Biblia ng 
pagkakatawang tao. Sumulat siya upang patunayang mali ang mga taong nagtatatwa na si Jesu-Cristo ay 
naging tao.  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1. Prologo at Pagbati (1:1-3)  
 
 2. Pagpuri Para sa Mga Namumuhay sa Katotohanan (1:4)  
 
 3. Kautusan Upang Ipagpatuloy Ang Pag-Ibig sa Isa’t Isa (1:5-6)  
  
 4. Mga Babalang Pag-Iingat at Mga Tagubilin Laban sa Mga Huwad na Guro (1:7-11)  
 
 5. Pagtatapos na Pananalita at Mga Huling Pagbati (1:12-13)  
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Ikatlong Juan  
(Cristo: Ang Pangalan)  

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Si Apostol Juan din ang sumulat ng sulat na ito. Parehong sa 2 at 3 Juan, 
kinilala ng sumulat ang sarili bilang “ang tagapangasiwa.” Tingnan din ang pagkakapareho ng mga pariralang 
makikita sa parehong sulat: “minahal sa katotohanan” (1:1 ng parehong liham) “namumuhay ayon sa 
katotohanan (1:4 ng parehong liham).  
 
Maliwanag na ito ang pinakapersonal na sulat ni Juan. Ito’y isinulat sa “minamamahal kong Gayo” (1:1) 
tungkol sa mga problema sa simbahan na kinakaharap ni Gayo. Wala ng iba pang pagpapakilala sa sinulatan 
na nagmumungkahing ito’y labis na kilala ng mga iglesia sa Asya Menor kung saan naglingkod si Juan sa 
mga huling taon ng kaniyang buhay. Ang Gayo ay pamilyar na pangalan sa Bagong Tipan. Nakita ang 
pangalan sa Mga Taga-Roma 16:23 (isang Gayo ng Corinto), Mga Gawa 19:29 (isang Gayo ng Macedonia) 
at Mga Gawa 20:4 (isang Gayo ng Derbe), subalit walang koneksyon ang puwedeng magtalaga sa pagitan ng 
mga taong ito at kay Juan.  
 
Petsa ng Pagkakasulat:  A.D. 85–90  Muli, ang pagkakapareho ng 1 at 2 Juan ay nagmumungkahi sa isang 
magkaparehong petsa na nasa pagitan ng A.D. 85–90.  
 
Tema at Layunin:  Sumulat si Gayo tungkol sa isyu ng pagtanggap at pisikal na suporta sa mga naglalakbay 
na Kristiyanong manggagawa (mga misyonaryo), lalung-lalo na kapag sila’y mga estranghero. Ang tema ay 
sumesentro sa salungatan ng ministeryo ni Gayo at ang kaniyang mapagbigay na demonstrasyon ng 
Kristiyanong pag-ibig bilang isang namumuhay sa katotohanan at ng makasariling ikinikilos ni Diotrefes na, 
kesa mamuhay sa katotohanan ay tinanggihan ang sinabi ni Juan at ito’y nagsisikap na itaas ang sarili (1:9).  
 
Maraming kakaibang layunin ang lumabas sa sulat na ito: (1) upang purihin si Gayo (1:1-6a); (2) upang turuan 
at himuking ipagpatuloy ang kaniyang suporta sa mga Kristiyanong manggagawa na may ebidensiyang 
ipinadala ni Juan (1:6b-8); (3) upang kundenahin si Diotrefes  sa kaniyang makasariling asal (1:9-11); (4) 
upang magturo kay Demetrius (1:12); at (5) upang ipaalam kay Gayo ang pagnanais at intensyon ni Juan na 
bumisita at harapin ang mga suliranin (1:10a, 13-14).  
 
Si Cristo sa 3 Juan: Kahit na hindi binanggit ng diretso ang pangalan ni Jesu-Cristo, Siya ang tinukoy sa 
mga katagang, “Sapagkat humayo sila sa ngalan ng ‘ang Pangalan.’” Ito’y walang dudang isang 
pagtutukoy sa ministeryo sa ngalan ng Panginoong Jesus (Mga Gawa 5:40-41 kung saan nakita ang 
kaparehas na pagkakagawa ng pangungusap sa 5:41). Gumamit ng parehong kataga sa Mga Taga-Roma 1:5 
si Pablo. Sa 1 Juan 2:12, isinulat ni Juan “ang iyong mga kasalanan ay pinatawad dahil sa Kaniyang 
(Cristo) pangalan.” Ang ebanghelyo ni Juan ay tumutukoy din sa pananalig “sa pangalan ni Jesus” (Juan 
1:12, 3:18).  
 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Pagbati O Pagpapakilala (1:1)  
 
 2.  Pagpuri kay Gayo (1:2-8)  
  a.  Sa Kaniyang Pagiging Makadiyos (1:2-4)  
  b.  Sa Kaniyang Pagiging Mapagbigay (1:5-8)  
 
 3.  Pagkondena kay Diotrefes (1:9-11)  
  a.  Sa Kaniyang Makasariling Ambisyon (1:9)  
  b.  Sa Kaniyang Makasariling Mga Gawain (1:10-11)  
 
 4.  Pagpuri kay Demetrio (1:12)  
 
 5.  Pagtatapos na Pananalita (1:13-14)  
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Judas 
(Cristo: Ang Seguridad para sa Sangkatauhan) 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat:  Kinilala ng sumulat ang sarili bilang si Judas (1:1). Ang Griyego ay literal na, 
Judas. Ang tradisyon ang gumagamit ng Jude sa Ingles upang ibukod ito sa Judas na nagkanulo kay Jesus. 
Kinilala din ng sumulat ang sarili bilang ang kapatid ni Santiago at alipin ni Jesu-Cristo. Si Judas ay itinalang 
kapatid sa lupa ni Jesus sa Mateo 13:55 at Marcos 6:3.  
Makatutulong na pansinin na:  
 

Kahit na si Judas ay kapatid sa laman ni Jesus, may pagpapakumbabang isinama niya ang 
sarili kay Santiago, ang kaniyang tunay na kapatid. Sa pagtawag muna niya sa sarili na alipin 
ni Jesu-Cristo, makikitang hindi niya gustong gamitin ang pagkakaroon ng pisikal na 
koneksyon nito. Kasabay nito, kailangang mas ipakilala pa niya ang sarili. Dahil ang Judas ay 
pangkaraniwang pangalan noong unang siglo (dalawa sa disipulo ni Jesus ang may ganitong 
pangalan, kasama ang nagkanulo sa kaniya), mas maraming impormasyon ang kailangan, 
kaya’t sinabing, kapatid ni Santiago.96 

 
 
Ang Judas ay tila isinulat sa lahat ng Kristiyano, hindi lang isang partikular na grupo ng tao. Manapa ang sulat 
ay may pamuhatang ganito “sa mga hinirang ng Diyos, mga namumuhay sa pag-ibig ng Diyos Ama at 
iniingatan para kay Jesu-Cristo” (1:1). Pagkatapos ay tinukoy sila bilang ang “minamahal” o “minamahal na 
mga kaibigan” (1:3).  
 
Petsa ng Pagkakasulat: A.D. 70–80 Kahit na ang tinalakay dito ay kapareho sa 2 Pedro, isa sa malalaking 
pagkakaiba ng Judas at 2 Pedro ay kung si Pedro ay nagbababala na “magkakaroon ng mga huwad na guro” 
(2 Pedro 2:1), sinasabi ni Judas na “mayroong ilang mga lalaking nakasingit sa inyo” (1:4). Dahil inaabangan 
ng 2 Pedro ang problema at tono ng pagsasalita ng Judas ay pangkasalukuyan, makikita na ang Judas ay 
isinulat ilang panahon matapos ang 2 Pedro. Kung ang 2 Pedro ay may taong A.D. 67–68, maaaring ilagay 
ang Judas mga A.D. 70–80.  
 
Tema at Layunin:  Ang intensiyon ni Judas ay sumulat ng tungkol sa kaligtasan ng lahat ng tao ngunit dahil 
sa paglala ng iba’t-ibang heretiko at ang panganib na nakaamba sa iglesia, napilitan siyang mangaral sa 
iglesia laban sa mga maling katuruan na palihim na ipinupuslit sa mga iglesia ng mga Agnostico. Tinitingnan 
ng mga Agnostico ang lahat ng materyal na bagay bilang kasamaan at lahat ng espirituwal na mabuti. Kaya 
nga, inaalagaan nila ang kanilang “espirituwal” na buhay at pinababayaan ang kanilang katawan na gawin 
ang mga bagay na gusto nito, na ang resulta ay ang paggawa nila ng lahat ng klase ng kasalanan.97 

 
 
Mula dito, dalawang malalaking layunin ang makikita sa Judas: (1) Upang kundenahin ang mga ginagawa ng 
imoral na mga tao na nagpapadumi sa mga iglesia at tinitisod ang mga Mananampalataya at (2) bigyan ng 
payo ang mga Mananampalataya na magpakatatag, lumago sa pananampalataya habang ipinaglalaban ang 
mula sa apostol na katotohanang ipinasa sa iglesia.  
 
Si Cristo sa Judas: Dinadala ng Judas ang ating atensiyon sa seguridad ng mga Mananampalataya kay 
Cristo (1:24), sa walang hanggang buhay na ibinibigay Niya (1:21), at sa kasiguruhan ng Kaniyang muling 
pagbalik (1:21). Si Jesu-Cristo na ating Panginoon ang nagbibigay daan sa atin sa presensya ng Diyos (1:25).  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Mga Pagbati at Layunin (1:1-4)  
 
 2.  Paglalarawan at Pagbubunyag sa Mga Huwad na Guro (1:5-16)  
  a.  Ang Kanilang Nakaraang Kahatulan (1:5-7)  
  b.  Ang Kanilang Kasalukuyang Mga Katangian (1:8-13)  
  c.  Ang Kanilang Hinaharap na Kahatulan (1:14-16)  
 
 3.  Depensa at Pangaral sa Mga Mananampalataya (1:17-23)  
 
 4.  Benediksyon (1:24-25)  
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Seksiyon 4 
Ang Aklat ng Propesiya  

 

Pahayag 
(Cristo: Ang Babalik) 

 
Panimula:  Sa aklat ng Pahayag, nagkaroon tayo ng katapusan at kabuuan ng Biblia na pahayag ng Diyos sa 
tao. Kung ang Genesis ay aklat ng mga simula, ang Pahayag ay aklat na pangkatapusan. Inilalarawan nito 
ang mga kaganapan sa huling panahon, ang pagbabalik ng Panginoon, ang Kaniyang paghahari sa huling 
panahon, at ang estado ng kawalang hanggan. Sa pag-aaral ng Biblia, maraming malalaking tema ang 
naipakikilala at mas malalim na natatalakay gaya ng: langit at lupa; kasalanan at ang sumpa at pighati nito; 
ang tao at ang kaniyang kaligtasan; si Satanas, ang kaniyang pagkahulog at katapusan; Israel, ang kaniyang 
pagkahirang, pagpapala at disiplina; ang mga bansa; Babilonia at Babilonianismo; at ang mga kaharian at 
ang Kaharian. Hanggang sa ang lahat ng ito ay nagkaroon ng kanilang katuparan at resolusyon  sa Aklat ng 
Pahayag. Ang mga aklat ng Ebanghelyo at mga Sulat ay nagsimulang mag-ugnay-ugnay sa lahat, subalit 
saka lang sila nagkasama-sama nang makarating na sa Pahayag.  
 
Maaari nating i-tsart ito sa mga sumusunod:  
 

Pahayag: Ang Katuparan ng Biblia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumulat at Pangalan ng Aklat: Ayon mismo sa aklat, ang manunulat ay si Juan (1:4, 9; 22:8). Siya’y isang 
propeta (22:9), at isang lider na kilala sa mga iglesia ng Asya Menor na siyang sinulatan niya ng aklat ng 
Pahayag (1:4).  
 
Sa tradisyon, ang Juan na ito ay kilala bilang Juan ang apostol, isa sa mga disipulo ng ating Panginoon. Ang 
estilo sa pagsusulat ay iba sa Ebanghelyo ni Juan dahil ang pagkakagawa sa aklat na ito ay pang-propesiya.  
 
Petsa ng Pagkakasulat:  A.D. 96  Si Domitian ang namumuno sa Roma mula A.D. 81–96. Dahil sa sinabi ni 
Irenaeus na sumulat si Juan mula sa Patmos habang ang namumuno ay si Domitian, at dahil ito’y kinumpirma 
ng iba pang mga manunulat ng naunang iglesia, gaya ni Clemente ng Alexandria at Eusebio, maraming 
iskolar ang naniniwala na ang aklat ay isinulat sa pagitan ng A.D. 81–96. Ito ang dahilan kaya ang Pahayag 
ang huling aklat sa Bagong Tipan, pagkatapos gawin ni Juan ang Ebanghelyo at ng kaniyang mga sulat (1, 2, 
at 3 Juan).  
 
Tema at Layunin: Sa Pahayag, ang pinakatema ng aklat ay tungkol sa pakikipaglaban sa kasamaaan na 
isinakatawan ng mga personalidad ng tao na pinalakas ni Satanas at ng kaniyang pangsanlibutang sistema, 
at ang nagniningning na tagumpay ng Panginoon laban sa mga kaaway na ito upang itatag ang Kaniyang 
kaharian sa Milenya (ang 1,000 taon ng Pahayag 20) at sa walang hanggan.  
 
Ito’y nagawa sa pamamagitan ng pagdadala sa mambabasa at tagapakinig (1:3) sa likod ng mga eksena sa 
pamamagitan ng mga pangitaing ibinigay kay Juan upang ipakita ang pagkademonyo at pinagmumulan ng 
kasamaan sa mundo. Nagbibigay din ng demonstrasyon ang Pahayag ng mapagtagumpay na kapangyarihan 
na nasa leon ng liping Juda, ang Ugat ni David. Ang leon na ito din ang Tupang nakatayo, animo’y pinatay, 
ngunit buhay na buhay, napopoot, at nagdadala ng kahatulan ng kagila-gilalas na kabanalan ng Diyos labas 
sa isang makasalanan at suwail na mundo.  
 
 

                   Luma at Bagong Tipan  

Langit at Impiyerno  
Tao – pagkalalang, pagkahulog, kaligtasan  
Kasalanan – dahilan, sumpa, pighati  
Satanas – karakter, pagkahulog, katapusan  
Mga Bansa – pagkasuwail, mga relihiyon  
Israel – pagkahirang, mga pagpapala, disiplina Ipinangakong  
Tagapagligtas – gawa, mamumuno  
Kaharian – mga pangako, programa  

Aklat  
ng  

Pahayag  
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Maraming bilang ng mahahalagang tao o mga tao sa aklat na ito dahil sa kanilang papel na ginanapan. Una 
sa lahat, ang Panginoong Jesus, tapos ay si Juan, ang sumulat, at may dalawa pang saksi, ang halimaw na 
galing sa dagat at ang huwad na propeta, at ang huli, ang babaing ikinasal na magbabalik sa Panginoon.  
 
Si Cristo sa Pahayag: Dahil ang Pahayag ay tunay na “Ang Pahayag ni Jesu-Cristo” ito’y nagbibigay ng 
demonstrasyon sa Kaniyang kaluwalhatian, karunungan at kapangyarihan (1:1-20), sa Kaniyang awtoridad sa 
iglesia (2:1–3:22) at sa Kaniyang kapangyarihan at karapatang humatol sa mundo (5:1–19:21). Bilang 
kapahayagan ni Cristo, ito’y puno ng mga titulong naglalarawan. Partikular dito ay ang paglalarawan kay 
Jesu-Cristo (1:1) bilang ang Matapat na Saksi, ang Panganay mula sa mga patay, ang Namumuno sa lahat 
ng mga Hari ng mundo (1:5), ang Una at Huli (1:17), Siyang Nabubuhay (1:18), ang Anak ng Diyos (2:18), 
Banal at Mapagkakatiwalaan (3:7) ang Amen, ang Matapat at Tunay na Saksi, ang siyang Simula ng lahat ng 
nilalang ng Diyos (3:14), ang Leon ng Lipi ni Juda, ang Ugat ni David (5:5), ang Tupa (5:6), Matapat at Tunay 
(19:11), ang Salita ng Diyos (19:13), HARI NG MGA HARI AT PANGINOON NG MGA PANGINOON (19:16), 
Alpha at Omega (22:13), Ang Maningning na Tala sa Umaga (22:16), at ang Panginoong Jesu-Cristo (22:21).  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Balangkas  
 
 1.  Ang Prologo (1:1-8)  
  1:1-3  1:4-8 
  
 2.  Ang Mga Bagay na Nakaraan (1:9-20)  
  1:9-1  1:12-16 1:17-20 
  
 3.  Ang Mga Bagay na Kasalukuyan (2–3)  
  a.  Ang Mensahe Para sa Efeso (2:1-7)  
  b.  Ang Mensahe Para sa Esmirna (2:8-11)  
  c.  Ang Mensahe Para sa Pergamo (2:12-17)  
  d.  Ang Mensahe Para sa Tiatira (2:18-29)  
  e.  Ang Mensahe Para sa Sardis (3:1-6)  
  f.  Ang Mensahe Para sa Filadelfia (3:7-13)  
  g.  Ang Mensahe Para sa Laodicea (3:14-22)  
 
 4.  Ang Mga Bagay na Darating (4:1–22:5)  
  a.  Ang Panahon ng Tribulasyon (4:1–19:21)  
   1)  Ang Trono sa Langit (4:1-11)  
    4:1-4 4:5-11 
   2)  Ang Pitong Selyadong Aklat at Ang Lion na Siya Ding Tupa (5:1-14)  
    5:1-5 5:6-10 5:11-14 
   3)  Ang Tatak ng Mga Kahatulan (6:1-17)  
    6:1-2 6:5-6 6:9-11 
    6:3-4 6:7-8 6:12-17 
   4)  Ang Singit na Tagpo: Ang Mga Tinubos ng Tribulasyon (7:1-17)  
    7:1-3 7:9-12  
    7:4-8 7:13-17 
   5)  Ang Unang Apat na Trumpeta ng Kahatulan (8:1-13)  
    8:1-2 8:8-9 8:13 
    8:3-5 8:10-11 
    8:6-7 8:12 
   6)  Ang Ikalima at Ikaanim na Trumpeta at Ang Unang Dalawang Pasakit (9:1-20)  
    9:1-6 9:12 9:20-21 
    9:7-11 9:13-19 
   7)  Ang Anghel at Ang Maliit na Aklat (10:1-11)  
    10:1-7 10:8-11 
   8) Ang Templo, Ang Dalawang Saksi, at Ang Pitong Trumpeta (11:1-19)  
    11:1-6 11:11-13 11:15-18 
    11:7-10 11:14 11:19 
   9)  Ang Labanan ng Mga Anghel (12:1-17)  
    12:1-2 12:5-6 12:10-12 
    12:3-4 12:7-9 12:13-17 
   10)  Ang Halimaw at Ang Huwad na Propeta (13:1-18)  
    13:-6 13:7-10 13:11-18 
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11)  Espesyal na Anunsyo (14:1-20)  
    14:1-5 14:9-12 14:17-20 
    14:6-7 14:13 
    14:8 14:14-16 
   12)  Nauna sa Huling Pitong Salot (15:1-8)  
    15:1 15:2-4 
   13)  Ang Mangkok na Kahatulan (16:1-21)  
    16:1 16:4-7 16:12 
    16:2 16:8-9 16:13-16 
    16:3 16:10-11 16:17-21 
   14)  Ang Kahatulan sa Relihiyosong Babilonia (17:1-18)  
    17:1-7 17:8-14 17:15-18 
   15)  Ang Kahatulan sa Kalakalang Babilonia (18:1-24)  
    18:1-3 18:9-10 18:21-24 
    18:4-8 18:11-20 
   16)  Ang Ikalawang Pagdating ni Cristo (19:1-21  
    19:1-4 19:9-10 19:19-21 
    19:5-6 19:11-16 
    19:7-8 19:17-18 
  b.  Ang Paghahari ni Cristo (Ang Milenya) at Ang Dakilang Puting Trono (20:1-15)  
   1) Iginapos Si Satanas (20:1-3)  
   2) Mga Santo Muling Binuhay (20:4-6)  
   3) Mga Makasalanan Naghimagsik (20:7-9)  
   4) Ang Katapusan ni Satanas (20:10)  
   5) Hinatulan Ang Mga Makasalanan (20:11-15)  
  c.  Ang Estadong Walang Hanggan (21:1–22:5)  
   1) Ang Pagbaba ng Bagong Jerusalem (21:1-8)  
    21:1-4 21:5-8 
   2) Ang Paglalarawan sa Bagong Jerusalem (21:9-27)  
    21:9-14 21:15-21 21:22-27 
   3) Ang Mga Nakapagbibigay Saya sa Bagong Jerusalem (22:1-5)  
  d.  Ang Epilogo (22:6-21) 
   22:6 22:12-13 22:18-19 
   22:7 22:14-15 22:20 
   22:8-9 22:16 22:21 
   22:10-11 22:17 
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Kabanata 4 

 
Mga Pangunahing Panuntunan  

sa  
Pagpapaliwanag  
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Panimula  
 
Ang kabanata 4 ay ginawa upang ipakilala sa mag-aaral ang apat na pangunahing alituntunin at ang 
labinglimang prinsipyo sa interpretasyon o pagpapaliwanag. Sa kabanatang ito, ang alituntunin ay isang 
nananatiling panuntunan na dapat gamiting batayan sa lahat ng ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ang 
prinsipyo naman ay siyang sangkap ng panuntunan, mahalaga ang kagamitan subalit di kinakailangang 
gamitin o pairalin sa lahat ng pagkakataon. Habang umuunlad ang ating kaalaman sa bahaging ito, 
magkakaroon na ng kaunawaan ang magaaral kung kailan dapat gamitin ang nasasaad na prinsipyo dito.  
 
Ang wastong interpretasyon ng Salita ng Diyos ay panghabang-buhay na adhikain. Walang pormula na 
makapagbibigay ng pang-unawa at pagpapaliwang sa bawat sipi ng Biblia sa kaunting panahon lamang ng 
pag-aaral. Ang magaaral ay di dapat panghinaan ng loob at sa gayo’y sumuko na sa pagsasaliksik ng 
katotohanan. Inilagay dito ng Diyos ang ilang mahihirap na bagay, sapagkat ito’y naglalayon para umaasa 
ang bawat isa sa Banal na Espiritu. (1 Mga Taga-Corinto 3:10-16). Samantala, may ibang sipi naman na 
madaling maunawaan, liban sa bahagi ng kawalang hanggan (1 Mga Taga-Corinto 13:12).  
 
Kung ang interpretasyon naman ay maisasagawa sa pamamagitan ng pormula, mangyayari na maging hindi 
mananampalataya ay makapagpapaliwanag o makagagawa ng interpretasyon ng Salita ng Diyos. Ang 
pagsasaliksik sa Kaniya at ang pag-aaral ng Kaniyang Salita ay nais ng Diyos na gawin ng mga taong 
sumusunod sa Kaniya upang bilang bahagi ng ating espirituwal na pag-unlad (2 Timoteo 2:15). Mangyaring 
gamitin ang mga alituntunin at prinsipyo bilang mahahalagang bagay, ngunit umasa sa Banal na Espiritu na 
Siyang maghahatid sa atin sa lahat ng katotohanan (Juan 16:13).  
 
Ang mga sumusunod, ay buod ng alituntunin at prinsipyo na ating pag-aaralan.  
 
Unang Alituntunin: Alamin ang mga katotohanan tungkol sa Diyos at sa Panginoong Jesu-Cristo sa 
pagsasaliksik ng Banal na Salita  
A.  Prinsipyo Bilang Isa: Pag-aralan ang mga katangian ng Diyos  
B.  Prinsipyo Bilang Dalawa: Hanapin kung Paano si Cristo ay nahayag  
 
Ikalawang Alituntunin: Hangarin na maunawaan ang mga detalye sa pamamagitan ng paggamit ng 
malinaw na sipi bilang iyong patnubay  
A.  Prinsipyo Bilang Tatlo: Tandaan na ang Kapahayagan ay May Pag-unlad  
B.  Prinsipyo Bilang Apat: Ipaliwanag ng Literal 
C.  Prinsipyo Bilang Lima: Isaalang-alang ang mga Bagay na Tiyak 
D.  Prinsipyo Bilang Anim: Pag-aralan ang mga Pangunahing Sipi 
E.  Prinsipyo Bilang Pito: Kilalanin ang Pagpapasiya/Kalooban ng Tao  
F.  Prinsipyo Bilang Walo: Alalahanin ang mga Kasunduan ng Diyos at Tao  
 
Ikatlong Alituntunin: Hangarin na Maging Matalino sa Paghahambing ng Kasulatan sa Kapwa 
Kasulatan  
A.  Prinsipyo Bilang Siyam: Maghanap ng Mga Pagkakaiba  
B.  Prinsipyo Bilang Sampu: Intindihin ang Mga Nilalaman (Kasamang Kahulugan)  
C.  Prinsipyo Bilang Labing-Isa: Magbigay ng Pakahulugan ng May Paghahambing  
D.  Prinsipyo Bilang Labing-Dalawa: Alamin ang Pagkakatugma-tugma  
E.  Prinsipyo Bilang Labing-Tatlo: Isaalang-alang ang Iba’t-ibang Kapamahalaan/Dispensasyon  
F.  Prinsipyo Bilang Labing-Apat: Maging Maingat sa Mga Propesiya  
 
Ikaapat na Alituntunin: Sikaping Ipamuhay nang Wasto ang Mga Salita ng Diyos  
A.  Prinsipyo Bilang Labing-Lima: Wastong Aplikasyon ang Magagawa Kung Wasto ang Interpretasyon  
B.  Limang Hakbang Tungo sa Wastong Aplikasyon 
C.  Anim na Hadlang sa Wastong Interpretasyon  
D.  Walong Paraan Upang Mabigo sa Aplikasyon 
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Seksiyon 1 
Unang Alituntunin  
 
Alamin Ang Mga Katotohanan Tungkol sa Diyos at sa Panginoong Jesu-Cristo sa 
Pagsasaliksik ng Banal na Salita 
 
Ang unang alituntunin ay kumikilala sa pangunahing katangian ng Diyos na napakahalaga sa wastong 
interpretasyon. Ang Kaniyang katangian ay hindi nagkokompromiso o nagkakasalungatan man. Ito ay base sa 
mga detalye ng Kaniyang Salita. Sa paglawak ng ating kaalaman lalo nating natatanggap ang kahanga-
hangang likas na katangian ng Diyos. (Mga Taga-Filipos 3:10) at dahil dito lalo tayong natututo sa pang-
unawa sa kaniyang mga sinabi.  
 
Ang katotohanan na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay nagtataglay ng parehong katangian ay biblikal na 
patotoo ng Trinidad o Tatlong Persona ng Diyos. Sila ay may tatlong bahaging ginagampanan. Ang Ama, ang 
siyang Tagapagplano (Mga Gawa 2:23), ang Anak ang siyang Kinatawan (Juan 5:36) at ang Banal na Espiritu 
ang Tagapamahayag (Juan 16:13). Samantalang mapag-aaralan ang kanilang iba-ibang bahaging 
ginagampanan, hindi naman dapat sikaping mahati ang Trinidad. Meron lamang iisang Diyos (Deutronomio 
6:4); sapagkat ang Ama, Anak at Espiritu ay may nagkakaisang katangian na tanging Diyos lamang ang 
nagtataglay. Sila ay iisa’t, pare-parehong Diyos.  
 
Sa mga huling seksiyon ay masusuring mabuti ang tungkol sa Trinidad.  
 
A.  Prinsipyo Bilang Isa: Pag-Aralan Ang Mga Katangian ng Diyos  
 Mayroong sampung pangunahing mga katangian ang Diyos. Dapat silang sauluhin at palagiang gunitain.  
 
 1.  Soberanya (Sovereignty)  

Ang Diyos ang MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT, ang Hari at lumikha ng lahat. Ang Soberanya ay 
paggawa ng isang may pinakamataas na kapangyarihan sa isang limitadong lawak. Ang Diyos na 
malaya sa anumang panlabas na pamimilit ang siyang pinakamataas na kapangyarihan sa lahat ng 
nilikha. Siya ang lumikha, hindi ang nilikha (Mga Taga-Roma 1:20, 25). Kung ganoon, siya lamang 
ang may kapangyarihang magtatag ng kaniyang plano, nang kaniyang mga batas, at mga paghatol. 
Sa maikling salita, Siya lamang ang may karapatang gawin ang nais Niyang gawin, bagama’t ang 
kaniyang layunin ay mahirap maunawaan.  

 
 2.  Katuwiran (Righteousness)  

Ang Diyos ay ganap na MATUWID, walang kapintasan sa lahat ng bagay. Siya rin ang pamantayan 
ng katuwiran kung kaya’t dahil dito karapat-dapat siyang pamarisan (Mga Taga-Efeso 5:1).  

 
 3.  Katarungan (Justice)  

Ang Diyos ay MAKATARUNGAN, Siya ay patas at hindi nagtatangi. Ang kaniyang katarungan ay 
pagtugon sa mga hinihingi ng kaniyang katuwiran. Ang Diyos ay hindi “tumitingin sa tao” (Mga Taga-
Roma 2:11), hindi Siya nagpapakita ng pagkiling. Kapag ang kasalanan ay nangyari (Mga Taga-
Roma 5:13) hinihingi ng kaniyang katarungan na dapat itong magkaroon ng kabayaran.  

 
 4.  Pag-Ibig (Love) 

Ang Diyos ay PAG-IBIG, ibig sabihi’y perpekto at walang kondisyong pagmamahal ang sa Kaniya’y 
matatagpuan. Ang pag-ibig ay paggawa ng tama at lalong mabubuting bagay para sa iba, kahit pa 
ito’y magdulot ng kapighatian. Nararapat na ang mga Kristiyano’y makiayon sa pag-ibig na ibinibigay 
ng Diyos at ito’y maipamahagi rin sa iba upang ang lahat ay mangyaring makilala ang Diyos (Juan 
13:34-35).  

 
 5.  Buhay na Walang Hanggan (Eternal Life)  

Ang Diyos ay BUHAY NA WALANG HANGGAN. Ganoon na Siya noon at palaging magiging ganoon. 
Ang buhay na walang hanggan ay walang simula’t wakas. Tayong mga kristiyano nga ay nagtataglay 
ng walang hanggang buhay, na bagaman may pasimula, pero walang wakas. Ang buhay na walang 
hanggan ng Diyos ay nagtuturo na kailanma’y di Siya maipaiilalim sa kamatayan.  
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 6.  Omnipotente (Omnipotent)  
Ang Diyos ay OMNIPOTENTE, Siya lang ang nagtataglay ng kapangyarihang gawin ang kahit na 
anong bagay. Ang halimbawa ng kaniyang kapangyarihan ay ang paglikha ng langit at lupa (Genesis 
1:1). Sinabi sa atin na ang “salita ng kaniyang bibig” ang lumikha ng “langit” at sa kaniyang hininga 
naman ay nagkaroon ng buhay ang mga namumuhay rito (Mga Awit 33.6).  

 
 7.  Nasa Lahat ng Dako (Omnipresent)  

Ang Diyos ay NASA LAHAT NG DAKO, ibig sabihin ang kaniyang kapangyarihan ay umaabot kahit 
saan, sa parehong panahon na may parehong lakas. Hindi ibig sabihin na ang Diyos ay ang lahat ng 
bagay (pantheism), kundi Siya ay nasa lahat ng bagay. Ang konseptong ito ang nagpapakita sa atin 
ng personal na katangiang ito ng Diyos.  
 

 8.  Omnisiyente (Omniscient)  
Ang Diyos ay marunong sa lahat ng bagay, alam niya ang lahat, ang nakaraan, ang 
pangkasalukuyan, at ang panghinaharap. Alam Niya ang kahihinatnan ng lahat ng bagay; hindi 
lamang ang pangyayari kundi maging ang lahat ng puwedeng mangyari. Nababatid Niya ang lahat ng 
kaganapan sa buong panahon, at sa bawat pagpapasiyang maihahatid. Lahat ng mga ito’y 
naisasaalang-alang ng Kaniyang plano (Mga Taga-Roma 8:28-30).  

 
 9.  Hindi Nagbabago (Immutable)  

Ang Diyos ay HINDI NAGBABAGO sa lahat ng aspeto ng kaniyang mga katangian.  
 
 10.  Matapat (Truthful) 

Ang Diyos ay GANAP NA KATOTOHANAN. Ang katangiang ito ay nagsasabi na ang lahat ng 
kaniyang sinabi sa kabuoan ay totoo (Mga Bilang 23:19). Sa katunayan isang bagay ang hindi 
puwedeng gawin ng Diyos at yaon ay ang magsabi ng kasinungalingan (Tito 1:2).  

 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 4, Seksiyon 1A  
 
 1. Isaulo ang sampung susi ng katangian ng Diyos na ibinigay.  
 
 2. Basahin ang Mga Awit 11 at kilalanin ang maraming katangian ng Diyos sa iyong makakayanan.  
 
B.  Prinsipyo Bilang Dalawa: Hanapin Kung Paanong Si Cristo ay Nahayag 

Ang pangalawang prinsipyo ay nagpapakita na ang lahat sa kasaysayan ay nakatingin sa Panginoong 
Jesu-Cristo. Kinilala nito na Siya ang lumikha ng lahat ng bagay (Juan 1:1, 3, 14; Mga Taga-Colosas 
1:16-17), ang Alpha at Omega, “ang simula at wakas” (Pahayag 1:8), ang isa at nag-iisang Diyos na 
nagkatawang tao (Mga Taga-Filipos 2:6:8).  
 
Sa ating paghahangad na maunawaan ang Salita ng Diyos dapat nating makita kung paano ang ating 
interpretasyon sa ibinigay na sipi ay umaayon sa katotohanan ng Panginoong Jesu-Cristo. Isang paraan 
upang gawin ito ay alamin ang bawat tao, lugar, bagay o pangyayari sa biblia na nagtuturo tungkol sa 
ating Panginoon. Tayo ay hinihimok na mag-aral upang makita “ang mabubuting bagay”, ang tunay na 
katotohanan, ang ating Panginoong Jesu-Cristo, hindi lamang ang tumingin sa lumang kautusan, na 
“anino” lamang nitong magagandang bagay (Mga Hebreo 10:1; Juan 14:6). Ang lahat ng tao, lugar, 
pangyayari sa Lumang Tipan ay inilagay doon ng Panginoon at nagsilbing mga halimbawa na 
makatutulong sa atin na maunawaan at matutunan ang lahat ng tungkol sa Kaniya (1 Mga Taga-Corinto 
10:1-6).  
 
Ang isang halimbawa ng tao na nagtuturo sa atin tungkol sa Panginoon ay makikita sa katauhan ni 
Propeta Jonas. Kung inyong naaalala ayaw ni Jonas na pumunta sa mga taga-Asyria na siyang utos ng 
Diyos sa kaniya. Sa halip sumakay siya ng barko at tinahak ang kabilang direksyon. Isang malakas na 
unos ang naganap at si Jonas ay napatapon sa dagat na kung saan ay nilulon siya ng napakalaking isda. 
At makalipas ang tatlong araw siya ay iniluwa ng malaking isda sa dalampasigan ng Asyria. At duon 
tinupad niya ang ipinagagawa sa kaniya ng Diyos. Ang tatlong araw at gabi ay tinawag na “hudyat ni 
Propeta Jonas” (Mateo 12:39-40), na nagpapahayag sa panahong mapupunta si Jesus sa puntod o 
libingan.  
 
Ang lugar ay makakapagturo rin tungkol sa Panginoon. Si Jesus ay isinilang sa Bethlehem (Micah 5:2) na 
ang ibig sabihin ay “tahanan ng tinapay”. Si Jesus ay tunay na tinapay, na bumaba mula sa langit at isang 
persona na makapag-bibigay lakas sa buhay- espirituwal (Juan 6:35).  
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Maraming bagay na ginawa upang magturo sa atin tungkol sa ating Panginoon. Ang Tabernakulo at 
Templo ay nahahanay sa ganitong kategorya. Kung ating isasaalang-alang ang Banal na Lugar kung 
saan naroon ang Hapag ng Tinapay (Showbread), ang Ginintuang Kandelero (lampstand), at ang 
Ginintuang Altar ng Insenso, madali nating malalaman na ang lahat ng ito ay sumasagisag kay Jesus. Sa 
muli, Siya ang Tinapay ng Buhay (Juan 6:35) Siya rin ang “Ilaw ng Sanlibutan” (Juan 8:12) at Siya rin ang 
tumutugon ng mga panalangin (ang insenso ay sagisag ng Panalangin ng mga Banal [Pahayag 8:3-4] at 
ang panalangin ay isang sakripisyo [Mga Hebreo 13:15-16].)  
 
Ang mga pangyayari katulad ng mga handog na ginawa ng mga Levitang saserdote ay magtuturo din 
tungkol sa Panginoon. Lahat ng handog (inilarawan sa Levitico 1-7) ay dinesenyo upang mailapit tayo kay 
Jesus bilang “Nag-iisang handog sa lahat ng panahon” (Mga Hebreo 10:10-12). Siya na nga talaga ang 
“Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.” (Juan 1:29).  

 
Ang mag-aaral ay maaaring tumingin sa mga pangunahing tema ng bawat aklat sa biblia upang makita na si 
Jesu-Cristo ang pangunahing aralin.98  
 
Genesis:  Ang Lumikha at Binhi ng Babae ( 1:1; 3:15) 
Exodo:  Ang Kordero ng Diyos na kinitlan ng buhay parasa mga makasalanan  (12:1-13) 
Levitico:  Punong Saserdote  (buong aklat) 
Mga Bilang:  Ang Talang Sumikat Mula sa Lipi ni Jacob  (24:17) 
Deuteronomio:  Ang Pagpili ng Propetang Tulad ni Moises  (18:15) 
Josue:  Ang Pinuno ng Hukbo ng Panginoon  (5:13-15) 
Mga Hukom:  Ang Tagahatol  (11:27) 
Ruth:  Ang Kamag-anak na Manunubos  (Kap. 03) 
Samuel:  Ang Panginoon ng mga Hari  (2 Samuel 7:18-20) 
Mga Hari/Cronica:  Ang Panginoon ng Langit at Lupa  (buong aklat) 
Esdras:  Ang Nagpabalik  (1:1) 
Nehemias:  Ang Matapat  (9:32) 
Ester:  Si Mardoqueo  (Kap. 10) 
Job:  Ang Nabuhay at Nagbabalik na Tagapagligtas  (19:25) 
Mga Awit:  Mapalad na Tao sa  (1) 
 Ang Anak ng Diyos sa  (2) 
 Ang Napako sa Krus sa  (22) 
 Ang Nabuhay ng Mag-uli sa  (23) 
 Ang Darating sa  (24) 
 Ang Naghari sa  (72) 
 Ang Pinuno ng Pagpupuri  (150) 
Mga Kawikaan:  Karunungan  (Kap. 4) 
Ang Mangangaral:  Ang Nakalimutang Pantas  (9:14-15) 
Ang Awit ni Solomon:  Aking Minamahal  (2:16) 
Isaias:  Nagdurusang Kapalit  (53) 
Jeremias:  Ang Panginoon ang Ating Katuwiran  (23:6) 
Mga Panaghoy:  Ang Tao ng Kadalamhatian  (1:12-18) 
Ezekiel:  Ang Nakaupo sa Trono (1:26) 
Daniel:  Ang Batong Nagwasak  (2:34) 
Oseas:  Mas Dakilang Hari ni David  (3:5) 
Joel:  Ang Panginoon ng Kasaganaan  (2:15-19) 
Amos:  Ang Tagapagligtas ng Israel  (3:12) 
Obadias:  Ang Tagapagligtas sa Bundok ng Sion  (17) 
Jonas:  Ang Tagapagligtas na Inilibing at Nabuhay naMag-uli  (lahat ng aklat) 
Mikas:  Ang Walang Hanggang Diyos  (5:2) 
Nahum:  Kanlungan sa Panahon ng Kagipitan  (1:7) 
Habacuc:  Saligan ng Ating Pananampalataya  (2:4) 
Sofonias:  Sa Gitna ng Paghuhukom at Paglilinis  (3:5, 15) 
Ageo:  Naminsalang Pastol  (2:17) 
Zacarias:  Ang Sanga  (3:8) 
Malakias:  Araw ng Katuwiran  (4:2) 
 
Mateo:  Ang Hari ng Mga Hudyo  (2:1) 
Marcos:  Ang Tagapaglingkod ni Jehovah  (buong aklat) 
Lucas:  Walang kapintasang Anak ng Tao  (3:38; 4:1-3) 
Juan:  Anak ng Diyos  (1:1) 
Mga Gawa:  Ang Panginoong Umakyat sa Langit  (1:8-9) 
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Mga Taga-Roma:  Ang Katuwiran (3:22) 
1 Mga Taga-Corinto:  Ang Unang Bunga Mula sa Mga Patay  (15:20) 
2 Mga Taga-Corinto:  Ginawang Kasalanan Para sa Atin  (5:21) 
Mga Taga-Galacia:  Ang Katapusan ng Kautusan  (3:10, 13) 
Mga Taga-Efeso:  Ang Ating Kalasag  (6:11-18) 
Mga Taga-Filipos:  Ang Tagapagkaloob sa Lahat ng Pangangailangan  (4:19) 
Mga Taga-Colosas:  Mataas sa Lahat  (1:18) 
1 Mga Taga-Tesalonica:  Magbabalik na Panginoon  (4:15-18) 
2 Mga Taga-Tesalonica:  Nagbabalik na Hukom ng Mundo  (1:7-9) 
1 Timoteo:  Ang Tagapamagitan  (2:5) 
2 Timoteo:  Ang Tagapagbigay ng Korona  (4:8) 
Tito:  Dakilang Diyos at Tagapagligtas  (2:13) 
Filemon:  Kasama sa Bilangguan  (1:9) 
Mga Hebreo:  Ang Sandigan ng Pananampalataya atTagapagpaganap ng Lahat  (9-11) 
Santiago:  Ang Panginoon ng Sabbath  (5:4) 
1 Pedro:  Ang Tema ng Mga Propesiya sa MatandangTipan  (1:10-11) 
2 Pedro:  Ang Mapagbatang Tagapagligtas  (3:9) 
1 Juan:  Ang Salita na Nagbibigay-Buhay  (1:1) 
2 Juan:  Ang Pakay ng Anti-Cristo  (1:7) 
3 Juan:  Maliwanag na Halimbawa ng Katotohanan  (1:3-4) 
Judas:  Ang Kasiguruhan ng Mga Mananampalataya  (1:24-25) 
Pahayag:  Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon  (19:11-16) 
 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 4, Seksiyon 1B  
 
 1. Basahin ang Juan 1:1, 3 at 14; Colosas 1:16-17; at Filipos 2:6-8. Sino si Jesu-Cristo?  
 
 2. Basahin ang Hebreo 10:1-18 at Juan 14:6. Ano ang hindi maaaring makaalis ng mga kasalanan? 
  Sino ang maaaring mag-alis ng mga kasalanan?  
 
 3. Basahin ang Mateo 12:39-40 at Jonas 1. Isulat ang mga pagkakatulad ni Jonas at Jesu-Cristo.  
 
 4. Basahin ang Mikas 5:2 at Juan 6:32-51.   Ano ang inihahayag ng mga talatang ito tungkol kay 
  Jesu-Cristo?  
 
 5. Basahin ang Exodo 25:23-40, Juan 6:35 at 8:12. Ano ang inilalarawan ng mga kasangkapan ng 
  Tabernakulo tungkol kay Jesu-Cristo?  
 
 6. Basahin ang Levitico 3, Hebreo 10:10-12 at Juan 1:29. Anung mayroon na pangkaraniwan ang 
  handog na pangkapayapaan at si Jesu-Cristo?  
 
 7. Sulyapan ang mga talata na binanggit na naglalarawan kay Jesu-Cristo at tingnan ang larawan ni 
  Kristo para sa iyong sarili.  
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Seksiyon 2 
Ikalawang Alituntunin  
 
Hangarin na Maunawaan Ang Mga Katotohanan Tungkol sa Diyos at kay Jesu-Cristo 
sa Pamamagitan ng Paggamit ng Malinaw na Sipi Bilang Iyong Patnubay  
 
Ang alituntuning ito ang magtuturo sa atin sa mga kasulatan na pinakamadaling maunawaan at gamitin ang 
mga sipi doon bilang gabay sa pag-unawa sa mga di naman gaanong malinaw.  
 
Pag-aaralan natin ang anim na prinsipyo kaugnay ng alituntuning ito.  Makatutulong ang mga prinsipyo upang 
makita at matantiya ng mga mag-aaral ang mga malinaw na sipi na magpapatibay at magpapaliwanag ng 
iba’t-ibang paksa sa kasulatan.  
 
Sa seksiyong ito, isasaalang-alang natin ang mga patuloy na pahayag o kung paano pinalawak ng Diyos ang 
pagpapahayag ng Kaniyang plano sa buong kasaysayan. Upang maipaalam ang Kaniyang plano, dapat ay 
literal ang interpretasyon at may pagsasaalang-alang sa mga detalye at pag-aralan ang mga pangunahing 
sipi ng isang paksa. Dito ay ating makikita ang mga umiiral na makataong kagustuhan/kalooban at kung 
paano naman paghihiwa-hiwalayin sa ating pagpapaliwanag at sa gayon din naman ay makita ang bahaging 
ginagampanan ng mga tipan sa ating interpretasyon.  
 
A.  Prinsipyo Bilang Tatlo: Tantuin na ang Kapahayagan ay May Pag-Unlad 

Ang prinsipyong ito ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay naghahayag ng mga impormasyon sa buong 
panahon. Halimbawa, ang unang hula sa Mesias ay matatagpuan sa aklat ng Genesis 3:15, ito ang 
pangakong “Binhi ng Babae”. Ang lumang tipan ay nagpatuloy hanggang sa ang kabuoan ay nagbigay ng 
maraming impormasyon tungkol sa “binhi”. Tayo ay sinabihan na ang Mesias ay magmumula sa binhi ni 
Abraham (Genesis 12:3) at sa binhi ni Isaac (Genesis 21:12) at sa binhi ni Jacob (Genesis 35:10-12) at 
sa tribo ng Juda (Genesis 49:8-11) sa lahi ni Jesse (Isaias 11:1) at sa sambahayan ni David (2 Samuel 
7:12-16) Siya ay ipanganganak sa Bethlehem (Mikas 5:2) Siya ay magiging parehong Diyos at tao (Mga 
Awit 110:1) Siya ay tatawaging Emmanuel (Isaias 7:14). Siya ay magiging isang Propeta (Deuteronomio 
18:18) isang saserdote (Mga Awit 110:4) isang hukom (Isaias 33:22) at hari (Jeremias 23:5). Siya ay 
magkakaroon ng espesyal na pagbabasbas mula sa Banal na Espiritu (Isaiah 11:2) at ng kasiglahan para 
sa tahanan ng Diyos (Mga Awit 69:9).  
 
Ang mga kapahayagan na lumago sa mahigit sa mahabang panahon, ay tinawag na “Sumusulong na 
Kapahayagan.”   Ang pangkalahatang propesiya ay ginawa, at pagkatapos ang mga mahahalagang 
detalye tungkol sa propesiya ay nahayag sa isang panahon.  
 
Kaya nga, dapat munang tingnan ang mga unang nabanggit at ibinigay na paksa, upang gabayan ang 
ating pang-unawa para sa mga sumusunod na pangyayari dito. Halimbawa, ang gawa at pandaraya ng 
diyablo ay unang nakita sa Genesis 3:1. Habang lalong pinag-aaralan ang tungkol sa “ahas” alam natin 
na siya ay manlilinlang, at tuwirang kaaway ng Diyos. Ang Diyablo ay hindi nagbago para magpakabuti sa 
buong panahon ng kasaysayan ng tao (Pahayag 12:9, 20:2-3, 10). Binabago niya ang kaniyang sistema 
sa paglipas ng panahon. Ngunit hindi nagbago ang kaniyang pagkilos (Isaias 14:12-14, Pahayag 12:9; 
20:7-8) o ang kaniyang pamamaraan at pakikipagtalo na kaya niyang pantayan ang Diyos. Ito ay 
ipakikitang muli kapag “ang taong walang kinikilalang batas” sa panahon ng tribulasyon ay uuupo sa 
templo at sasabihing siya ay Diyos. (2 Mga Taga-Tesalonica 2:4).  
 
Maraming beses ipinakita na ang pangkahalatang katotohanan tungkol sa naibigay na paksa ay itinuro sa 
unang pagtalakay. Sa karagdagan, maraming paksa ang natagpuan sa buong biblia na unang ipinakita sa 
aklat ng Genesis. Samakatuwid ang seryoso at detalyadong pag-aaral ng aklat ng Genesis ay mahalaga 
sa isang gustong magpaliwanag ng Salita ng Diyos.  

 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 4, Seksiyon 2A  
 
 1.  Basahin ang Mateo 1:1-25, 2:1; 3:16; Juan 1:1, 14; 2:17; 5:22; 7:40; Hebreo 5:9-10; at Pahayag 

19:16. Itapat ang mga talatang inihula na nagpapakita na tinutupad ni Hesus ang mga hula.  
  a.  Binhi ng Babae–Genesis 3:15  
  b.  Binhi ni Abraham–Genesis 12:3  
  c.  Binhi ni Isaac–Genesis 21:12  
  d.  Binhi ni Jacob–Genesis 35:10-12  
  e.  Tribo ni Judah–Genesis 49:8-11  
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  f.  Linya ni Jesse–Isaiah 11:1  
  g.  Sambahayan ni David–2 Samuel 7:12-16  
  h.  Isinilang sa Bethlehem–Mikas 5:2  
  i.  Diyos at Tao–Psalmo 110:1  
  j.  Tinawag na Immanuel–Isaias 7:14  
  k.  Ang Propeta–Deuteronomio 18:18  
  l.  Ang Pari–Psalmo 110:4  
  m.  Ang Hukom–Isaias 33:22  
  n.  Ang Hari–Jeremias 23:5  
  o.  Tanging Pahid ng Banal Spirito–Isaias 11:2  
  p.  Marubdob sa bahay ng Diyos–Psalmo 69:9  
  
 2.  Ano ang pinatutunayan ng mga talatang ito?  
 
B.  Prinsipyo Bilang Apat:  Ipaliwanag ng Literal  

Ang prinsipyong ito ay nagtuturo na seryoso ang Diyos sa lahat ng Kaniyang sinasabi. Ito ay talagang 
napakahalagang prinsipyo sapagkat ito ay gumagabay upang maunawaan natin ang Salita. Kung tayo ay 
nagbibigay ng tagubilin sa ating mga anak, sinisikap nating sabihin ng malinaw ang lahat ng bagay, 
upang ito’y kanilang matandaan. Palagi nating sinasabi ang ilang bagay sa pamamagitan ng iba-ibang 
paraan, upang sa kanilang mumunting kaisipan, sila’y makaunawa at di makalimot (Mga Hebreo 1:1). 
Lagi din nating inuulit ang parehong impormasyon ng maraming beses. Hindi ba tayo nga ay anak ng 
Diyos? (1 Juan 3:1). Hindi ba’t Siya ang ating Ama (“ABBA” Roma 8:15)? Sa literal na interpretasyon tayo 
(bilang mga anak ng Diyos) ay literal na tumatanggap nang malinaw na sinasabi ng Diyos ay ang 
katotohanan.  
 
Nararapat tingnan muna ang salita kung simple, malinaw, diretso at may panlahatang pahayag. Lantad na 
ang malilinaw na bersikulo ay magbibigay liwanag sa mga sipi na di maunawaan.  
 
Isang halimbawa ng simple, malinaw, diretso at pangkalahatang pahayag ay matatagpuan sa Juan 3:16 
na nagsasabing, “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang 
kaniyang bugtong na Anak, upang ang sumasampalataya sa Kaniya ay hindi mapapahamak kundi 
magkakaroon ng buhay na walang hanggan.”  Walang salitang magsasaad ng di tiyak patungkol sa 
pag-ibig ng Diyos, katulad ng “marahil” “baka sakali” o “kung di man”.  Ang pag-ibig niya sa mundo ay 
maliwanag na ibinigay at malinaw ding sinabi na “kapag sumampalataya” ay magkakaroon ng buhay na 
walang hanggan. Kung ang Diyos ay hindi nagbabago para sa karagdagang impormasyon, lalo’t higit tayo 
ay dapat maging ganoon din.  
 
Matatagpuan natin ang parehong pahayag sa aklat ng Mga Taga-Roma 3:23 na ganito ang sinasabi, 
“sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos.”  Ayon 
sa biblia ang kondisyon ng kasalanan ay para sa pangkalahatang tao, maliban nga lamang sa ating 
Panginoong Jesu-Cristo (1 Pedro 2:22). Tanging ang banal na aklat lamang ang nakagawa ng alituntunin, 
at ng kataliwasan dito. Bilang mga mag-aaral, wala tayong kalayaan na magbigay ng kataliwasan sa 
pangkalahatang pahayag ng Diyos sa Kaniyang Salita. Samakatuwid, maliban kay Jesu-Cristo, lahat tayo 
ay makasalanan.  
 
Ang awtomatikong palagay sa mga “nakatago” o “malalim” na kahulugan ng salita ay isang 
iresponsableng aksiyon. Sang-ayon sa mga natalakay na natin, ang patalinghagang paraan (allegorical 
approach) ay nagdadagdag sa Salita ng Diyos. Ang “maalamat” (mythological) na paraan naman ay 
nagsisikap na magbawas sa salita ng Diyos. Tayo ay binigyang babala ng Diyos sa alinman sa mga ito 
(Pahayag 22:18-19) sapagkat sila’y tumatanggi sa literal na pakahulugan ng Salita ng Diyos.  
Ang Biblia ay may saligan sa literal na kasaysayan, at ito’y napakahalaga sa lahat ng kasaysayan 
(ikumpara 1 Mga Taga-Corinto 15). Ang pagsasaalang-alang nito ay nagdadala sa marami upang 
mabaluktot ang katotohanan, hanggang sa kasaysayan ng Israel at ng Iglesya.  
 
Ilan sa maraming halimbawa ng pangkalahatang pahayag na dapat ipaliwanag ng literal ay ang mga 
sumusunod: Mga Taga-Roma 8:35-39, Juan 3:16, 18, 36; Mga Taga-Efeso 2:8-10, 1 Juan 2:1-2; at Tito 
3:5.  

 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 4, Seksiyon 2B 
 
 1.  Isulat sa iyong mga sariling pananalita ang malilinaw na pangungusap mula sa mga sumusunod 

na talata:  
  a.  Mga Taga-Roma 8:35-39  
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  b.  Juan 3:16  
  c.  Juan 3:18  
  d.  Juan 3:36  
  e.  Taga-Efeso 2:8-10  
  f.  1 Juan 2:1-2  
  g.  Tito 3:5  
 
 2.  Isipin ang mga talatang ito kung ano ang kahulugan sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. 

Naniniwala ka ba dito?  
 
C.  Prinsipyo Bilang Lima: Isaalang-Alang ang Mga Bagay na Tiyak 

Ang prinsipyong ito’y kumikilala na may mga piling tanong na kailangang sagutin kapag nagbibigay 
pakahulugan sa Biblia. Halimbawa, tayo ay dapat magtanong, “Sinong nagsabi nito?” at “Kanino ito 
ipinatutungkol?”  
 
Ito’y kumikilala din na pinamahalaan ng Diyos ang tatlong uri ng mga tao sa kasaysayan, tulad ng mga 
Hudyo, mga Hentil at ang Iglesya. (1 Mga Taga-Corinto 10:32). Samakatuwid, dapat nating hangarin na 
malaman kung sino ang tatanggap ng ibinigay na bahagi ng salita upang mabatid natin kung ang 
pangako, tipan o babala ay maaari sa atin.  
 
Napakahalagang makita sa gagawin pa nating pag-aaral ng tipan kung para kanino nakalaan ang 
tipanang ito. Ang bansa ng mga Hentil (Non-Jewish Races) halimbawa ay maaaring alisin o mawala dahil 
sa kasamaan at hindi pagsunod sa Panginoon. Ang Samarya, Babilonia, Asiria, at Imperyong Persya ay 
halimbawa ng mga bansang gumawa ng kasamaan at hindi sumunod sa Diyos.  
 
Ang Diyos ang nagsabi na pagwawatakin Niya ang bansang Israel ngunit Kaniya ring panunumbalikin. 
Walang ibang bansa na binigyan ng ganitong pangako. Kung gagamitin natin ang mga pangakong ito sa 
ibang bansa, na tanging sa Israel lamang ipinagkaloob, tayo ay nagkakamali.  
 
Ang pangalawang halimbawa ay maaaring pangako sa bansa, lupain at bayan ng Canaan para sa Israel 
(Genesis 12:1-3, 13:15) ngunit ang tunay na bayan ng Iglesya ay ang kalangitan (Mga Taga-Filipos 3:20). 
Ang pambansang kalagayan at lupain ay hindi ipinangako sa Iglesya.  
 
Ang huling halimbawa na magiging salungat para sa pagpapala ng Israel ay nakabase sa kanilang 
relasyon sa Diyos (Deutoronomio 8:7-10) at pagpapala para sa mga Hentil upang pagpalain naman ang 
Israel (Genesis 12:3).  Walang pangako ng pagpapala para sa sinuman na magpapala sa Iglesiya o 
bansa ng mga Hentil.  

 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 4, Seksiyon 2C 
 
 1.  Basahin ang Genesis 12:1-3. Sino ang pinangakuan ng Diyos na pagpapalain?  
 
 2.  Sa Genesis 12:1, ano ang mga kondisyon na ibinigay na pagpapalain si Abram?  
 
 3.  Basahin ang Genesis 26:5. Bakit pinagpala ng Diyos si Isaac?  
 
 4.  Basahin ang Mga Hebreo 11:8. Bakit sumunod si Abraham sa Diyos?  
 
 5.  Ang mga kundisyong ibinigay kay Abraham (#2) ay kailangan ba ng Iglesia?  
 
 6.  Ang mga pagpapala bang ipinangako kay Abraham ay pangako rin sa Iglesia?  
 
 7.  Basahin ang Taga-Galacia 3:28-29.  Maaari ba tayong makabahagi sa mga pagpapala ni  
  Abraham?  
 
D.  Prinsipyo Bilang Anim:  Pag-Aralan ang Mga Pangunahing Sipi  

Kinikilala ng prinsipyong ito na merong ilang sipi na kailangang basahin bilang pangunahing deklarasyon 
ng pagtingin ng Diyos sa aralin na napakahalaga sa ating espirituwal na buhay. Maraming pagkakataon 
sa Biblia na pinagsasamasama ng Diyos ang ilang hiwa-hiwalay na bahagi na may kinalaman sa isang 
partikular na katotohanan at ilalagay sila sa isa sa mga pangunahing sipi. Ilan sa mga halimbawa ang 
sumusunod: 
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• Ang muling pagkabuhay ni Jesu-Cristo (1 Mga Taga-Corinto 15)  
• Ang Dila ng Tao  (Santiago 3)  
• Ang Pagbabalik-Loob ng Israel  (Mga Taga-Roma 11)  
• Tagumpay ng Pananampalataya  (Mga Hebreo 11)  
• Ang Pagdisiplina ng Diyos sa Kaniyang mga Anak  (Mga Hebreo 12:1-11)  
• Ang Iglesia  (Mga Taga-Efeso 1–3)  
• Ang Pagiging Matuwid sa Pananampalataya ( Mga Taga-Roma 3:10-21)  
• Ang Kautusan  (Exodo 20)  
• Ang Buong Kalasag ng Diyos  (Mga Taga-Efeso 6:10-17)  
• Ang Pag-ibig  (1 Mga Taga-Corinto 13)  
 
Hinihingi ng prinsipyong ito na tayo ay mag-aral ng mga pangunahing sipi ng banal ng kasulatan, upang 
makita ang mga pangunahing punto at saka tumungo sa mga katulad na sipi para sa karagdagang 
impormasyon.  
 
Halimbawa, ang pinakamasidhing pinagtatalunan sa Biblia ay ang mga katangian ng pag-ibig na 
matatagpuan sa (1 Mga Taga-Corinto 13:4-8a), na kung saan ay may labing-anim na katangian puno ng 
kahulugan na madali nating mailalaan ang isang linggo para sa pag-aaral sa siping ito lamang. Isaalang-
alang na:  
 

Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi nananaghili, nagmamapuri, o 
nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi 
magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, 
ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, 
puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Ang pag-ibig ay di nabibigo.  
 

Kapag ating binasa ang Marcos 12:29-31, makikita natin si Jesus ay tumugon sa tanong na may 
kinalaman sa pinakamahalagang utos.  
 

Ito ang pinakamahalagang utos, ‘pakinggan mo, Israel! Ang Panginoon na ating 
Diyos –siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang 
buong puso, nang buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at nang buong lakas.’  Ito 
naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.  Wala nang 
ibang utos na hihigit pa sa mga ito.  

 
Yamang ang Dalawang Pinakamahalagang Utos ay nagtataglay ng kalidad ng pag-ibig, ang paghahanap 
kung ano ang dapat makasama nito – nang sa gayon ay makagawa ng tamang pagsusuri ng ating mga 
sarili sa harap ng Diyos at tao–ay isang likas na matalinong kaalaman. Ang kahalagahan ng pag-ibig ay 
matatagpuan sa Marcos 12. Ang paghahayag naman ay matatagpuan sa 1 Mga Taga-Corinto 13.  
 
Kung nais mong subukan ang aplikasyon ng “pag-ibig” na ipinaliwanag sa mga bersikulo ng 1 Mga Taga-
Corinto 13, tanungin ang sarili ng ganitong katanungan.  “Ako ba ay matiyaga?”  “Ako ba ay may 
magandang-loob?”  “Ako ba ay nananaghili?  

 
Ang isa pang halimbawa ng prinsipyong ito ay makikita sa paglalarawan ng “Baluting Kaloob ng Diyos” 
(Mga Taga-Efeso 6:10-17). Ito ang tanging lugar kung saan ang lahat ng baluting espirituwal ng mga 
Mananampalataya ay samasamang napag-usapan. Ang “bigkis” ng katotohanan ay sinabi sa Isaias 11:5 
ang “takip sa dibdib” at “Helmet” ay tinukoy sa 1 Mga Taga-Tesalonica 5:8, ang “tabak” na siyang bahagi 
ng baluti ay ipinahiwatig sa Mga Hebreo 4:12.  

 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 4, Seksiyon 2D  
 
 1.  Basahin ang 1 Mga Taga-Corinto 15. Magbigay ng pamagat sa talata na iniuugnay sa sa 

pagkabuhay mula sa bawat sumusunod na mga talata:  
  a.  15:1-11  
  b.  15:12-19  
  c.  15:20-28  
  d.  15:29-34  
  e.  15:35-49  
  f.  15:50-58  
 
 2.  Sa 1 Mga Taga-Corinto 15:3-5, ano ang mga kailangang elemento ng ebanghelyo ng kaligtasan?  
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E.  Prinsipyo Bilang Pito: Kilalanin Ang Pagpapasiya ng Tao 
Ang prinsipyong ito ay nagpapakita sa kalayaan na ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan, upang sila’y 
makapagdesisyon at sa responsibilidad na laging kaagapay nito. (Juan 3:18; Mga Taga-Galacia 6:7). Ang 
prinsipyo ng pagpapasyang pantao ay malinaw na ipinakita sa pagsubok na ibinigay para kay Adan at 
Eba sa Genesis 2–3.  Dahil sa Kaniyang katangian ng walang hanggang karunungan, alam ng Diyos na 
kakainin nila ang bunga ng “puno” ang “puno ng mabuti at masama,” subalit hindi ang Diyos ang 
naging sanhi ng ipinagbawal na pagkain. Si Adan at Eba ang kumain ng ipinagbabawal na bunga, dahil 
pinili nilang gawin ito. Sila’y nanagot sa lahat ng kanilang ginawa at itinaboy palabas ng halamanan.  
 
Maraming katawagan at salita na nagtuturo ng malinaw sa kakayahang mamili ng sangkatauhan, 
kapansin-pansin ito sa mga salitang tulad ng “manalig at manampalataya” na kung saan ay mayroong 
magkaparehong salitang ugat sa salitang griyego. Dahil sa walang hanggang karunungan ng Diyos, lagi 
Niyang nababatid kung sino ang mananalig sa kaniyang Bugtong na Anak na si Jesu-Cristo at magiging 
ligtas (Mga Taga-Roma 8:29; 1 Pedro 1:1-2). Ganoon pa man, ang kaniyang karunungan sa mula’t mula 
pa ay hindi nag-alis sa pangangailangang sumampalataya.  
 
Nakatala sa Biblia ang mabubuti at masasamang desisyong ginawa ng sangkatauhan. Ito’y nagsisilbing 
isang patotoo sa panloob nitong katapatan. Nalaman natin sa prinsipyong ito na ang Salita ng Diyos ay 
nagtala ng marami sa mga maling desisyon ng tao. Ito’y mga kagustuhan ng tao na pinahintulutan ng 
Diyos ayon sa Kaniyang layunin, ngunit hindi Niya iniutos. Hindi dahil natala sa Banal na Aklat ang gawa 
ng tao ay nangangahulugan na pinalalampas na ng Diyos ang mga pagkakamaling ito. Alam ni Jesus na 
ipagkakanulo siya ni Judas, at Kaniya pa itong binalaan (Mateo 26:24), subalit ipinagkanulo pa rin siya ni 
Judas kung kaya’t naranasan niya ang naging bunga ng kaniyang ginawa.  
 
Binigyan ng Diyos ang sangkatauhan ng kalayaang pumili o magpasiya, ngunit hindi ang pumili ng walang 
kamali-mali sa tuwina. Kaya dapat nating tingnan ang mga masasama at mga makasalanang pagpili ng 
sangkatauhan para sa ating interpretasyon.  

 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 4, Seksiyon 2E  
 
 1.  Basahin ang Juan 3:16-18. Ano ang kinakailangan ng tao para makaligtas sa paghuhukom?  
 
 2.  Basahin ang Romans 3:21-26.  Ano ang hinihiling sa tao para tumanggap ng katuwiran ng  
  Diyos?  
 
 3.  Basahin ang Genesis 2–3. Sinuway ba ng lalaki at babae ang utos ng Diyos?  
 
 4.  Ano ang pinatutunayan ng kanilang pagsuway?  
  
 5.  Basahin ang aklat ni Santiago. Mapupuna mo na may 60 utos. Bawat utos ay kailangan na ang 

pagpapasya ay gawin ng tumanggap ng utos. Kaya, ano ang tinutumbok ng bawat isang utos?  
 
F.  Prinsipyo Bilang Walo: Alalahanin Ang Mga Kasunduan ng Diyos at Tao  

Kinilala ng prinsipyong ito ang mga kasunduan sa pagitan ng Diyos at tao.  Merong mga kasunduang may 
kondisyon subalit nakasalalay sa pagtugon ng tao, at meron ding mga walang kondisyong kasunduan na 
nakasalalay lamang sa katotohanan ng Salita ng Diyos.  

 
Mahalaga ang mga kasunduan dahil ito ang nagbibigay sa atin upang makapagbalik-tanaw tayo sa 
kasaysayan kung paano nakipag-usap ang Diyos sa tao. Kung mauunawaan natin ang mga kasunduan 
sa Diyos at ating pahintulutan na gabayan tayo ng mga pangako, malalayo tayo sa maling interpretasyon 
ng mga sipi na maaaring magsalungatan. Halimbawa, ang mga Israelita ay maaaring disiplinahin ng 
Diyos sa panahon ng kasaysayan ng mayroong panahon ng kahirapan at kapahamakan (Levitico 26) 
subalit hindi sila maaalis dahil naipangako ng Diyos ang pag-iingat sa kanila.  
 
Siyam na kasunduan ang nangangailangan ng bawat isang pag-aaral. Itatala lamang natin ang kanilang 
titulo at maglalahad ng maikling paglalarawan ng bawat kasunduan sang-ayon sa kanilang lokasyon sa 
kasulatan.  

 
 1.  Tipanang Eden (Edenic Covenant)  

Ang kasunduang ito ay nangyari sa halamanan ng Eden sa pagitan ni Adan at ng Diyos (Genesis 1–
2). Ito ay may kondisyon na nakabase sa pagsunod ng tao, at kasama dito ang pangako ng Diyos na 
ang tao ay bibiyayaan ng perpektong kapaligiran (2:8), masarap na bunga at lahat ng uri ng kahoy na 
nakalulugod sa paningin (2:9), mabuting kondisyon ng panahon (1:6-7; 3:8) at perpektong kasarian 
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(2:21-25) at araw-araw nilang makakasama ang Diyos (1:26-27; 3:8). Ang kasunduan ay naunang 
tinanggap ng tao ngunit nasira ito ng lumabag siya sa Diyos at hindi sumunod sa utos na huwag 
kainin ang bunga ng ipinagbabawal na puno.  
 
Ang Tipanang Eden (Edenic Covenant) ay wala ng bisa subalit maraming pagpapala pa rin ang 
nakahanda sa tao sa mga darating pang panahon ng bagong langit at lupa (Pahayag 21–22) kung 
kaya’t hindi dapat nating ipaliwanag ang tipan na ito kung hindi rin lang patungkol sa halamanan ng 
Eden. Ang sangkatauhan ay hindi makapamamalagi ng mga pagpapalang ipinangako kung sila ay 
hiwalay sa Panginoong Jesu-Cristo.  

  
 2.  Tipanang Adan (Adamic Covenant)  

Ito’y ginawa sa pagitan ng Diyos at ni Adan sa halamanan pagkatapos ng pagbagsak sa pagsubok 
bago sila paalisin dito (Genesis 3:14-19). Ito ay walang kondisyon.  
 
Ang kasunduan ay dumating bilang bunga ng kanilang orihinal na kasalanan, isinumpa ng Diyos ang 
naging daan ng panlilinlang (3:14) at dito sumilang ang problema sa kasaysayan sa pagitan ng lahi ni 
Adan at ng ahas (3:14-15). Ang babae ay makararanas ng matinding sakit sa panganganak at 
magiging kaagapay sa asawang lalaki (3:16). Ang lupa ay isinumpa (3:17-19) kung kaya’t 
paghihirapan ng lalaki upang makakuha ng pagkain. Ang lalaki at babae ay nakatakdang mamatay 
(3:19 ikumpara 2:17) at pinaalis sa paraisong tirahan (3:17-19).  
 
Ang Tipanang Adan ay bumabagtas sa lahat ng dispensasyon at magiging epektibo sa sangkatauhan 
hanggang hindi pa itinatapon ang diyablo sa dagatdagatang apoy, pagkatapos ng konklusyon sa 
Milenyal na Kaharian (Pahayag 20:7-10). Dapat tantuin na ang epekto ng pagkabulid ni Adan ay 
magpapasalinsalin sa buong sangkatauhan (Mga Taga-Roma 5:12-14).  

 
 3.  Tipanang Noe (Noahic Covenant)  

Matatagpuan ang kasunduang ito sa Genesis 8:20–9:17 ginawa sa pagitan ng Diyos at ni Noe 
matapos ang baha. Ginawa ito ng walang kondisyon na pinatutungkol sa pagkawasak ng sibilisasyon 
bago pa maganap ang baha. Isinama dito ang pangako na hindi na muling gugunawin ang mundo sa 
pamamagitan ng pagbaha. Kasama rin dito ang utos ng Diyos na magparami ng lahi si Noe sa buong 
daigdig (9:1), ang pagkakaloob ng sariwang karne ng hayop para sa pagkain (9:2-4), ang 
pagpapalabas ng kautusan tungkol sa kaparusahan sa pagpatay (9:5, 6).  Ang bahaghari ay ibinigay 
bilang simbolo sa katapatan ng Diyos patungkol sa tipanang ito.  
 
Ang Noahic Covenant ay nagsimula sa baha at magiging panghabang panahon. Samantalang 
maaaring magkakaroon din ng mga lokal na pagbaha na makakasira ng mga ari-arian at magiging 
sanhi ng mga agkitil ng buhay, hindi mangyayari ang pagkagunaw ng mundo sa pamamagitan ng 
malaking baha. Ang kalayaang kumain ng karne ng hayop ay ibinigay din at hindi natin dapat 
ipaliwanag ang mga sipi na may kinalaman sa pagkain ng gulay lamang (Daniel 1) upang maging 
pamantayan sa lahat ng sangkatauhan. Ang huling bahagi ng kasunduang natatag para sa pagpatay 
hanggang sa ngayon ay ayon pa rin sa Kaniyang kalooban.  

 
 4.  Tipanang Abraham (The Abrahamic Covenant)  

Ang pangunahing pangako ng Abrahamic Covenant ay matatagpuan sa Genesis 12:1-3 na may 
karagdagan at mga paliwanag na ibinibigay sa bandang huli. Ito ay ginawa para kay Abraham na 
mayroong kondisyon na kung matupad niya ang mga panuntunan ng Panginoon saka lamang 
mawawalan ng kondisyon ang kasunduan sa kaniyang mga susunod na lahi.  
 
Ang kasunduan ni Abrahan ay kasama ang pangakong personal na pagpapala, hindi mabilang na 
sali’t-saling lahi, mga lupain, siyudad, pambansang katayuan, pagpapala sa pamamagitan ng 
asosasyon, proteksiyon, at ang panggagalingang lahi ng Mesias (Genesis 17:1-8).  
 
Ang Abrahamic Covenant ay nagsimula sa isang pangako kay Abraham. Ang angkan at pinagmulan 
ng Mesias ay nagkaroon ng katuparan sa unang pagdating ni Jesu-Cristo (Mga Taga-Galacia 3:16). 
Ang pangako ng mga materyal na pagpapala na kasama na rito at ang kasunduan ay naibigay na sa 
iba’t-ibang punto ng kasaysayan, ngunit maaaring maabot ang kahustuhan sa darating na kaharian. 
Ang kasunduang ito ay aabot simula sa ipinangako hanggang doon sa milenyo.  
 
Ang kahulugan ng isang partikular na nakalilitong sipi sa Salita ng Diyos ay mas madaling 
mauunawaan kung gagamitin ang prinsipyo ng Abrahamic Covenant dito. Ang sipi ay matatagpuan sa 
Mateo 11:20-24 at nagsasabing:  
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Pagkatapos, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawan niya ng maraming 
kababalaghan, sapagkat hindi sila nagsisi’t tumalikod sa kanilang mga 
kasalanan. ‘Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro 
at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang 
nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga tagaroon upang ipakilalang sila 
ay nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo sa araw ng paghuhukom ay higit na 
mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At 
ikaw Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit? Ibabagsak ka sa 
Hades! Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito 
sa inyo, sana’y nananatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, 
sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kesa sa 
dinanas ng Sodoma.’  

 
Sa pamamagitan ng biyaya ang Israel ay binigyan ng ilang panahon upang magbalik-loob dahil sa 
mga pangako ng Abrahamic Covenant kung ang Israel ay hindi magbabalik-loob ang disiplina sa 
kanila ay magiging matindi ngunit ang kanilang bansa ay hindi mapipinsala at hindi maaalis sa 
kasaysayan.  

 
 5.  Tipanang Moises  (The Mosaic Covenant)  

Ang Mosaic Covenant ng Kautusan ay ginawa kay Moises sa bundok ng Sinai. Ito ay matatagpuan sa 
Exodo 20 at maraming iba pang sipi ay matatagpuan sa Levitico, Mga Bilang, at Deuteronomio. Ang 
kasunduan ay may kondisyon base sa pagsunod. Sino mang sumunod ay pinagpala at ang hindi 
naman ay isinumpa (Levitico 26).  
 
Ang pangunahing layunin ng Mosaic Covenant ay upang ipakita ang pangangailangan sa 
Tagapagligtas (Mga Taga-Galacia 3:24-25). Ito ay malinaw na naglahad ng Moral na Kautusan ng 
Diyos. Ang kasunduan ay ibinigay din sa Israel upang maitatag at magbigay panuntunan para sa 
Pagkasaserdoteng Levita at ang Tabernakulo. 

 
Si Jesu-Cristo ay dumating upang gawin ang kasunduan sa pamamagitan ng ganap na pagpapanatili 
ng kautusan (Mateo 5:17).  Ang kasunduan ay para lamang sa panahon ng Israel at kasama rin ang 
panahon simula ng ipinagkaloob ang Batas ni Moises (Mosaic Law) (Exodo 20) hanggang sa Araw ng 
Pentekoste na pinagsimulan ng Iglesia. Isinasama rin dito ang panahon na kilala bilang “Tribulasyon” 
na pitong taong magaganap sa kasaysayan ng tao pagkatapos ng Pagdagit sa Iglesia.  
 
Dapat nating tantuin na maraming sipi na matatagpuan sa Lumang Tipan ay tumutukoy lamang sa 
panahong ginugol sa ilalim ng Batas ni Moises. Halimbawa maraming hayop ang ipinahayag na 
“marumi” at hindi dapat kainin (Levitico 11). Hindi ito isinasagawa sa ngayon dahil si Jesu-Cristo ay 
nagbigay-linaw na ang lahat ng pagkain ngayon ay “malinis” na. (Marcus 7:14-18).  

 
 6.  Tipanang David (The Davidic Covenant)  

Ang Davidic Covenant ay ginawa kay David at matatagpuan sa 2 Samuel 7:8-19 at Mga Awit 89. Ito 
ay walang kondisyong kasunduan na nagtatag ng pambansang pangunguna sa sambahayan ni 
David, at ang pangako ng isang Dakilang Anak na mamumuno sa buong bansa magpakailanman.  
 
Ang Davidic Covenant ay naging epektibo ng ito’y ibinigay kay David noong panahon ng kaniyang 
paghahari. Bahagi ng kasunduan ay naganap sa pamamagitan ng pagdating ng “Dakilang Anak” na si 
Jesu-Cristo mismo sa Unang Pagdating “First Advent” (Lucas 1:32).  Ang mga bunga nito ay aabot 
magpakailanman.  
 
Sa isang panahon, ang hanay ni David ay napasalalay sa kamay ng isang walong taong gulang na 
hari na nagngangalang Josias (2 Mga Hari 22:1). Ang hudyong nabuhay sa panahong ito ay 
magkakaroon pa rin ng pundasyon ng pag-asa na naitayo sa pamamagitan ng pangako ng Diyos. Si 
Jesus mismo ay nakatanggap ng lahat ng uri ng kapangyarihan sa langit at maging sa lupa, 
pagkatapos ng Kaniyang pagkabuhay na mag-uli (Mateo 28-18) na kaganapan ng Kasunduan. Ang 
mananampalataya ngayon ay may kapanatagan sa pagkakabatid na si Jesus ay nasa trono Niya sa 
langit (Mga Hebreo 8:1) at pagdating ng araw babalik para itayo ang Kaniyang trono sa mundo 
(Mateo 25:31).  

 
 7.  Tipanang Palestina (The Palestinian Covenant)  

Ang Palestinian Covenant ay pagpatuloy ng Abrahamic Covenant. Ang kasunduang ito na may 
kondisyon ay nangakong pagwatak-watakin ang mga Hudyo dahil sa hindi pagsunod, ngunit ibabalik 
din silang muli sa kanilang lupain pagkatapos na sila ay magbalik-loob (Deuteronomio 30:1-10).  
Ang kasunduan ay para sa panahon ng Israel at ito’y magaganap kapag ang mga Hudyo ay 
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mapagsama-sama sa Pangalawang Pagdating (Mateo 24:31; Marcos 13:27) at ang lupang 
ipinangako kay Abraham, mula sa Ilog ng Ehipto hanggang Eufrates ay maitatag (Genesis 15:18). 
Mula sa pagkakaloob ng kasunduan pasulong, dapat ibilang ng tagapagpaliwanag ang paghihiwalay 
sa Israel sa kanilang lupain na panandalian lamang.  

 
 8.  Ang Bagong Tipan sa Israel  

Ang Bagong Tipan ay ginawa sa sambayanan ng Israel sa aklat ni Jeremias 31:31-34 at naulit sa 
Mga Hebreo 8:8-12. Ang kasunduang ito ay base sa dugo ni Jesu-Cristo (Mga Hebreo 9:11-14), at 
ito’y walang kondisyon upang ipanganak muli ang lahat ng mga Hudyo.  
 
Ang kasunduan, na kung saan ay kasama ang mga pangako sa pananahan ng Banal na Espiritu at 
higit na materyal na kayamanan (Jeremias 32:41; Isaias 61:8) ay matutupad sa Milenyal na Kaharian. 
Mahalagang tandaan habang nagaaral ng Salita ng Diyos na ang mga pangako ng Diyos sa 
Kasunduan ay ibinigay sa mga sumasampalatayang Hudyo lamang. Hindi pagpapalain ang mga 
Hudyo sa ilalim ng Kasunduan dahilan sa kanilang lahi.  

 
 9.  Ang Bagong Kasunduan ng Iglesia  

Ang Bagong Kasunduan ay ginawa rin sa Iglesia ng Bagong Tipan (Mateo 26:26-28). Ito’y walang 
kondisyon para sa mga Mananampalataya kay Jesu-Cristo base sa krus (Mga Hebreo 9:11-14), at 
inaalala sa rituwal ng Huling Hapunan ng Panginoon (Lord’s Table) 1 Mga Taga-Corinto 11:25. Ito’y 
nagtatatag ng pangkalahatan at makaharing pagkasaserdote ng mga Mananampalataya (Mga 
Hebreo 9:11), at ipinangangakong matutupad ngayon at sa magpasawalang hanggan. Si Jesu-Cristo 
ang naging Tagapamagitan ng kasunduang ito (Mga Hebreo 9:15).  

 
Ang kasunduan ay nagsimula sa Araw ng mga Pentecostes sa pamamagitan ng pagtatatag ng Iglesia 
(Mga Gawa 2) at ito ay mananatili magpakaylanman. Dapat tandaan ng mag-aaral na ang 
pagpapalang natanggap sa ilalim ng Kasunduan ay mananatili magpakaylanman at hindi maaaring 
makuha o mawala. Kung gayon, ang Mananampalataya sa Panahon ng Iglesia ay mayroong 
kasiguruhan na ano mang kahirapan ang kanilang maranasan sa buhay, ang Panginoon ay hindi 
magpapabaya at hindi sila iiwan kaylanman (Mateo 28:18-20).  

 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 4, Seksiyon 2F  
 
 1.  Ang mga Tipan na pasubali?  
  a.  
  b.  
  c.  
 
 2.  Alin sa mga Tipan ang walang pasubali?  
  a.  
  b.  
  c.  
  d.  
  e.  
  f.  
 
 3.  Basahin ang mga talata tungkol sa bawat Tipan at tingnan kung makakapagdagdag ka pa sa  
   ibinigay sa kabuoan.  
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Seksiyon 3 
Ikatlong Alituntunin  
 
Hangarin na Maging Matalino sa Pamamagitan ng Paghahambing ng Kasulatan sa 
Kapwa Kasulatan  
 
Ang pangatlong alituntunin ay naglalayon ng karunungan na pagmumulan ng wastong pang-unawa at 
aplikasyon ng Salita ng Diyos. Dapat nating tantuin at tanggapin ng may pananampalataya na walang 
kaguluhan sa Diyos (1 Mga Taga-Corinto 14:33) kung kaya ang ano mang kakulangan ng pang-unawa ay 
manggaling sa atin. Naglagay ang Diyos ng mga palaisipan (riddles) at mga ilustrasyon ng salita (figures of 
speech) sa Biblia upang turuan tayo ng karunungan (Mga Kawikaan 1:2-6).  
 
Ang kalimitang pagtatalo sa interpretasyon ay nagmumula sa pagkukulang na bigyan ng tamang 
paghahambing ang mga salita sa kapwa salita. Maaaring nalagpasan ng tagapagpaliwanag o kung minsan ay 
di naisasaalang-alang ang relasyon ng sipi na kaniyang nalaman din. Isang matalinong hakbang na ang mga 
nagsasaliksik ng Salita ng Diyos ay magbigay-pansin sa kanilang sariling pagpapakumbaba. Silang mga 
nakalaktaw o hindi nagsaalang-alang ng isang bersikulo o salita ay makapagtatanto na ang mga mahalagang 
pagkakaiba ay ginawa para sa pagkaunawa ng Kasulatan.  
 
Mayroong anim na prinsipyo na nagpapaunawa sa paggamit ng alituntuning ito. Kailangang tingnan natin ang 
mga pagkakaiba na ginawa ng Diyos sa pagtatatag Niya ng Kaniyang Salita. Magagawa natin ito sa 
pamamagitan ng pagsasaalangalang sa nilalaman o kaugnay na kahulugan (context). Ang may 
paghahambing na interpretasyon ay naghahanap ng makadiyos na pagkakatugma ng salita na may 
pagsasaalang-alang sa dispensasyon na tinutukoy sa mga bersikulo at ang pang-iingat sa mga sipi na may 
mga kapahayagan ng hula.  
 
A.  Prinsipyo Bilang Siyam:  Hanapin Ang Pagkakaiba  

Ang prinsipyong ito ay nagtuturo na isaalang-alang ang mga pagkakaiba, kung saan sila sadyang inilagay 
ng Diyos. Sa madaling salita, dapat din nating kilalanin ang mga pagkakaibang ayon sa Biblia, tulad ng 
mga pananampalataya at mga gawa, kaligtasan at kasalanan, kautusan at biyaya at marami pang iba. 
Ang Biblia ay gumagawa ng maraming pagkakakilanlan. Ang ating hamon ay matanto ang ganitong 
pagkakaiba-iba para sa ating interpretasyon.  
 
Ang halimbawa ng pagtanto ng mga pagkakaiba-iba ay binigyang halimbawa sa pag-aaral ng 
pananampalataya at mga gawa. Sinabi sa atin sa mga aklat ng Mga Taga-Efeso 2:8-10:  
 

Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong 
pananalig kay Cristo. At ang kaligtasang ito’y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. 
Hindi ito dahil sa inyong mga gawa kaya’t walang dapat ipagmalaki ang sinuman. 
Tayo’y Kaniyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol 
natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na itinatalaga na ng Diyos para sa 
atin noon pa mang una.  

 
Maliwanag na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa mga mabubuting gawa. Subalit ang 
kahalagahan ng gawa ay di dapat ipagkaila. Ang mabubuting gawa ay di nakalaan sa kaligtasan, ngunit 
mahalaga pa rin sa pamumuhay Kristiyano.  
 
Ang pananampalataya ay walang sariling kahalagahan sapagkat lahat ng ito ay matatagpuan sa pakay ng 
pananampalataya. Ang pagkakaroon ng pananalig sa pananampalataya ng isang tao, sa katunayan ay 
ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Alam natin na tayong lahat ay nagkasala, kung kaya’t ang pagtitiwala 
sa ating mga sarili ay hindi matalinong hakbangin (Mga Taga-Roma 3:23).  
 
Kung ang isang mabigat, may sapat na gulang na tao ay magduduyan simula sa isang matarik na dalisdis 
papunta sa ibabaw ng malaking butas at may isang taong nagbigay sa kaniya ng maliit na baging na 
nakakabit sa isang sanga, mahirap na magkaroon ng pananampalataya sapagkat walang sapat na 
kahalagahan sa bagay na ito. Subalit kung isang malaking tali ang nakakabit sa isang malaki ring sanga, 
mas madaling magkaroon ng pananampalataya sapagkat may sapat na kahalagahan ang bagay na ito. 
Si Jesu-Cristo, na umako ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang katawan na nabayubay 
sa krus at muling nabuhay ay mayroong sapat na kahalagahan upang maging pakay ng ating 
pananampalataya.  
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Sa mga gawa, kabilang ang mga pagsasagawa ng likas na may kabutihan, katulad ng pagtulong sa 
mahihirap (Mga Taga-Galacia 2:10). Datapwa’t kahit ang mabubuting gawang ito ay hindi makapagliligtas 
sa atin (Tito 3:5). Ang mga gawa ay idinesenyo ng Diyos upang maipakita ang ating pananampalataya sa 
ating Panginoon. Sa katunayan, tayo ay mananagot sa mga ginawa natin sa pangalan ng Panginoong 
Jesu-Cristo, at tayo ay makakatanggap din ng gantimpala sa lahat ng ito (2 Mga Taga-Corinto 5:10). Ang 
mga gawa ay kinakailangang isakatuparan na may pagpapasalamat sa mga bagay na ginawa ng 
Panginoon sa atin. Hindi ito dapat gawin para sa personal na pakinabang.  
 
Ang isa pang pagkakaiba na dapat nating isaalang-alang ay sa pagitan ng katiyakan ng kaligtasan ng 
Mananampalataya at ng pagtanto ng kasalanan sa kaniyang buhay.  
 
Sinabi sa atin na ang Panginoon ay nagsagawa ng pinakadakilang gawain para sa atin nang Siya’y 
namatay upang iligtas tayo kahit noong tayo pa ay kaniyang mga kaaway. Mag-aasam pa ba tayo ng  
kakaunti sa Kaniya ngayong miyembro na tayo ng Kaniyang pamilya (Mga Taga-Roma 5:6-10)?  
 
Niliwanag ng Biblia na ang mananampalataya ay makakagawa pa rin ng kasalanan, matapos ang naging 
pagliligtas.  
 

Kung sinasabi nating tayo’y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili, at 
wala sa atin ang katotohanan, na kung ipinapahayag natin ang ating mga 
kasalanan, masdan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo 
sa lahat ng ating kasamaan sapagkat Siya’y matuwid. Kung sinasabi nating hindi 
tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos, at wala sa atin ang 
Kaniyang Salita. (1 Juan 8-10)  

 
Maliwanag na ang siping ito ay para sa mga mananampalataya. Hindi na natin kailangang magbasa ng 
malayo sa Bagong Tipan, upang malaman ang mga pagsaway sa paggawa ng kasalanan. May tanong, 
tayo bang mga mananampalataya ay mawawalan ng kaligtasan kung tayo’y magkakasala o hindi?  
 
Sa mga aklat ng Mga Taga-Roma, at maging sa iba pang mga aklat ng Biblia, ang kaligtasan ay 
napatunayan na katotohanang magpasawalang-hanggan. Ang sabi ni Apostol Pablo, “Kaya nga, hindi 
na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Cristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas 
ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritung nagbibigaybuhay, 
bunga ng pakikipag-isa kay Cristo Jesus.” (Mga Taga-Roma 8:1-2). Ang mga taga-Corinto ay 
napabilang sa mga taong may pinakamabibigat na nagawang kasalanan. Tinawag sila ni Pablo na mga 
taong “maka-pita ng laman” (namumuhay ayon sa laman) (1 Mga Taga-Corinto 1:2) ngunit hindi naman 
ibinilang na mga “di ligtas”. Kaya sinabi niya sila ay “iglesiyang hinirang ng Diyos” sa makatuwid ay mga 
banal (1 Mga Taga-Corinto 1:2).  
 
Maliwanag na ang mga kristiyano ay maaaring mabitag ng kasalanan. Ngunit kapantay nito, maliwanag 
din na ang ating kaligtasan, ay di mawawala: “Kung tayo ma’y hindi tapat, si Cristo ay tapat pa rin” (2 
Timoteo 2:13).  
 
Ang makasalanang gawi ng isang kristiyano ay tunay na hindi nangangahulugang walang kapinsalaang 
kapalit ito (consequences). Ito ay magdadala sa atin, upang tayo ay mawalan ng gantimpala: “Kapag 
Siya’y itinakwil sa harapan ng tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil din N’ya tayo.” (2 Timoteo 
2:12). Sa madaling konteksto, hindi N’ya tayo makakasama sa kaniyang paghahari kung Siya’y ating 
itatakwil.  
 
Mula sa dalawang ilustrasyong ito, nakikita na natin ang mga pagkakaiba-iba na napapaloob sa Kaniyang 
Salita. Tayo ay maglalaan ng habang-buhay na pagtuklas at hangaring maunawaan ang mga relasyon sa 
pagitan ng iba’t-ibang konsepto na napapalooban nito.  

 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 4, Seksiyon 3A 
 
 1.  Basahin ang Taga-Efeso 2:8-10. Ano ba ang kaloob ng Diyos sa kaligtasan?  
 
 2.  Ano ang bahagi ng tao sa kaligtasan?  
 
 3.  Minsan ng maligtas, para saan nilikha ang mananampalataya?  
 
 4.  Basahin ang Tito 3:5. Maililigtas ba tayo ng mabubuting gawa?  
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 5.  Basahin ang 1 Juan 1:8. Magkakasala pa ba ang mananampalataya?  
 
 6.  Basahin ang 1 Juan 1:9. Ano ang gagawin kapag siya ay nagkasala?  
 
 7.  Basahin ang 1 Juan 1:10. Sino ang tinatawag nating sinungaling kapag sinasabi nating hindi 

tayo nagkakasala?  
 
 8.  Basahin ang Mga Hebreo 13:15-16.  Ano ang mabubuting gawa na binanggit sa mga talatang 
  iyon?  
 
 9.  Basahin ang Mga Taga-Colosas 3:12-17. Ano ang mabubuting gawa na nakasulat dito?  
 
 10.  Basahin ang 2 Mga Taga-Corinto 5:10. Ano ang mapapala ng mananampalataya sa mabubuting 

gawa?  
 
B.  Prinsipyo Bilang Sampu: Isaalang-Alang Ang Mga Nilalaman (Kasamang Kahulugan)  

Ang prinsipyong ito ay nakasalalay sa katotohanan na ang bawat salita, pangungusap o bersikulo sa 
Biblia ay mayroong sinusundang impormasyon at sumusunod dito (maliban sa pinaka-simula at pinaka-
huling salita ng pangungusap o bersikulo). Binibigyan ng maingat na pansin ang pisikal na lokasyon ng 
bawat salita at bersikulo ganun din ang relasyon sa iba pang mga salita at mga bersikulo.  Binibigyan ng 
liwanag ng Diyos ang paksa maging ito’y mga sipi na malapit – na nakapagtatag ng tema para sa 
nasabing seksiyon o kaya naman ay sa pamamagitan ng mga sipi na may parehong paksa sa ibang 
bahagi ng Kasulatan.  
 
Hindi natin dapat kunin ang bersikulo ng wala sa tamang konteksto at bigyan ito ng ibang kahulugan. Ang 
paggamit ng mga bersikulo na wala sa tamang konteksto ay magdudulot ng mapanlinlang na paraan 
upang patunayan ang sariling ideya at makapagsusulong ng isang personal na layunin. Ang maling 
gawing ito ay isang klase ng alegorya (talinghaga) na ating naunang tinalakay.  
 
Ang pangunahing ibig sabihin ng kontekstuwal na interpretasyon ay dapat malaman ng mambabasa kung 
sino ang nagsasalita, sino ang mga tagapakinig, at ano ang pangunahing tema ng sipi at anong panahon 
at lugar ang pagtuturo nito ay may bisa.  
 
Mayroong tatlong uri ng konteksto na dapat isaalang-alang para sa bawat sipi ng Kasulatan.  

 
 1.  Ang Malapit na Konteksto  

Kabilang dito ang mga bersikulo sa loob ng parehong talata. Halimbawa, sa Mga Taga-Galacia 5:1 
sinasabi sa atin “pinalaya tayo ni Cristo upang manatiling malaya, magpakatatag nga kayo, at 
huwag nang paaliping muli.” Tayo ay may posibilidad na gumamit ng mga termino tulad ng “Pang-
aalipin” sa isang partikular na kultura, lugar at panahon. Dahil ang “pang-aalipin” ay kalimitang 
tumutukoy sa pisikal na kalagayang pagmamay-ari ng isang tao o lupong pampulitiko. Sa konteksto, 
ating nakita na ang bersikulong ito ay patungkol sa pang-aaliping espirituwal. Ang sipi’y nakatuon 
doon sa mga naging alipin sa pamamagitan ng mga rituwal ng Mga Kautusan (lalo na ang mga tuli) at 
“hindi na malayang makapaglilingkod sa bawat isa ng may pag-ibig” (Mga Taga-Galicia 5:13).  

 
 2.  Ang Panggitnang Konteksto  

Ang kabilang dito ay ang mga bersikulo na matatagpuan sa loob ng parehong aklat. Ang halimbawa 
nito ay matutunghayan sa Mateo 24:40, na nagsasabing, “Sa panahong iyon, may dalawang 
lalaking gumagawa sa bukid; kukunin ang isa at iiwan ang isa.” Ang konteksto ay patungkol sa 
aralin ng “Mga Huling Araw.” Ang mga katanungang napapaloob dito ay kung sino ang kukunin, at 
sino ang maiiwan. Ang mga matuwid ba ang kukunin at ang mga di matuwid ang maiiwan? na kagaya 
ng magaganap sa “Rapture of the Church;” o di kaya naman ang mga di matutuwid ang kukunin at 
ang mga matuwid ang maiiwan, kagaya sa Pangalawang Pagdating kung kailan Si Cristo’y 
magtatatag ng kaniyang literal na Milenyong Kaharian? Di nasagot ng malapit na konteksto ang 
tanong.  

 
Ang Mateo 13:49, samantala, ay nagbigay ng kasagutan. Sa sipi na napagusapan rin ang “Mga 
Huling Araw” sinabi sa atin na “ang mga di matuwid ay kukunin sa lupon ng mga matuwid.”  
Kaya’t ang panggitnang konteksto ang nakasagot ng tanong kung sino ang kukunin at sino ang 
maiiwan.  Ang sipi ay tumutukoy sa Ikalawang Pagdating.  
 
Ang panggitnang konteksto ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pag-aaral ng mga bersikulo ng 
aklat, upang lubos nating maunawaan at mapanatili ang konteksto. Kung ang mag-aaral ay unang 
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pumunta sa Mateo 24 ang sagot sa katanungan sa itaas ay magiging mahirap makita. Subalit kung 
ang mag-aaral ay nagbasa muna ng buong aklat ng Mateo hanggang kabanata 24 ng nasabing aklat, 
ang kasagutan ay naibigay na.  

 
 3.  Ang Malayong Konteksto  

Ang malayong konteksto ay nagpapakilala ng pangloob na di pagbabago ng Salita ng Diyos. Kasama 
dito ang mga sipi sa buong Biblia na mayroong kaugnayan sa partikular na sipi sa ilalim ng 
konsiderasyon.  
 
Ang pag-aaral ng malayong konteksto ay nagsasaalang-alang na ang mga sipi ay magkakalinaw sa 
pamamagitan ng isang malayong bahagi ng Biblia. Ang pag-aaral ng mga salita tulad ng “biyaya” 
“pananampalataya” o “pag-ibig” sa pamamagitan ng paggamit ng concordance bilang halimbawa ay 
nagtuturo sa malayong sipi na naglalaman ng mga partikular na salita. Ang concordance ay aklat na 
kung saan matatagpuan ang mga listahan ng bawat kataga o salita – mga bersikulo na kung saan 
ang isang salita ay matatagpuan. Ang exhaustive concordance naman ang makapagbibigay ng 
listahan ng bawat sipi na naglalaman noong salita. Ang iba pang mga impormasyon tungkol sa mga 
concordance ay ibibigay sa huling bahagi ng aklat na ito.  
 
Kadalasan, ang malayong konteksto ay dapat ikonsulta para sa mas mataas na antas o prinsipyo 
katulad ng interpretasyon ng mga Hula o ang pang-unawa ng “klase” at mga “simbolo”. Halimbawa 
ang Tabing ng Tabernakulo (Exodo 26:31-35), na naghahati sa Dakong Banal mula sa mga Dakong 
Kabanal-banalan ay ipinaliwanag sa atin sa mga aklat ng Mga Hebreo 10:20 na nagsisimbulo ng 
katauhan ng Panginoong Jesu-Cristo.  
 
Ang kontekstuwal na pag-papaliwanag ay napakahalaga sa ating pakikibaka upang “ituro ng wasto 
ang katotohanan ng Salita” (2 Timoteo 2:15).  Kapag tayo ay gumagawa ng “doktrinal” na pahayag, 
dapat ay mapatunayan natin ang mga ito mula sa Kasulatan ng maipakita na ang Biblia ay may 
pagkakaisa sa mga termino sa pinakamalapit, pinakamadali at pinakamalayong konteksto.  Kung ang 
ating paniniwala ay hindi nakikiisa sa lahat ng nasa kasulatan, samakatuwid ang “doktrina” na 
lumalabas sa pag-aaral nito ay kaduda-duda.  

 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 4, Seksiyon 3B  
 
 1. Basahin ang Taga-Galatia 5:1 at Taga-Roma 8:2.  Ano ang gagawin natin sa ating kalayaan kay 

Kristo?  
 
 2. Basahin ang Taga-Galacia 5:13.  Paano natin gagamitin ang ating kalayaan?  
 
 3. Basahin ang 1 Mga Taga-Conrinto 10:28-31.  Paano natin sagutin ang ibang tao sa pag-atake sa 

ating kalayaan?  
 
 4. Basahin ang 2 Mga Taga-Corinto 3:17.  Ano ang dala-dala ng Banal na Espiritu sa Kaniya?  
 
 5. Basahin ang Santiago 1:25.  Alin ang ganap na kautusan ang kailangan nating panghawakan 

para pagpalain?  
 
 6. Basahin ang Santiago 2:12. Paano ba tao magsalita at kumilos?  
 
 7. Basahin ang 1 Pedro 2:16.  Paano natin gagamitin ang ating kalayaan?  
 
 8. Basahin ang 2 Pedro 2:1, 17-19.  Ano ang ipinapangako ng mga bulaang tagapagturo?  
 
 9. Magsimula sa mga Taga-Galacia 5:1 (malapit na konteksto) at 5:13 (panggitnang konteksto).  

Gamitin ang ilang talata na binanggit sa taas (malayong konteksto) para makilala ang ibang 
katangian ng kalayaan.  

 
C. Prinsipyo Bilang Labing-Isa: Ipaliwanag ng May Paghahambing  

Ang prinsipyo ng pagpapaliwanag na may paghahambing ay nakatuon sa di pagbabagong panloob ng 
Salita ng Diyos, na nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng paghahambing ng Kasulatan sa Kasulatan 
upang suriin ang bawat pagkakahawig nito sa paksa ng aralin, nang tayo’y makarating sa wastong 
kahulugan.  
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Mahalagang ikumpara ang mga paksa na may pagkakatulad sa iba, tulad ng biyaya at awa at ganun din 
ang paksa na may pagkakaiba sa isa’t-isa, tulad ng Diyos at ni Satanas. Kung ating ikukumpara ang 
pagkakahawig at pagkakaibaiba ng mga paksa sa malayong konteksto, ating mapagsasama ang napira-
pirasong larawan, kung minsan ay napakalaking bilang ng pagkakapira-piraso. Ang Teolohiya ay 
naisagawa sa pagsasama-sama ng mga pirasong ito.  
 
Hindi lang ang baguhan (1 Timoteo 3:6) kung hindi ang mga may karanasan nang nagpapaliwanag 
(interpreter) ang dapat mag-ingat sa paggawa ng teolohiya (Mga Kawikaan 3:5-6), nalalaman ang 
kahalagahan ng mga mahalagang detalye sa loob ng 31,000+ na mga bersikulo sa Kasulatan ay 
maaaring nalaktawan. Ang napakanipis na dami ng materyal na sinisikap nating maunawaan ay dapat na 
magpanatili sa ating malay sa posibleng pagkakamali, at nang tayo’y manatiling mapagpakumbaba.  
 
Sa paghahambing ng Kasulatan sa kapwa Kasulatan, nalalaman natin na ang ibinigay na isyung 
pangteolohiya ay isinasaalang-alang sa maraming bahagi ng Biblia. Ang isang halimbawa ay ang usapin 
ng “Pagbibigay ng Katuwiran sa Pamamagitan ng Pananampalataya” (Genesis 15:6, Mga Taga-Roma 3-
4). Kung makakakita tayo ng kasalungat sa mga sipi na nagsasabi ng tungkol naman sa “Pagbibigay ng 
Katuwiran sa Pamamagitan ng Mabubuting Gawa” na matatagpuan sa aklat ni Santiago 2:14-26, dapat 
parehong isaalang-alang ang mga ito. Kung ilalagay ang parehong sipi at pagsasamahin, ating 
mauunawaan na ang mga “Gawa” ay kailangang naayon sa plano ng Diyos bilang bunga ng 
pananampalataya na nagdadala sa kaligtasan, ngunit hindi ibig sabihin ay upang magtamo ng kaligtasan. 
Ang prinsipyong ito ay itinuro din sa atin ayon sa Mga Taga-Efeso 2:8-10. na tayo ay “naligtas sa biyaya 
sa pamamagitan ng pananampalataya” at tayo nga’y “nilikha para sa mabubuting mga gawa.”  
 
Itong parehong prinsipyo ang nagtuturo sa atin upang maging maingat sa pagtatatag ng teolohiya o 
doktrina sa mga sipi o tekstuwal na pagbabasa ng may kahina-hinalang intensiyon. Halimbawa, ang 
Griyegong teksto sa Marcos 16:9 hanggang sa huling bahagi ng libro ay walang katiyakan. May ibang tao 
na nagtatayo ng doktrina sa mga siping ito na ang naging resulta ay maling Teolohiya.  
 
Ang iba pang halimbawa ng kahalagahan ng paghahambing ng Kasulatan sa kapwa Kasulatan ay nakita 
sa pagkilala ng “misteryo” na maraming beses tinukoy sa Bagong Tipan. Normal na kung tayo ay nag-
aaral sa Mga Taga-Efeso 3 at tatakbo tayo sa salitang “misteryo” pipilitin nating sagutin ang tanong kung 
“ano ang misteryo?” ang ating sagot naman ay matatagpuan sa Mga Taga-Colosas 1:25-27 na nagsasabi 
ng ganito:  
 

Ako’y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang 
kaniyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na 
mahabang panahong nalihim sa maraming sali’t-saling lahi, ngunit ngayo’y 
inihayag sa kaniyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang 
dakila at kamanghamangha ng hiwagang ito. Ito ang hiwaga; sumainyo si Cristo at 
dahil dito’y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa 
kaluwalhatian.  

 
Ang “misteryo” ay nakilala sa Kasulatan bilang isang bago at malapit na relasyon sa Mesias. Ang 
relasyong ito ay para sa bagong siglo na kilala sa tawag na Panahon ng Iglesia.  

 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 4, Seksiyon 3C  
 
 1. Basahin ang Taga-Roma 3:21-28.  Paano pinawawalang-sala ang tao sa harapan ng Diyos?  
 
 2. Basahin ang Taga-Efeso 2:8-9.  Paano maliligtas ang tao?  
 
 3. Basahin ang Santiago 2:14-26 at Efeso 2:10.  Ano ang dapat na bunga ng mananampalataya?  
 
 4. Sa kabanata 2 ng Santiago, ano ang sinasabi ng manunulat na ang pananampalataya na walang 

gawa ay patay?  
 
 5. Ibig bang sabihin nito na ang mananampalataya na hindi nagbubunga ng mabubuting gawa ay 

hindi ligtas? (Repasuihin Tito 3:5)  
 
 6. Sa kabanata 2 na batayan kay Abraham, mananampalataya na ba si Abraham ng ihandog niya 

ang kaniyag anak, Isaac?  
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 7. Sa 2 Santiago, sinong tao ang maaaring magtanong, “mayroon kang pananampalataya, at ako ay 
may gawa; ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang gawa, at ipakikita ko sa iyo 
ang aking pananampalataya na gumagawa?”  

 
 8. Basahin ang Hebreo 11:1. Makikita ba ang pananampalataya?  
 
 9. Mag-isip sa mga talatang ito at pagkatapos ay ipaliwanag ang salitang “ligtas” sa Santiago 2:14 

at “pinawalang-sala” sa 2:22 at 2:24.  
 
D. Prinsipyo Bilang Labing-Dalawa:  Hanapin Ang Pagkakasundo  

Kinikilala ng prinsipyong ito ang katapatan at pagkamatapat ng Diyos, na Siya ay hindi nag-akda ng 
kaguluhan (1 Mga Taga-Corinto 14:33). Sa madaling salita walang pagsasalungatan sa Biblia. Ang aklat 
na ito ay may kaisahan, binuo at binigyang inspirasyon ng buhay na Diyos, kaya lahat ng bahagi nito ay 
hindi pabago-bago.  
 
Ang mga di pagkakasundo patungkol sa mga interpretasyon ng Kasulatan ay makataong kakayanan 
lamang at walang Kabanalan. Marami sa mga tao ang nagbabatay ng katiyakang emosyonal sa sariling 
pang-unawa lamang ng salita ng Diyos, ngunit ang Kasulatan ay nagbababala laban sa paggawa nito 
(Juan 5:37; Mga Kawikaan 3:5-6; 2 Mga Taga-Corinto 5:7). Hindi natin mauunawaan ang mga bagay sa 
Biblia ng malinaw o kumpleto hanggang sa dumating ang panahon na haharap tayo sa Panginoon ng 
mukha sa mukha (1 Mga Taga-Corinto 13:12). Kaya, ang isyu para sa atin ay ang palagiang paglakad 
natin sa pananampalataya (Mga Hebreo 11:6; Mga Taga-Colosas 2:6), nagtitiwala sa Diyos upang 
madala tayo sa makalangit nating tahanan.  
 
Kapag naunawaan natin kung paanong ang dalawang di magkaugnay na bersikulo ay nagkakatulungan 
sa isa’t-isa, makikinabang tayo ng karunungan. Sinabi sa atin sa pasimula ng aklat ng Kawikaan na kapag 
nalaman natin at naunawaan ang mahihirap na mga pahayag at palaisipan, tayo ay magiging matalino 
(Mga Kawikaan 1:2-6). Ito ay nangangailangan ng masusing pag-aaral. Halimbawa, katulad ng napag-
usapan na, dapat nating isaalang-alang ang parehong aklat ng Santiago 2 at Mga Taga-Roma 3–4 ng 
sabay upang maunawaan ng wasto ang relasyon sa pagitan ng pananampalataya at mga gawa.  
 
Sa pagtingin sa mga relasyon ng mga sipi, kinakailangang makiramdam kung anong isinasaad na 
panahon o lugar, malaman na ang bawat maliliit na detalye ay maaaring hindi nasulat, o may problemang 
maaaring naroon sa pagsasalin. Ganoon pa man, dapat panatilihin sa ating isip na walang salungatang 
tunay na matatagpuan sa Salita ng Diyos.  
 
Dapat din nating malaman na ang Salita ng Diyos, kadalasa’y magsasabi ng parehong prinsipyo sa iba’t-
ibang paraan upang ang mas mahalaga ay lubos na maunawaan. Halimbawa ang Mga Taga-Roma 3:23 
ay nagsasabi “Lahat ay nagkasala...” Gayon din ang aklat ng Levitico ay nag-uutos sa lahat na magdala 
ng mga handog para sa kasalanan. Ang parehong sipi ay talagang magkatulad ang sinasabi.  
 
Naging malinaw din sa pag-aaral ng Biblia na ang Diyos ang nagbigay direksiyon sa estrakturang literal 
ng Kaniyang Salita at ng pagbubuo nito.  

 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 4, Seksiyon 3D  
 
 1. Ang paraan ba na kinuha sa mga naunang pag-aaral ng seksiyon (3C) ay nagpapakita ng 

prinsipyong ito?  
 
 2. Basahin ang Mga Taga-Roma 3:21-28; 5:1-2, 8-10; 8:35-38 at Juan 10:27-29.  Ano ang 

pinakapunto na ginawa tungkol sa kaligtasan?  
 
 3. Basahin ang 1 Mga Taga-Corinto 6:9-10. Ano ba ang itinuturo ng mga talatang ito?  
 
 4. May ipinakikita bang pagtatalo?  
  
 5. Basahin ang 1 Mga Taga-Corinto 3:10-15. Paano maipagkakasundo ang nakikitang pagtatalo?  
 
 6. Basahin ang Santiago 1:12. Ano ba ang dapat gawin ng tao para makatanggap ng Putong ng 

buhay?  
 
 7. Basahin ang 1 Pedro 5:1-4. Ano ang kailangang gawin ng tao upang tumanggap ng Putong ng 

Buhay?  



 

165 

 8. Basahin ang 2 Timoteo 4:7-8. Ano ang dapat gawin ng tao para tumanggap ng Putong ng 
Katuwiran?  

 
E.  Prinsipyo Bilang Labing-Tatlo: Isaalang-Alang Ang Iba-Ibang Dispensasyon  

Ang dispensasyon ay panahon ng kasaysayan na kung saan ang Diyos ay nagtakda ng iba’t-ibang mga 
tungkulin sa Kaniyang tao.  Sila’y dibisyon ng kasaysayan na kinategorya ng ganitong mga katungkulan. 
Ayon sa Mga Hebreo 7:12 “Kapag binago ang pagkasaserdote, kailangan ding baguhin ang 
kautusan.”  Ang bersikulong ito ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay nagtatag ng iba’t-ibang 
responsibilidad at iba’t-ibang panahon sa kasaysayan.  
 
Mayroong Apat na Malinaw na Dispensasyon Simula ng Magkasala Si Adan:  
1.  Ang Panahon ng Mga Hentil Mula sa Pagkakasala ni Adan Hanggang sa Exodo sa Ehipto  

Ang panahong ito ay hindi nakapaloob sa aklat ng Genesis at Job. Ito ay nakaabot humigit kumulang 
sa 3900 B.C. hanggang 1445 B.C.  
 

2.  Ang Panahon ng Israel Simula sa Exodo Hanggang Saaraw ng Pentecostes  
Ang panahong ito ay matatagpuan sa lahat ng aklat ng Lumang Tipan maliban sa aklat ng Genesis at 
Job. Ito ay nakaabot din sa lahat ng apat na aklat ng Ebanghelyo at ng aklat ng Mga Gawa 1. Meron 
sa Lumang Tipan na mga sipi na nagsasabi tungkol sa milenyal na panahon. Dalawang mga 
halimbawa ay makikita sa Isaias 61–66 at Ezekiel 40–48.  
 
Humigit kumulang, ang petsa ng panahong ito ay mula 1445 B.C. hanggang A.D. 33. Kasama rin sa 
panahong ito ang yugto mula sa “Rapture of the Church” hanggang sa Muling Pagdating (Second 
Advent) ni Jesu-Cristo na panahong kilala sa tawag na “Tribulasyon” o “Ikapitumpong Linggo ni 
Daniel” (Daniel 9:24-27).  
 

3.  Ang Panahon ng Iglesia Mula sa Araw ng Pentecostes Hanggang sa Araw ng Pagdagit 
(Rapture)  
(Ang panahon ng Tribulasyon ay ang katapusang pitong taon ng Panahon ng Israel ay nagtagal mula 
sa Rapture hanggang sa Second Advent ni Jesu-Cristo)  
 
Ang panahon ng Iglesya ay nasasakop ng Mga Gawa 2–28, ang mga sulat (epistle) at Pahayag 2–3. 
Ang panahon ng Tribulasyon na nagkokompleto sa Panahong Israel ay matatagpuan sa Pahayag 4–
19.  
 
Ang panahong ito ay nagsimula sa 33 A.D. at hindi pa nakokompleto hanggang sa Pagdagit ng 
Iglesya.  

 
4.  Ang Milenyal na Panahon Mula sa Pangalawang Pagdating Hanggang sa Paghahatol sa 

Malaking Tronong Puti (Great White Throne Judgement) 
Ang panahong ito ay napapaloob sa Pahayag 20 at sa mga tiyak na sipi sa Luma at Bagong Tipan.  
 
Ang dispensasyon ay kalimitang malinaw na mauunawaan kung ating titingnan ang iba’t-ibang 
pagkakatalaga ng Diyos sa pagkasaserdote ng tao. Bilang halimbawa, bago ang Israel ay naging 
bansa pagkatapos sa Exodo, ang sangkatauhan ay nasa “Panahon (o Dispensasyon) ng mga Hentil”. 
Ang pagkasaserdote ng dispensasyong ito ay pinamahalaan ng mga matatanda sa loob ng sariling 
pamilya at ito’y tinawag na “Pamilyang Pagkasaserdote”. Ito ay ginawa ni Noe (Genesis 8:20), 
Abraham (Genesis 22:2) at Job (Job 1:5). Ang batas na kanilang sinundan ay ang mga “nakasulat 
sa kanilang mga puso” (Mga Taga-Roma 2:15) alinsunod sa Diyos.  
 
Di nagtagal, pagkatapos lumipas ang Exodo ng mga Hudyo mula sa Ehipto, ang Panahon 
(Dispensation) ng Israel ay nagsimula at ang lipi ni Levi ay tinawag ng Diyos bilang bago at kakaibang 
pagkasaserdote na ito’y tinawag na “Lebitikong Pagkasaserdote.”  Ang pagkasaserdote ay hinalaw sa 
pinagmulan at tala-angkanan ni Aaron sa tribong Levi. Ang lebitikong pagkasaserdote ay nagtaglay 
ng mga tungkulin sa Tabernakulo at ng maglaon ay sa Templo. Ang mga saserdote ng panahong iyon 
ay naghahandog ng mga hayop na sakripisyo, namumuno sa pagsamba at nagpapahayag ng salita 
ng Diyos na ayon sa paggamit ng mga partikular na paraang ibinigay ng Diyos kay Moises. Ang lahat 
ng kautusan na kanilang sinunod ay nakasulat sa aklat ng Exodo, Levitico, Mga Bilang at 
Deuteronomio. Sa karagdagang pagtatala, parehong kawili-wili at nakalulungkot na ang mga 
pamamaraang ito ay naging baluktot noong panahon ng pagsilang ni Cristo, na ang rituwal na 
pagsasagawa mismo ay mas binigyang halaga kaysa sa katotohanang ipinakita dito (Mga Hebreo 
10:8).  
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Matapos ang pagkamatay at pagkabuhay, sa araw ng Pentecostes, ang Diyos ay nagsimula ng 
bagong panahon o dispensasyon. Tinawag itong “Panahon ng Iglesya” o “Dispensasyon ng Iglesia” 
sa pagkakataong ito, lahat ng maniwala kay Jesus ay nagiging saserdote para sa Diyos (1 Pedro 2:5, 
9). Ang mga “Bagong Saserdoteng Mananampalataya” ay hindi na maghahandog ng sakripisyong 
mga hayop bagkus “ang ibibigay ay ang kanilang sarili, bilang buhay at banal na sakripisyo na 
katanggap-tanggap sa Diyos, bilang espirituwal na paglilingkod at pagsamba” (Mga Taga-
Roma 12:1). Sa panahon ng ganitong dispensasyon, ang pagpapahayag ng pagkasaserdote ay 
nagbago. Samantala, ang iba’t-ibang tungkuling espirituwal ng iba’t-ibang pagkasaserdote ay hindi 
nagbago. Ang lahat ay nag-alay ng mga sakripisyo, nanguna sa pagsamba at paghahayag ng Salita 
ng Diyos. Ang mga dispensasyon ay naipakita sa pamamagitan ng iba-ibang paraan na ipinatupad ng 
Diyos upang taglayin ang Kaniyang mga prinsipyo. Ang dispensasyon ng Iglesya naman ay susunod 
sa “Kautusan ng Kalayaan” (Santiago 1:25, 2:12) “sa nasasakupan ng Salitang Pag-ibig” (Mga Taga-
Roma 13:8-10; Mga Taga-Galacia 5:14; Santiago 2:8).  
 
Ang panahon ng Milenyal o Dispensasyon ay magkakaroon ng bagong saserdote na pangungunahan 
ng mga Zadok, ang sambahayan mula sa lipi ni Levi (Ezekiel 40:46; 43:19; 44:15; 48:11). Ang 
kautusan ay magiging halaw sa “Bagong Tipan ng Diyos sa Israel” (Jeremias 31:31-33; Mga Hebreo 
8:8-10) at itinatag ng Panginoong Jesus sa “paghahari niya sa lahat ng bansa na may kamay na 
bakal” (Pahayag 12:5).  
 
Ang interpretasyon sa Dispensasyon o panahon, samakatuwid, ay kumikilala sa mga pagbabago sa 
mga pamamaraan, ngunit nakasalig sa mga espirituwal na prinsipyo kaysa pisikal. Halimbawa sa 
ating kasalukuyang dispensasyon, hindi na natin kailangang maghandog ng mga hayop bilang 
sakripisyo para sa ating Diyos, bilang pag-alaala sa pinakaultimong sakripisyo ng ating Panginoong 
Jesu-Cristo (Mga Taga-Hebreo 10:10). Sa halip na maghandog ng mga buhay na hayop bilang 
sakripisyo, ang Iglesya ay nakikibahagi sa “Hapag ng Panginoon” bilang pag-alaala, sakripisyo ng 
pagsamba (1 Mga Taga-Corinto 11:23-24). Sa panahong milenyal, ang mga hayop na sakripisyo ay 
muling itatatag bilang isang uri ng pag-alaala sa natapos na gawain ng Panginoon sa krus (Ezekiel 
43:18-27).  
 
Ang mga hati ng kasaysayan, ay kinuha mula sa mga pag-aaral ng salita, at hindi mahigpit na 
naihanda. Maraming mga palagay sa eksaktong panahon ng pagbabago mula sa dispensasyon 
hanggang sa dispensasyon. Hindi naman ito nakakahadlang sa Prinsipyong Pang-dispensasyon, na 
ang Diyos ay may iba’tibang iniatang na tungkulin sa tao at sa iba’t-ibang punto ng kasaysayan.  
 
Merong makabagong panahon ng pamumuhay patungo sa “Hyper-Dispensationalism”, na 
naglalayong ilagay ang maraming maliit na mga dispensasyon sa loob ng mas malaking balangkas. 
Dapat nating pansinin na ang makabagong estilong ito ay malaki ang kakulangan para sa seryosong 
pagsuporta ng Salita ng Diyos. Madali itong gamitin upang isulong ang personal na hangarin na may 
kinakatigan at mabaluktot ang isang wastong interpretasyon. Ang labis na pagdidiin sa prinsipyong ito 
ay magdadala sa legalismo, at maaari ding magdulot ng kabiguan upang makilala ang mga 
pagkakataon na magsilbi sa Buhay Kristiyano. Halimbawa, para sa Iglesiya, itinuring na walang 
halaga ang Sermon sa Bundok sa dahilang si Jesus ay nagsalita ng mga prinsipyong ukol sa 
Panahon ng Israel, kumpletong nakalimutan na dito ang sinabi ni Pablo sa 1 Timoteo 6:3 na ang 
“wastong doktrina” at “wastong mga salita” ay yaong mga nagmula sa ating Panginoong Jesu-Cristo.  
 
Ang mga dapat nating hanapin at panghawakan ay ang mga prinsipyo na lumawig mula sa pag-aaral 
ng dispensasyon. Ang balangkas at paraan ng pagkasaserdote ay nagbago sa buong biblia, ngunit 
ang mga prinsipyo kung saan sila ginagamit ay nanatiling pareho. Lahat ng saserdote ng kahit na 
anong dispensasyon ay parehong inatasan na magdala ng mga sakripisyo sa Panginoon, at magturo 
ng Salita ng Diyos.  

 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 4, Seksiyon 3E 
 
 1.  Basahin ang Mga Hebreo 7:12. Kapag ang pagka-saserdote ay nagbago, ano din ang dapat 

magbago?  
 
 2.  Basahin ang Genesis 8:20, at Job 1:5. Ito ang mga halimbawa ng pagka-saserdote noong 

panahon ng mga Hentil. Tinawag itong “Saserdote ng Pamilya”. Sino ang gumaganap ng mga 
paghahandog?  

 
 3.  Basahin ang Mga Taga-Roma 2:15. sa Panahon ng mga Hentil, anong batas ang sinusunod?  
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4.  Basahin ang Exodo 28:1. Ito ang halimbawa ng pagka-saserdote sa Panahon ng Israel. Sino ang 
gumaganap ng paghahandog?  

 
 5.  Basahin ang Deuteronomio 4:44-46. Aling batas ang sinusunod ng Israel?  
 
 6.  Basahin ang 1 Pedro 1:1-2 at 2:5, 9. Sino ang mga saserdote ng Panahon ng Iglesiya?  
 
 7.  Basahin ang Mga Taga-Roma 13:8-10 at Santiago 2:8. Anong batas ang sinusunod ng mga 

saserdote ng Iglesiya?  
 
 8.  Basahin ang Ezekiel 40:46; 43:19; 44:15; at 48:11. Sino ang magiging mga saserdote sa panahon 

ng Isang Libong taon Paghahari ni Kristo?  
 

9. Basahin ang Ebreo 8:8-10. Anong batas ang nakakasakop sa panahong ito? 
 
 10.  Ang Saserdoteng Levita ay naghandog ng mga hayop na susunugin. Ang mga maharlikang 

saserdote ay maghahandog ng kanilang mga sarili. Ano ang pagkakaiba?  
 
F.  Prinsipyo Bilang Labing-Apat: Maging Maingat sa Mga Propesiya  

Kinikilala ng prinsipyong ito na ang biblia ay nagpapahayag ng mga pangyayari sa panghinaharap. Ang 
Biblia rin ang nagsasabi sa atin na malinaw na ang tunay na hula ay nagmula sa mga taong kinasihan ng 
Espiritu ng Diyos at walang makapagpapaliwanag ng alin mang hula sa Kasulatan sa bisa ng kaniyang 
sariling kakayahan lamang (2 Pedro 1:19-21). Napakaraming mga pagtatangka sa pagpapaliwanag ng 
hula at ang nakakalungkot, marami ang lubos na nakaliligaw. Tanyag din na ang mga kulto (cults) ay ang 
kalimitang gumagamit ng mga espesyal o kakaibang pagpapaliwanag ng mga hula upang makaakit ng 
mananampalataya sa kanilang grupo. Dapat tandaan na bilang Mananampalataya kay Jesu-Cristo, 
tayong lahat ay mga saserdote. Kaya’t mag-ingat sa mga bago at kakaibang pagpapaliwanag, mag-ingat 
sa mga mangangaral na humihingi na kayo’y maniwala sa kanilang bago at kakaibang pagtuturo upang 
makasapi lamang kayo sa kanilang grupo.  
 
Talagang pinagsasama-sama ng tagapagpaliwang ng propesiya (hula) ang isang malaking larawan na 
mula sa pinagputol-putol at halos libo-libong piraso. (malamang ay merong 10,000 bersikulo ang mga 
hula). Kapag ang larawan ay nakumpleto, kinakailangan nating makita ang mukha ni Cristo, na Siyang 
pangunahing punto ng lahat ng kasaysayan - ng nakaraan, pangkasalukuyan at panghinaharap. Ang 
larawan na makikita ay dapat magpaliwanag sa lahat ng mga kilalang tunay na pangyayari, at dapat ding 
magtaglay ng lahat ng isasaalangalang na pira-pirasong ebidensiya. Tayo’y walang karapatan na 
magbawas ng katotohanan upang umakma lamang sa larawan na gusto nating makita.  
 
Ang pag-aaral ng interpretasyon sa propesiya mismo ay maaaring isang hakbangin, sa dahilang lampas 
sa ¼ ng lahat ng Kasulatan ay matatagpuan sa sinulat ng mga propeta (prophetic books). Samantala, 
para sa ating mga layunin sa araling ito, may tatlong simpleng alituntunin na dapat sundin.  

 
1.  Alamin Kung Ang Propeta ay Gumagawa ng Interpretasyon  

Una, dapat alamin kung ang isang propeta ay nagbibigay ng kaniyang sariling interpretasyon na 
katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesus (Juan 2:19-21) doon sa templo. Ang sipi ay nagsabing:  
 

Tumugon si Jesus, ‘Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob 
ng tatlong araw.’ Sinabi ng mga Judio, ‘Apatnapu’t anim na taon na ginawa ang 
templong ito at itatayo mo lamang sa loob ng tatlong araw?’ Ngunit ang 
templong tinutukoy ni Jesus ay ang Kaniyang katawan.  

 
Ang ilang hula katulad nito ay madaling ipaliwanag. Ating tantuin na puwedeng palipasin ng Diyos ang 
may daan-daang taon na hindi siya nagbibigay ng kahit na anumang puna. Maaari din Niyang 
palipasin ang ganitong panahon sa loob ng parehong bersikulo katulad ng nakita natin sa 
paghahambing ng aklat ni Lucas 4:18-21 sa aklat ni Isaias 61:1-2 na sinabi at ipinaliwanag ni Jesus 
sa atin.  

 
2.  Alamin Kung Ang Propesiya(Hula) Aynaganap Ayon sa Kasaysayan  

Kinakailangan muna nating alamin kung ang ibang mga sipi ng Kasulatan ay maaaring magpahayag 
ng katuparan ng anumang ibinigay na hula. Ipinaaalam nito sa atin kung anong propesiya ang di pa 
maisasakatuparan at sa ganito ang ating hinaharap.  
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Ang isang halimbawa ng ganitong prinsipyo ay ang Baha ni Noe, na inihula na ng may 120 taon bago 
pa ito mangyari (Genesis 6:3). Ang kasulatan ay nagsasabi na ito ay naganap na (Genesis 7–8).  
 
Ang kasulatan din ay nagbigay ng hula na titipunin ng Panginoon ang buong bansa ng Israel 
(Zacarias 9:14; Mateo 24:31). Ang hulang ito ay malinaw na hindi pa nagaganap. Ating nalaman ang 
mga bagay na ito hindi lamang sa Kasulatan kung hindi mula rin sa kasaysayan.  
 
Kailangan nating tingnan ang mga pinagkukunan sa labas tulad ng mga sekular na libro ng 
kasaysayan, upang matuklasan kung paano at saan ang ilang hula ay maaaring naganap na. 
Tandaan na ang mga sekular na kasaysayan ay walang inspirasyon ng Diyos at maaaring sa 
kadalasa’y hindi umaayon sa kaniyang Salita, ngunit ang mag-aaral ng Biblia sa tuwina ay nararapat 
na tumanggap sa Salita ng Diyos bilang wasto at walang kamali-mali.  

 
3.  Kilalanin Ang Wika ng Mga Hula 

Sa propesiya, dapat pahalagahan ang mga salitang naglalarawan (katulad ng pagpapakilala sa 
Panginoon bilang “Leon mula sa lipi ni Juda” o ang “Kordero ng Diyos” sa Pahayag 5), mga simbolo 
(tulad ng “Halimaw” ng Pahayag 13), at ang iba’t-ibang uri (tulad ng panglupang tabernakulo na 
matatagpuan sa Exodo 25–40). Dapat ang makita natin ngayon na nararapat muna tayong maghanap 
ng mga paliwanag sa mga wika ng propesiya na sang-ayon sa Biblia.  
 
Dapat alalahanin na ang espekulasyon ay hindi interpretasyon. Ang espekulasyon ay mangyayari 
kung ang isa ay nanghuhula sa kahulugan ng mga wika/salita ng propesiya (prophetic language). 
Napakadali sa isang tao na matuksong gawing “doktrina” ang personal na espekulasyon. Dapat 
nating tantuin na ang ilang mga wikang ito (prophetic language) ay hindi lubos na maunawaan 
hanggang sa pagdating ng takdang panahon (Daniel 12:4, 8-10).  

 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 4, Seksiyon 3F 
 
 1.  Basahin ang 2 Pedro 1:19.  Mula ng si Kristo ay ipinanganak, namatay, nabuhay muli sa 

katuparan ng hula, anu-ano ang masasabi natin sa mga panghuhula/salitang panghula?  
 
 2.  Basahin ang 2 Pedro 1:20.  Ano ang importante tungkol sa tunay na hula?  
 
 3.  Basahin ang 2 Pedro 1:21.  Kanino at paano ang tunay na hula ay ibinigay?  
 
 4.  Basahin ang Lucas 4:18-21 at Isaias 61:1-2.  Ano ang sinasabi ni Hesus ng mga sandaling iyon? 
  
 5.  Basahin ang Genesis 6–8.  Ang hula ay ibinigay sa 6:3. Natupad ba ito?  
 
 6.  Basahin ang Isaias 7:14 at Mateo 1:18-25.  Natupad ba ang hulang ito?  
 
 7.  Basahin ang Juan 14:1-3.  Natupad na ba ang hulang ito?  
 
 8.  Basahin ang 1 Mga Taga-Tesalonica 4:16-17.  Natupad na ba ang hulang ito?  
 
 9.  Basahin ang Zacarias 14:1-8.  Natupad na ba ang hulang ito?  
 
 10.  Hanapin ang magkakaibang pangyayari na inilarawan sa 1 Tesalonica 4:16-17 at Zacarias 14:1-8.  
 
 11.  Basahin ang Pahayag 5:4-6 at ilista ang mga magkakaibang talinghaga na ginamit para ilarawan 

si Jesu-Cristo.  
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Seksiyon 4 
Ika-apat na Alituntunin  
 
Sikaping Ipamuhay Nang Wasto Ang Mga Salita ng Diyos  
 
Ang alituntuning ito ay sinabi ni Jesus sa aklat ni Juan 7:17. Kung hangad nating “malaman” ang Salita ng 
Diyos, dapat tayong maging handang “gawin” ang kaniyang Salita. Sa prinsipyong ito ay isinama ang 
kahalagahan ng intelektuwal na katapatan sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Kinakailangang hangaring 
maisantabi ang pagkiling at mga namuong ideya at tapat na maghangad ng kaliwanagang nagmumula sa 
Espiritu ng Diyos (1 Mga Taga-Corinto 2:14). Ang paggamit ng prinsipyong ito ay nangangailangan ng 
personal na pangkaluluwang pagsasaliksik, isang halimbawa ay upang makita ang kadalisayan ng mga 
layunin (2 Mga Taga-Corinto 13:5).  
 
Para sa atin ay napakadaling panghawakan ang mga personal na di matuwid na opinyon o hindi 
mapanghahawakang kaisipan at pagkatapos ay hahanapin na lang ang mga Biblikal na “patunay” nito. 
Samantala, sa paggamit ng ganitong pamamaraan ay puwede nating mapatunayan ang halos lahat ng bagay 
dahil ginawa tayong bulag sa sipi na magdadala sa atin sa tamang direksyon o sa mga mag-uudyok sa atin 
upang makapagbalanse.  
 
Halimbawa, ang isa ay nakatingin kay Haring David sa kaniyang ginawa na may kinalaman kay Batseba ang 
may-bahay ng isa sa kaniyang pinakamatapat na mandirigma (2 Samuel 11). Ang ibang tao ay puwedeng 
gamitin ang siping yaon upang patunayan na ang kapangyarihan ng isang tao ang nagbibigay ng karapatan 
na magkasala ng pagpatay at pangangalunya. Kailangang basahin ang mga kasunod na kabanata at 
ihambing ito sa “Sampung Utos” (Exodo 20:1-17) upang makita na ang pagpatay at pangangalunya ay hindi 
katanggap-tanggap sa ating Diyos. Si David ay nananatiling hari dahil sa biyaya ng Diyos ng ipinakita niya 
ang kaniyang pagsisisi at pagbabalik-loob (Mga Awit 51).  
  
A.  Prinsipyo Bilang Labing-Lima: Ang Wastong Aplikasyon ay Nakasandig sa Wastong 
 Interpretasyon  

Ang maayos na aplikasyon ng Salita ng Diyos ay manggagaling lamang sa wastong interpretasyon.  
Maaaring maraming mga aplikasyon ngunit meron lamang isang wastong interpretasyon, ang nakapaloob 
sa kahit na anong partikular na bersikulo. Halimbawa, 1 Timoteo 3:1-7 ay nagbibigay ng mga pamantayan 
para sa “Tagapangasiwa” ng Iglesya.  Ang pagpapaliwanag ay tumutukoy sa tunay na pamantayan ng 
mga gaganap sa posisyong ito. Ang aplikasyon ay nagsasaalangalang na ang “tagapangasiwa” ay hindi 
dapat isang baguhang mananampalataya at ang nakatalang mga katangian/kuwalipikasyon ay 
nagpapakilala ng katatagan sa pananampalataya, at ito ang dapat maging layunin ng lahat ng tao sa 
iglesiya, lalo na ng mga namumuno.  
 
Ang wastong aplikasyon ng Salita ng Diyos ay nangangahulugan na ang isa ay gumamit ng mga 
alituntunin at prinsipyo na naisaalang-alang sa matapat at masigasig na paraan. Ang isa ay nakatagpo ng 
kaalaman ng Diyos sa pagnanais na siya ay magkaroon ng relasyon sa Kaniya na nakabatay sa 
pananampalataya at biyaya. Ang isa ay natagpuan din si Jesu-Cristo sa pamamagitan ng kapangyarihan 
at ng ministeryo ng Banal ng Espiritu.  
 
Ang maliwanag na sipi ay naging gabay para sa pamumuhay ng isa at ang disipulo ay naturuan sa 
pagkakaisa ng Salita ng Diyos (hanggang doon sa kaniyang kaalaman sa Kasulatan) upang 
makapamuhay ng matuwid ngunit hindi nagpapasailalim sa legalismo at upang makibahagi sa mga 
katangian ni Cristo sa lahat ng bagay.  

 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 4, Seksiyon 4A 
 
 1. Basahin ang 1 Timoteo 3:1-7 at ilista ang mga katangian ng isang pinuno.  
 
 2. Sa mga nagnanais na maging pastor, hayaan silang magsuri ng sarili tungkol sa mga katangiang 

ito.  
 
B.  Limang Hakbang Para sa Wastong Aplikasyon  

 
Unang Hakbang: Manalangin para sa kaunawaan, pag-alaala at ang tamang aplikasyon ng mga 

espirituwal na prinsipyo (Santiago 1:5).  
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Ikalawang Hakbang: Hangarin na maitama at lubusang maunawaan ang mga sipi na dapat bigyang 
halaga. Kasama dito ang pag-aaral ng mga relasyon ng mga salita sa mga pangungusap, ng mga 
pangungusap sa mga talata, ng mga talata sa mga kabanata, at ng mga kabanata sa mga aklat (2 
Timoteo 2:15).  

 
Ikatlong Hakbang: Tiyakin ang espirituwal na prinsipyo na nagmumula sa interpretasyon ng isang 

partikular na sipi. Ang isang espirituwal na prinsipyo ay bumabagtas sa balangkas ng lahat ng 
panahon ng balangkas at kultura. Halimbawa ang pakikiapid (ang pisikal na relasyon sa labas ng 
buhay mag-asawa), ito ay nasa lahat ng balangkas ng panahon at kultura. Ang espirituwal na 
prinsipyo ay upang maiwasan ang pangangalunya (Mga Taga-Roma 13:8-10).  

 
Ika-apat na Hakbang: Matapat na tingnan ang iyong buhay upang makita kung meron kang nilalabag sa 

alinmang prinsipyo ng Kasulatan at ibigay ang sarili sa Diyos upang baguhin ang mga maling ginawa. 
Napapaloob dito ang matapat na pagkilala ng mga kamalian na inihayag sa Panginoon (1 Juan 1:9) at 
ang pagbabago ng paglakad sa pananampalataya (Mga Taga-Colosas 2:6). Ang mag-aaral ay 
makapagsasagawa ng mabuti sa pagbasa ng Awit 51 at itala ang mga elemento ng pagbabalik loob 
ni David sa kaniyang ginawang kasalanan kasama si Batseba (2 Mga Taga-Corinto 13:5).  

 
Ika-limang Hakbang: Lumakad sa biyaya at pananampalataya. Si Apostol Pablo ang nagsabi sa atin 

“Yamang tinanggap ninyo ang Panginoon na si Cristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang 
karapatdapat sa kaniya” (Mga Taga-Colosas 2:6). Tinanggap natin Siya sa pamamagitan ng biyaya 
sa pananampalataya (Mga Taga-Efeso 2:8-9) at ngayon kinakailangan nating magbunga ng gawa na 
naaayon sa biyaya na ating tinanggap (Mga Taga-Efeso 2:10).  

 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 4, Seksiyon 4B  
 
 1. Basahin ang Santiago 1:5.  Ano ang sinasabi sa atin na ipanalangin?  
 
 2. Basahin ang 2 Timoteo 2:15.  Ano ang kailangan sa pag-unawa at paggamit ng Kasulatan?  
 
 3. Tungkol sa 1 Timoteo 3:1-7, ano ang iyong ipinapalagay na alituntuning pang-espirituwal?  
 
 4. Yamang ang mga katangiang ito ay kailangan ng isang pinuno, hindi ba dapat nasahin ito ng 

sinumang mananampalataya?  
 
 5. Suriin mo ang iyong buhay tungkol sa mga ganitong alituntunin.  
  
 6. Mayroon bang mga kasalanan na kailangan mong ihingi ng tawad sa Panginoon?  Kung 

mayroon, gawin muna.  
 
 7. Mayroon bang mga bagay na kailangan mong baguhin sa iyong paglakad sa pananampalataya? 

Kung mayroon, nakahanda ka ba?  
 
C.  Anim na Mga Hadlang Para sa Tamang Interpretasyon  

Napakaraming hadlang sa wastong interpretasyon para sa Salita ng Diyos. Susuriin natin ang anim na ito 
na nagdala sa mga pagkakamali ng interpretasyon. Alalahanin na walang sinuman ang di tinatablan ng 
mga pagkakamali. Sa karagdagan, katalinuhan na alalahanin ang mga paalala ni Pablo na matatagpuan 
sa 1 Mga Taga-Corinto 10:12 “Mag-ingat ang sinumang mag-aakalang siya’y nakatayo baka siya ay 
mabuwal.”  

 
 1.  Makamundong Buhay (Carnality)  

Ang unang hadlang sa wastong interpretasyon ay ang makamundong buhay. Nakapaloob ditto ang 
kasalukuyang kasalanang nangyayari sa bawat buhay na laging tinutukoy bilang “makalaman” 
(fleshly) (1 Mga Taga-Corinto 3:3). Ang ibig sabihin ang mananampalataya ay pinili na maipagpatuloy 
ang kasalanan sa pamamagitan ng mga “pita” ng laman kaysa ang pagharian ng Banal na Espritu at 
makita ang bunga nito (Mga Taga-Galacia 5:19-23). Ang ganitong buhay ay ang hindi pagpapahayag 
ng kasalanan (1 Juan 1:9) at ang kakulangan ng pagbabalik-loob (2 Mga Taga-Corinto 12:21).  
 
Kung ang isang nag-aaral ng Salita ng Diyos ay nabibilang sa gawa ng mga pita ng laman–ang 
pangangalunya, karima-rimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa diyos-diyosan, pagkagalit, 
paninibugho, kasakiman, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang 
taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito (Mga Taga-Galacia 5:19-21). Samakatuwid ang kaniyang  
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pagpapaliwanag ng Salita ay siguradong may kapintasan. Halimbawa, ang isang guro na gumagawa 
ng pakikiapid ay malinaw na magtatangkang baluktutin ang mga sipi na may kinalaman sa paksa.  
 
Sapagkat ang katotohanan ay nahayag sa pamamagitan ng Banal na Espiritu (Juan 16:13) at ang tao 
sa laman ay pumili na tahakin ang buhay na malayo sa patnubay ng Banal na Espiritu (kahit sa 
maiksing panahon), ang taong ito ay makakakuha ng baluktot na pagkaunawa sa katotohanan 
sapagkat hindi siya espirituwal na sumusuri ng Salita.  
 
Ang “taong makamundo” ay katulad din ng natural na tao (1 Mga Taga-Corinto 2:14), subalit may 
kaunting kaibahan. Tinuturing ang “natural na tao” na hindi mananampalataya at sinasabing 
“Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu na ayaw tumanggap ng kaloob na mula sa 
Espiritu ng Diyos, para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila mauunawaan sapagkat 
ang mga bagay na espirituwal ay mauunawaan lamang sa paraang espirituwal” (1 Mga Taga-
Corinto 2:14). Ang “natural na tao” ay di nakaabot sa Espiritu samantalang ang “makamundo” na tao 
ay isang mananampalataya subalit walang pakikisama sa Espiritu kaya naman hindi niya maunawaan 
ng wasto ang Salita ng Diyos.  

 
2.  Kapalaluan (Vanity)  

Ang kapalaluan ay paghahanap upang maging sikat at makilala, makikita ito sa isang taong 
naghahangad na makatanggap ng papuri mula sa karamihan. Ito rin ay magdadala sa maling 
interpretasyon. Tayo ay binigyang babala ng Mga Kawikaan 16:18 “Ang kapalaluan ay 
humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas ng isipan ay ibabagsak.”  Ito ay mabuting 
payo para sa mga tagapagpaliwanag.  
 
Samantalang totoo na dapat tayong maging masikap sa pag-aaral ng salita ng Diyos, totoo rin naman 
na dapat “ituro ito ng tama” (2 Timoteo 2:15). Ang ating pag-aaral ay kinakailangang gabayan ng 
ating pag-ibig sa Panginoon at sa iba (Marcos 12:29-31) at hindi ang maghangad na makilala sa ating 
maliwanag na pagbubulay-bulay. Ang pagkakatuto ng isang “bago” na magpapalawak sa personal 
nating pang-unawa ay mahalaga sa ating espirituwal na paglago, subalit kung hahanapin natin ang 
Salita ng Diyos para sa mga bagong impormasyon upang hangaan ng iba lamang, ang ating 
pagsasaliksik ay mauuwi sa pagkabigo sapagkat hindi tapat ang ating mga motibo.  
 
Hindi tayo dapat magmalaki sa ating mga “pamamaraan” ng pag-aaral na iniisip natin na nagbibigay 
garantiya sa wastong interpretasyon, bagkus nakakalimutan natin ang pangunahing ginagampanan 
ng Banal na Espiritu sa pag-unawa natin ng Salita ng Diyos.  

 
 3.  Pagtatangi (Partiality)  

Pangatlong hadlang sa maayos na interpretasyon ay ang pagtatangi. Ang pagtatangi ay nakatuon sa 
indibiduwal na pagpili at ito’y pangunahing nagbabaluktot ng teksto sa negatibong reaksiyon: 
“Ayokong mangyari ang ganitong paraan.”  Kung ang ganoong reaksiyon ay malakas, maaari nitong 
baluktutin ang ilang mga bahagi ng Salita ng Diyos.  
 
Nakakalungkot na mayroong ilan na gumagamit ng kanilang personal na opinyon upang gawing tama 
sa Salita ng Diyos ang mga maling kaisipan o mga palapalagay katulad ng sa “racism” o pagtatangi 
ng lahi, na kahit ang Biblia ay malinaw na hindi sang-ayon dito.  
 

Sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Cristo ay pinananahanan ni Cristo 
wala ng pagkakaiba ang Judio at ang Griyego, ang alipin at ang malaya, ang 
lalaki at ang babae – kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay 
Cristo Jesus. At kung kayo’y kay Cristo kabilang kayo sa lahi ni Abraham, at 
tagapagmana ng lahat ng mga ipinangako ng Diyos. (Mga Taga-Galacia 3:27-29) 

 
Kung ang Diyos ay may kinikilingan walang Hentil na maliligtas.  

 
4.  Kakulangan sa Pag-Aalinsunod (Consistency)  

Kapag tayo ay nagsisikap na magpaliwanag ng salita ng Diyos subalit hindi umaalinsunod sa 
maraming Espirituwal na mga gawi, tayo ay susuong sa mga maling interpretasyon.  
a.  Ang Paggawa ng Tuloy-tuloy na Pagsusuri sa Sarili at Pagpapahayag ng Kasalanan:  

Sinabi sa atin sa 2 Mga Taga-Corinto 13:5, “Tiyakin ninyong mabuti kung kayo’y namumuhay 
ayon sa pananampalataya; subukin ninyo ang inyong sarili.”  Ating inilalagay hindi lamang ang 
ating mga aksiyon kung hindi pati na rin ang ating mga motibo sa harap ng Panginoon upang 
ihambing sa Kaniyang pamantayan. Kung tayo’y mabigo, dapat nating ilagay ang ating mga 
kabiguan sa harap ng Panginoon at tayo ay malilinis (1 Juan 1:9) “Kung ipinapahayag natin ang 
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ating mga kasalanan, maaasahan natin ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa 
lahat ng ating mga kasamaan sapagkat Siya ay matuwid”.  Ang kabiguang maisagawa ito ang 
magdadala sa atin sa mga karnal o makalamang gawain na magbubunga ng baluktot at maling 
pagpapaliwanag ng Salita ng Diyos.  

 
b.  Ang Pagsasagawa ng Palagiang Panalangin:  

Sinabi sa atin sa Mateo 7:7-8, “Humingi kayo, at kayo ay bibigyan; humanap kayo, at kayo ay 
makasusumpong; kumatok kayo at ang pinto’y bubukasan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap 
ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat 
kumakatok.”  Tayo ay dapat na tuluy-tuloy na manalangin upang maunawaan at mapanatili ang 
Salita ng Diyos. Ang kabiguan sa pagsasagawa nito ang makasisira ng pakikipagugnayan sa 
Diyos Ama, na ang Salita ay sinisikap mong maipaliwanag.  

 
c.  Ang Pagsasagawa ng Palagiang Pag-aaral:  

Sinabi sa atin sa 2 Timoteo 2:15 na ang mahalagang pagdadala ng tumpak sa Salita ng Diyos ay 
isang kasipagan: “Pagsikapan mong maging karapatdapat sa Diyos, manggagawang walang 
dapat ikahiya at tapat na magtuturo ng katotohanan.”  Ang kakulangan ng tuluy-tuloy na pag-aaral 
ng Biblia ay magdadala sa kabiguan na mapanatili ang konteksto sa kaniyang partikular na 
bersikulo kung saan ito naroroon.  

 
5.  Ang Maling Pamamaraan  

Ang ating pamamaraan ng interpretasyon ay makakahadlang sa ating pagiging tumpak. Ang ating 
pangunahing paniniwala tungkol sa teksto ay makakaapekto sa paraan ng pag-unawa nito. 
Halimbawa, kung hindi tayo naniniwala na ang buong Biblia ay kinasiyahan ng Diyos (2 Timoteo 3:16-
17), tayo ay mag-isip na bigyang katuwiran ang mga mahimalang pangyayari sa pamamagitan ng 
sayantipikong pagpapaliwanag. Kung tayo ay naniniwala na ang lahat ng salita ng buong Biblia ay 
literal na totoo, ang himala ay kinakailangang ipaliwanag bilang maka-Diyos na pangingi-alam sa 
kasaysayan.  
 
Mayroong ilan na naniniwala na sa ilang Kristiyano lamang ibinigay ang kaloob ng pagpapaliwanag 
ng Salita ng Diyos. Samantala ang Biblia naman ay ang nagsasabi na ang lahat ng 
mananampalataya ay saserdote (1 Pedro 2:5-9). Bilang mga saserdote meron tayong karapatang 
pumasok sa silid ng trono ng Diyos (Mga Hebreo 4:16), kung saan tayo ay tuturuan ng Diyos Espiritu 
Santo (1 Mga Taga-Corinto 2:15).  
 
Ang iba ay binabaluktot ang Biblia sa pamamagitan ng matalinhaga at maalamat na interpretasyon ng 
mga sipi na kinakailangang literal ang pakahulugan. Ang alegorya ay tumutukoy sa pagdadagdag ng 
mga hindi pamilyar na kahulugan sa teksto. Kung ating itinuturing na ang Baha ni Noe sa literal ay 
hindi malawakan at pangkalahatang kalamidad, subalit isang paglalarawan ng paghihirap na marapat 
mapagtiisan ng sangkatauhan, kung magkaganoon tayo’y magkakamali sa pagbibigay ng alegoryang 
paliwanag.  
 
Ang mitolohiya ay tumutukoy sa pagsasalaysay ng mumunting katotohanan at malaking pagpapalabis 
sa katotohanan. Kung ating titingnan ang Baha ni Noe bilang isang maliit na pagbaha lamang at sa 
kalaunan ay ibabalita ng mga naninirahan at gagawing pinakamalaking pangyayaring naganap sa 
sansinukob, tayo ay nagpapaliwanag ng ayon sa mitolohiya. Ang isa ay puwedeng magsabi na sa 
mitolohiya ay mayroong kaunting katotohanan subalit mas malaki ang nakapaligid na 
kasinungalingan.  
 
Karamihan ay lumalabis sa paggamit ng alegorikal at mitolohikal na interpretasyon kay Jesu-Cristo, 
sa krus at sa kaniyang Pagkabuhay na Mag-uli. Kung yaon ay totoo, si Jesus ay hindi namatay para 
sa ating mga kasalanan o di kaya ay nalibing at nabuhay na mag-uli para sa ating kaligtasan. Sang-
ayon kay Apostol Pablo, tayo ay nasa seryosong problema kung ang pangyayari ay hindi literal na 
naganap (1 Mga Taga-Corinto 15). 
  
Ang buong literal na paraan na hindi nagsasa-alang-alang sa mga uri ng pangungusap (figures of 
speech) ay makahahadlang din sa interpretasyon. Halimbawa ang aklat na pinamagatang Awit ni 
Solomon ay isang ekstraordinaryong panulat na kapag ipinaliwanag ng literal ay mawawalan ng 
kabuluhan o katuturan. Sinasabi na ang wastong paraan ay nagsasangkot sa literal na interpretasyon 
na kumikilala sa uri ng pangungusap o pahambing (typological) na salita. Pag-uusapan natin ang 
paksang ito sa mas malalim na detalye sa huling bahagi nitong aklat.  
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6.  Ang Maling Pangangatuwiran  

Ang katuwirang pantao ay hindi lubos na makauunawa sa walang hanggang Diyos. Kung lubusan 
nating mauunawaan ang Diyos sa pamamagitan ng kakayahang pantao, tiyak na tayo ay magiging 
mapagmalaki. Sinabi sa aklat ng Mga Kawikaan 3:5-7, “Sa Diyos ka magtiwala ng buong puso at 
lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong 
mga balak, at Kaniya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang 
iyong nalalaman, matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan.”  Nais ng Diyos na tayo’y lumakad ng 
naaayon sa pananampalataya, at hindi sa pamamagitan ng ating sariling pang-unawa.  
 
Tayo ay pinangakuan na sa isang araw, lubos na mauunawaan natin ang Panginoon. Isinulat ni Pablo 
sa 1 Mga Taga-Corinto 13:12, “Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa 
salamin, ngunit darating ang araw na makikita natin siya nang mukhaan. Bahagya lamang ang 
nalalaman ko ngayon; ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng 
pagkakilala sa akin ng Diyos.”  Lahat ng hindi masagot na katanungan na meron tayo sa ngayon ay 
masasagot isang araw kapag nakaharap na natin ang Panginoon (2 Mga Taga-Corinto 3:18).  
 
Ang mga Judio noong unang siglo ay nagkaroon ng mga suliranin ng sila ay magtiwala sa kanilang 
sariling kakayanan sa pangangatuwiran na nagbunga sa pagkilala kay Jesus bilang Mesias. Isaalang-
alang ang usapan ni Jesus at ng mga Pariseo na nakatala sa aklat ng Mateo 22:41-46:  
 

Habang nagkakatipon ang mga Pariseo, tinanong sila ni Jesus, ‘Ano ang 
pagkaalam ninyo tungkol sa Mesias? Sino ang may anak sa kaniya?’ ‘Si David 
po,’ sagot nila. ‘Kung gayon,’ sabi ni Jesus, ‘bakit tumawag sa kaniya ng 
Panginoon si David ng kasihan ito ng Espiritu? Ang sabi niya, ‘Sinabi ng 
panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan 
kong mapasuko sa ‘yo ang mga kaaway mo.’ ‘Ngayon si David na rin ang 
tumawag sa kaniya ng Panginoon; paanong masasabing anak ni David ang 
Mesias?’ Isa man sa kanila’y walang makasagot at mula noon wala ng 
mangahas magtanong sa kaniya.  

 
Sinabi ni Jesus sa Mga Awit 110:1 tinatanong niya ang mga Pariseo kung papaano ang Mesias ay 
naging “anak” ni David at di naglaon ay naging “Panginoon” naman ni David. Ang sagot ay ang 
Mesias ay parehong Diyos at tao; ang ganitong katuwiran ay mangyayaring kontra sa makataong 
pangangatuwiran di ba?  

 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 4, Seksiyon 4C  
 
 1.  Basahin ang 1 Mga Taga-Corinto 3:3. Anong dalawang bagay ang ipinahihiwatig ni Pablo na  
  bahagi ng pagiging “makalaman” o “karnal” “carnal?”  
 
 2.  Basahin ang Mga Taga-Galacia 5:19-21. Ano ang sinabing pananaghili at pag-aaway?  
 
 3.  Paanong ang isang sangkot sa pananaghili at pag-aaway masusubukan na baguhin ang  
  pagpapaliwanag?  
 
 4.  Basahin ang Kawikaan 3:5-6 at 1 Mga Taga-Corinto 8:1. Ano ang ating hindi dapat pagtiwalaan at 
  bakit?  
 
 5.  Maaari ba tayong maging mayabang tungkol sa ating ugali sa pagaaral o paraan ng pag-aaral at 
  sa gayon ay maging karnal at di tumpak sa ating pagpapaliwanag?  
 
 6.  Dapat ba nating isalin ang Biblia ayon sa gustuhin natin?  Bakit?  
 
 7.  Ano ang pinakamahalaga sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos?  
 
 8.  Basahin ang 2 Mga Taga-Corinto 13:5 at 1 Juan 1:9. Anong dalawang bagay ang mahalaga sa 
  ating pag-aaral?  
  
 9.  Basahin ang Mateo 7:7-8 at Santiago1:5. Ano ba ang dapat nating hanapin sa ating pag-aaral?  
 
 10.  Bakit nararapat tayong magpatuloy sa ating pag-aaral?  
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 11.  Basahin ang 2 Timoteo 3:16-17. Ano ang kailangan muna nating paniwalaan tungkol sa Biblia 
  mismo bago tayo makapag-umpisang hanapin ang tamang pagpapaliwanag?  
 
 12.  Basahin ang Isaias 55:8-9. Ano ang kailangan nating tandaan habang naghahanap tayo na  
  gamitin ang pangangatuwirang pantao sa Salita ng Diyos?  
 
 13. Basahin ang Santiago 3:14. Anong tatlong bagay ang nagdadala ng kabiguan sa paggamit ng 
  karunungan.  
 
D.  Walong Paraan Upang Mabigo Saaplikasyon  

Ang walong paraang ito ay simpleng sinabi, ngunit kailangan ding pahalagahan ng mga mag-aaral ng 
Salita ng Diyos sapagkat merong sukatan ng kabiguan sa bawat isa. Mas mabuting tingnan muli ng 
malinaw ang sipi para sa ating gabay. Tingnan natin ang Mga Kawikaan 3:5-6, “Sa Diyos ka magtiwala, 
buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin 
sa lahat mong balak at Kaniya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad.”  
 
1. Ang kabiguan na umasa sa Panginoon para sa kalakasan upang maisagawa ang aplikasyon.  
 
2. Ang pagtanggi sa pagbabago ng mga hindi magagandang gawi o kilos na sumasalangsang sa 
 katotohanan tungkol sa Diyos.  
 
3.  Ang hindi pagsunod sa mga prinsipyo na nababatid na tama.  
 
4.  Ang pagsusuko sa puwersa ng pagsang-ayon sa makamundong pamantayan. 
 
5.  Ang kawalan ng hilig na sundin ang Salita ng Diyos sa kaniyang buhay.  
 
6.  Ang pagtingin sa kasalanan sa paraang may pagkariyalistiko o hindi naman umiiral.  
 
7.  Ang pagpapalit ng mga emosyonal na nararamdaman para sa matalinong pagpili.  
 
8.  Ang pagbaluktot sa kaisipan sa pamamagitan ng masamang palagay, pagkiling o katamaran.  
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Kabanata 5 

 
Mga Doktrina  

ng  
Persona ng Diyos  
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Seksiyon 1 
Ang Trinidad 
 
A.  Ang Paglalarawan sa Trinidad 

May kakayahan tayong patunayang malinaw na may isang tunay na Diyos (Deuteronomio 4:35; 6:4;        
1 Mga Taga-Corinto 8:4-6; Mga Taga-Efeso 4:3-6; Santiago 2:19) na nagpahayag mismo ng Kaniyang 
sarili bilang Ama (Juan 6:27), Anak (Juan 1:1) at Espiritu Santo (Mga Gawa 5:3-4). Ang tiyak na panloob 
na ginagawa ng Kaniyang katauhan na kung saan tayo ay nagkukulang ng pangunawa.  
 
Mahirap mapatunayan ang isang perpekto at kumpletong kahulugan ng Tatlong Persona ng Diyos, sa 
kadahilanan na ang Diyos ay hindi natin lubusang matalos o maunawaan, sa simpleng dahilan na siya ay 
Diyos (Mga Taga-Roma 11:33). Ang ating pamumuhay ay dapat lamang na may pananampalataya upang 
malugod Siya sa atin (Mga Hebreo 11:6). Kapag sa pamamagitan ng pagtuklas at pagunawa, ang lahat 
ng dapat nating malaman tungkol sa Diyos sa panig ng kalangitan ay ating nabatid, tayo ay maaaring 
lumakad ayon sa lahat ng ating nakikita. Isa sa mga araw na ito ay lubusan na nating malalaman ang 
lahat tungkol sa Kaniya (1 Mga Taga-Corinto 13:12), ngunit sa ngayon, kinakailangan nating tanggapin sa 
pamamagitan ng pananampalataya ang mga bagay na di pa natin lubos na maunawaan. Ang isang 
ilustrasyon ng Tatlong Persona sa iisang Diyos ay inihalintulad sa isang itlog. Ito ay may balat, ang pula 
sa gitna, at puti, tatlong magkaka-ibang mga bahagi, ngunit sila ay iisa pa rin.  
 
May kakayahan tayong malinaw na patunayan na ang bawat miyembro ng Tatlong Persona ng Diyos ay 
mayroong kaniya-kaniyang ginagampanan. Ang Diyos Ama ang Tagapagplano (Mga Gawa 2:23), ang 
Anak ang Siyang Tagaganap ibig sabihin ay tagapagpatupad ng lahat ng plano (Juan 5:36); at ang Banal 
na Espiritu ang Tagapagpahayag (Juan 16:13). Samantala mapag-aaralan natin ang kanilang ibaibang 
ginampanan, hindi natin dapat hangarin na mahati ang Tatlong Persona ng Diyos - Ang Ama, Anak at 
Espiritu Santo, ang lahat ay magkakabahagi sa mga katangian na tanging Diyos lamang ang nagtataglay 
nito.  
 
Ito ay hindi dapat maging suliranin para sa atin. Maaaring hindi natin maunawaan ang panloob na gawain 
ng isang sasakyan, subalit nakita natin ang resulta habang pinaaandar natin ang makina nito at 
pinapatakbo patungo sa ating pupuntahan. Sa pamamagitan nito, makikita natin ang naging resulta ng 
mga ginagawa ng katauhan ng Diyos (Mga Taga-Roma 1:20).  

 
B.  Ang Mga Patunay  

Ang mga katibayan ng Tatlong Persona ay nakita natin sa katotohanan na ang Ama, Anak at Espiritu ay 
tinawag na “Diyos” na naitala sa naunang puntos. Kung ang Ama, Anak at Banal na Espiritu ay nag-
aangkin ng mga katangian na tanging Diyos lamang ang makagagawa, ito ay maliwanag na ang “tatlo” sa 
katunayan ay “Isang Diyos.”  
 
Sa ikaapat na kabanata, Seksiyon 1, “Paliwanag Batay sa Banal na Katangian ng Diyos,” ang diwa ng 
Diyos ay ipinakilala. Ngayon ay palalawakin natin ang paliwanag sa mga katangian ng Diyos at pag-
uugnayin ang bawat isang katangian sa bawat miyembro ng tatlong Persona ng Diyos.  
 
Ito ay mahalagang bahagi ng pag-aaral. Pinatutunayan ng mga talatang ito ang dalawang 
pinakamahalagang saligan ng lahat ng maka-Bibliang Teolohiya, na hindi dapat kalimutan ng mga mag-
aaral ng Salita. Ang unang saligan ay “mayroong isa at natatanging isang Diyos.” Ang ikalawa ay “Ako ay 
hindi Siya.”  

 
C.  Sampung Katangian ng Banal na Diwa ng Diyos  

Ang unang panaklong ( ) ay magpapakilala ng mga talata na tumutukoy sa Diyos Ama, ang ikalawa < > 
ay ang mga talata para sa Anak, at ang ikatlo [ ] ay sa Banal na Espiritu.  

 
 1.  Pinakamataas na Posisyon (Sovereignty)  

Ang Diyos ay dakilang kapangyarihan, nangangahulugan na Siya ay Hari at gumagawa nang 
alinsunod sa mga ito. (Daniel 4:17; 1 Timoteo 1:17; Mga Awit 47:2, 7); <Pahayag 19:16; Juan 5:21>, 
[Zacarias 4:6; 1 Pedro 4:14; 1 Mga Taga-Corinto 12:11].  
 
Ang pinakamataas na posisyon ay nangangahulugan ng “paggamit ng Supremong kapangyarihan sa 
limitadong kasaklawan.” Ang Diyos, malaya sa panlabas na pamamahala, ang may supremong 
kapangyarihan sa lahat ng nilalang. Siya ang Manlilikha, hindi Siya nilikha (Mga Taga-Roma 1:20, 
25).  
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Ang Diyos ay may kapangyarihan na patunayan ang Kaniyang sariling plano, Kaniyang sariling mga 
batas, at Kaniyang sariling pagpapasya. Sa madaling salita, mayroon Siyang kapangyarihang 
gumawa ng gusto Niyang gawin, bagama’t ang Kaniyang layunin ay maaaring mahirap maunawaan.  
 

2.  Katuwiran (Righteousness)  
Ang Diyos ay lubos na makatuwiran, nangangahulugan nito na Siya ay ganap sa bawat paraan. (Juan 
17:25; 1 Juan1:5), <1 Juan 2:1; Lucas 1:35; Mga Hebreo 7:26>, [Isaias 32:15-18; Mga Awit 143:10; 
Nehemias 9:20].  Siya ang pamantayan ng katuwiran sa bawat pagsasaalang-alang. Siya ay ganap 
sa wastong paguugali, ang pamantayan na dapat nating tularan (Mga Taga-Efeso 5:1).  
 

 3.  Katarungan (Justice)  
Ang Diyos ay makatarungan. Siya ay lubos at ganap na makatarungan (Isaias 45:21; Job 37:23); 
<Juan 5:22, 30; Pahayag 19:11>; [Isaias 4:4; 28:6]. Ang katarungan ng Diyos ay tugon sa mga 
hinihingi ng Kaniyang katuwiran. Ang Diyos ay “hindi nagtatangi ng kahit sino” (Mga Taga-Roma 
2:11), Siya ay hindi nagpapakita ng pagkatig o pagkampi. Kung saan ang kasalanan (ito’y paglabag 
ng Kaniyang kautusan) ay nagaganap (Mga Taga-Roma 5:13), ang Kaniyang katarungan ay dapat 
masiyahan.  
 
Walang kakayahan ang tao na bigyang kasiyahan ang katuwiran ng Diyos kung kaya nangailangan 
ng Mesias na “makapagbabayad” sa hinihingi ng katarungan ng Diyos, ang kamatayan ng 
Panginoong Jesu-Cristo sa krus (1Juan 2:1-2).  
 

 4.  Pag-Ibig (Love) 
Ang Diyos ay pag-ibig, nangangahulugang ganap at walang kondisyong pag-ibig ang matatagpuan sa 
Kaniya. (1 Juan 4:8-10; Tito 3:4; Juan 17:24-26); <Juan 15:9>; [Mga Taga-Galacia 5:22].  
 
Ang katangiang ito ng Diyos ay naging dahilan para ipadala si Jesu-Cristo upang tubusin ang 
sanlibutan (Juan 3:16). Ang pag-ibig ang naging daan ng Panginoon sa krus upang pagbayaran ang 
ating kasalanan <Lucas 23:34>; at ito rin ang unang elemento na “bunga” ng banal na Espiritu [Mga 
Taga-Galacia 5:22].  
 
Ang ibig sabihin ng pag-ibig ay ang paggawa na kung ano ang tama at pinakamabuti para sa iba, 
kahit sa paggawa nito ay kasama ang hindi mabuting pakiramdam. Ang Kristiyano ay kinakailangang 
makibahagi sa pag-ibig ng Diyos at maibahagi rin ito sa iba upang ang lahat ay makakilala sa Kaniya 
(Juan 13:34-35).  
 

 5.  Buhay na Walang Hanggan (Eternal Life)  
Ang Diyos ay Buhay na Walang Hanggan, Siya ay laging nananatili at laging mananatili (Isaias 
57:15), <Juan 8:54; 1 Juan 5:11-12; Mikas 5:2; Pahayag 1:8, 17>, [Mga Hebreo 9:14].  
 
Ang buhay na walang hanggan ay walang simula at wakas. Tayong mga Kristiyano ay nagtataglay ng 
walang hanggang buhay, na merong pasimula subalit walang wakas. Ang buhay na walang hanggan 
ng Diyos ay nagtuturo na Siya ay hindi nakatakdang makaranas ng kamatayan.  

  
 6.  Lubos na Makapangyarihan (Omnipotent)  

Ang Diyos ay OMNIPOTENTE, ang ibig sabihin ay nasa Kaniya ang kapangyarihan na makagawa ng 
kahit na ano pa man. (Marcos 14:36; 1 Pedro 1:5), <Mateo 28:18; Pahayag 19:6>, [2 Timoteo 1:7; 
Mga Taga-Roma 15:13].  

 
Ang halimbawa ng Kaniyang pagiging makapangyarihan ay matatagpuan sa paglikha ng langit at lupa 
(Genesis 1:1) sinabi sa atin na ang Kaniyang “salita ng bibig”, ang lumikha ng langit, at ang Kaniya 
namang “hininga,” ang lahat ng karamihan (Mga Awit 33:6).  
 

 7.  Nasa Lahat ng Dako (Omnipresent)  
Ang Diyos ay Nasa Lahat ng Dako, ibig sabihin Siya ay nasa kahit saan man na di nagbabago ang 
lakas ng kapangyarihan. (Mga Kawikaan 15:3; 2 Mga Cronica 2:6), <Mateo 18:20; 28:20>, [Mga Awit 
139:7-16]. Hindi ibig sabihin na ang Diyos ay nasa lahat ng bagay (pantheism), kundi Siya ay nasa 
lahat ng dako. Ipinapakita nito sa atin ang personal na kalikasan ng Diyos. 
  
Nakita din natin sa ganitong katangian na ang Diyos ay wala doon sa mga bukod na lugar na taglay 
ang iba’t-ibang kapangyarihan nito (Mga Awit 139:7-17). Hindi siya nagbibigay ng kaunti lamang 
atensiyon kaysa ginagawa Niya sa iba. At dahil sa katotohanan na Siya ay nasa lahat ng dako ibig 
sabihin Siya ay maaaring mahayag sa lahat sa parehong kapanahunan. 
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 8.  Marunong sa Lahat ng Bagay (Omniscient)  
Ang Diyos ay Marunong sa Lahat ng Bagay, alam niya ang lahat ng nakalipas, kasalukuyan, at 
panghinaharap. (Mga Awit 139:1-6; Mga Hebreo 4:13), <Juan 2:24, 25; 18:4; Mateo 9:4>, [1 Mga 
Taga-Corinto 2:10-11; Isaias 11:2].  
 
Alam Niya ang kahihinatnan ng lahat ng pangyayari; hindi lamang ang nangyayari kung hindi ang 
lahat ng puwede pang mangyari. Alam niya ang lahat ng ibubunga sa buong panahon ng bawat 
desisyong nagawa. Ang Kaniyang walang hanggang plano ang kumikilala ng lahat ng sanhi nito (Mga 
Taga-Roma 8:28-30).  
 

 9.  Di Magbabago (Unchanging)  
Ang Diyos ay HINDI NAGBABAGO (immutable), nangangahulugan na ang mga anyo ng Kaniyang 
diwa ay hindi magbabago. (Santiago 1:17; Mga Hebreo 6:17; Malakias 3:6), <Mga Hebreo 13:8>, [1 
Mga Taga-Corinto 12:4; Mga Taga-Efeso 1:13].  
 
Ang lahat ng ito ay ganito ang mangyayari sa kabuuan. Ang Kaniyang pagasa ay matibay at matatag 
na “angkla” ng ating buhay. Ang katangiang ito ay kapaki-pakinabang sa sangkatauhan yamang 
kailangang gawin ng Diyos sa tuwina kung ano ang Kaniyang ipinangako. Hindi Siya magbabago ng 
Kaniyang isipan, dahil sabi Niya, “Wala nang anumang hatol sa mga na kay Cristo Jesus” (Mga 
Taga-Roma 8:1), lubos tayong magtitiwala na hindi Siya magbabago ng Kaniyang isipan. Nangako 
Siya ng buhay na walang hanggan sa mga magtitiwala kay Jesu-Cristo, kung baga’y, nalalaman natin 
na hindi Niya babaguhin itong Ebanghelyo (Juan 3:16). Kapag binago ng Diyos ang lahat ng 
Kaniyang pangako, magiging sinungaling Siya, sa gayon ay hindi matuwid (Mga Hebreo 6:17-18).  
 
Bawat bagay ay nagbabago. Diyos lamang ang hindi. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-asa sa 
Kaniya ay maaaring “angkla” ng ating mga kaluluwa (Mga Hebreo 6:19).  

  
 10.  Matapat (Truthful) 

Ang Diyos ay tunay na matapat (Deuteronomio 32:4; Juan 7:28; 17:3), <Juan 14:6; 1 Juan 5:20>, [1 
Juan 5:7, 8; 4:6; Juan 14:17; 15:26; 16:13].  
 
Ang katangiang ito ay nagsasabi sa atin na ang lahat ng sinabi Niya ay kapanipaniwala (Mga Bilang 
23:19). Ang hindi puwedeng gawin ng Diyos ay ang magsinungaling (Tito 1:2).  
 
Ang katotohanan ay ipinahayag ng Diyos ang Kaniyang Sarili sa katauhan ni Jesu-Cristo <Juan 
14:6>. Sa buong kasaysayan ang katotohanan ay nakitang payak sa mga konsepto, pahayag at 
prinsipyo. Ito ang dahilan kung bakit ang lahat ng bagay na ipinagpapalagay ng sangkatauhan na 
katotohanan, ay kailangang ihambing sa mga salita ni Jesu-Cristo <1 Timoteo 6:3>.  

 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 5, Seksiyon 1 
 
 1. Basahin muna ang Deuteronomio 6:4-5. Pagkatapos, basahin ang Juan 6:27, Juan 1:1, at Mga 
  Gawa 5:3-4.  Gaano karami ang totoong Diyos doon?  
 
 2. Mula sa taas ng mga talata sino ang Diyos?  
 
 3. Basahin ang Mga Gawa 2:23. Ano ang pangunahing ginagampanan ng Ama?  
 
 4. Basahin ang Juan 5:36. Ano ang pangunahing ginagampanan ng Anak?  
 
 5. Basahin ang Juan 16:13-14. Ano ang pangunahing ginagampanan ng Banal na Espiritu?  
 
 6. Paano natin mapapatunayan na ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay Diyos lahat?  
 
 7. Basahin ang mga sumusunod na talata sa pagiging pinakamataas na posisyon ng Diyos:  
  a.  Ang Ama–Daniel 4:17; 1 Timoteo 1:17 at Psalmo 47:2, 7  

 b.  Ang Anak–Pahayag 19:16 at Juan 5:21  
 c.  Ang Banal na Espiritu–Zacarias 4:6; 1 Pedro 4:14 and 1 Mga Taga-Corinto 12:11  
 
 Ang Trinidad ba ay pinakamataas na posisyon?  
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 8.  Basahin ang mga sumusunod na talata sa Katuwiran ng Diyos:  
 a.  Ang Ama–Juan 17:25 at 1 Juan 1:5  
 b.  Ang Anak–1 Juan 2:1; Lucas 1:35 at Mga Hebreo 7:26  
 c.   Ang Banal na Espiritu–Isaias 32:15-18; Psalmo 143:10 at Nehemias 9:20  
 
 Ang Trinidad ba ay lubos ang Katuwiran?  

 
 9.  Basahin ang mga sumusunod na mga talata sa Katarungan ng Diyos:  

 a.  Ang Ama–Isaias 45:21 at Job 37:23  
 b.  Ang Anak–Juan 5:22, 30 at Pahayag 19:11  
 c.  Ang Banal na Espiritu–Isaias 4:4 at 28:6  
 
 Ang Trinidad ba ay Matuwid?  

 
 10.  Basahin ang sumusunod na mga talata sa Pag-ibig ng Diyos:  

 a.  Ang Ama–1 Juan 4:8-10; Tito 3:4 at Juan 17:24-26  
 b.  Ang Anak–Juan 15:9  
 c.  Ang Banal na Espiritu–Galacia 5:22  
 
 Nag-aangkin ba ang Trinidad ng Ganap na Pag-ibig?  

  
 11.  Basahin ang mga sumusunod na talata sa Buhay na Walang Hanggan:  

 a.  Ang Ama–Isaias 57:15  
 b.  Ang Anak–Juan 8:54; 1 Juan 5:11-12; Micas 5:2 at Pahayag 1:8, 17  
 c.  Ang Banal na Espiritu–Mga Hebreo 9:14  
 
 Nag-aangkin ba ang Trinidad ng Buhay na Walang Hanggan? 

 
 12.  Basahin ang mga sumusunod na talata sa Makapangyarihan sa lahat ang Diyos:  

 a.  Ang Ama–Marcos14:36 at 1 Pedro 1:5  
 b.  Ang Anak–Mateo 28:18 at Pahayag 19:6  
 c.  Ang Banal na Espiritu–2 Timoteo 1:7 at Roma 15:13  
 
 Ang Trinidad ba ay makapangyarihan sa lahat?  

 
 13.  Basahin ang mga sumusunod na talata sa nasa lahat ng Dako ang Diyos:  

 a.  Ang Ama–Mga Kawikaan 15:3 at 2 Mga Chronica 2:6  
 b.  Ang Anak–Mateo 18:20 at 28:20  
 c.  Ang Banal na Espiritu–Psalmo 139:7-16  
 
 Ang Trinidad ba ay nasa Lahat ng Dako?  

 
 14.  Basahin ang mga sumusunod na talata sa Alam-lahat ng Diyos:  

 a.  Ang Ama–Psalmo 139:1-6 at Mga Hebreo 4:13  
 b.  Ang Anak–Juan 2:24-25; 18:4 at Mateo 9:4  
 c.  Ang Banal na Espiritu–1 Mga Taga-Corinto 2:10-11 at Isaias 11:2  
 
 Ang Trinida ba ay Nakaka-Alam ng lahat?  

 
 15.  Basahin ang mga sumusunod na talata sa Di-magbabago ang Diyos:  

 a.  Ang Ama–Santiago 1:17; Hebreo 6:17 at Malakias 3:6  
 b.  Ang Anak–Mga Hebreo 13:8  
 c.  Ang Banal na Espiritu–1 Mga Taga-Corinto 12:4 at Efeso 1:13  
 
 Ang Trinidad ba ay Di-magbabago?  

 
 16.  Basahin ang mga sumusunod na talata sa Pagkatotoo ng Diyos:  

 a.  Ang Ama–Deuteronomio 32:4; Juan 7:28 at 17:3  
 b.  Ang Anak–Juan 14:6 at 1 Juan 5:20  
 c.  Ang Banal na Espiritu–1 Juan 5:7-8; 4:6; Juan 14:17; 15:26 at 16:13  
 
 Ang Trinidad ba ay matapat?  
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Seksiyon 2 
Ang Mga Pangalan ng Diyos  
 
Ang seksiyong ito ay nakatuon sa mga titulo o pangalan ng Diyos na matatagpuan sa kasulatan. May iba-
ibang termino na ginamit sa Diyos sa salitang Griyego at Hebreo at ang mga ito’y ginamit upang mabigyang 
pansin ang anyong pagkakakilanlan sa mga aspeto ng Kaniyang katauhan o katangian.  
 
Sa ibang mga pagsasalin, ang Hebreo o Griyegong mga salita ay inilipat sa isang bagong wika na isinunod sa 
bigkas na hindi na nangangailangan ng tulong sa pag-unawa nito. Ang pag-aaral nito ay nagbibigay sa mag-
aaral ng parehong orihinal na titulo sa Hebreo at Griyego sa pagsasalin.  
 
A.  Mga Pangalang Hebreo  
 1.  Diyos 

Ang pagkakasalin ng salitang “Diyos” sa Hebreo ay ELOHIM. Ito ay nakita sa mga aklat ng 
Genesis1:1 at pagkatapos ay mayroong mahigit na 2,500 na karagdagang ulit sa Lumang Tipan. Ang 
kahulugan nitong salita ay kasama ang lahat ng kalikasan ng Diyos at ang lahat ng mga katangian 
nito. Samantala maraming beses na ang titulong ito ay ginamit upang ilarawan ang Ama, at makikilala 
ng mag-aaral na ang titulong ito ay ginamit upang ilarawan ang Anak at Banal na Espiritu. Sapagkat 
ang tatlong persona ay iisang Diyos. 
 
Ang ELOHIM ay maramihan (higit pa sa isa), na inilarawan ng mga iskolar na “maraming kamangha-
mangha.” Inilalarawan nito ang walang hanggang kadakilaan. Ang salitang ito bagaman maramihan, 
ay nagbibigay diin bilang pang-isahang pandiwa at muli ipinakikita rito na iisa lang ang Diyos 
(Deuteronomio 6:5).  
 
Ang salitang “ELOHIM”ay kalimitang nakakabit sa isa pang salita na nagbibigay ng karagdagang 
impormasyon tungkol sa Diyos at nagiging panibagong titulo sa Kaniya.  

 
a.  Diyos na Makapangyarihan (God Almighty)  

“Diyos na makapangyarihan” ay kalimitang pagsasalin ng salitang EL SHADDAI. Ang “EL” ay 
pinaiksi mula sa salitang ELOHIM. Ito’y kadalasang ginagamit upang ilarawan ang mga 
pagpapalang ibinuhos sa Kaniyang bayan. Ito ay matatagpuan sa: Genesis 17:1; 28:3; 35:11; 
43:14; 48:3; 49:25; Exodo 6:3; Mga Bilang 24:4, 16; Ruth 1:20, 21; Job 5:17; 6:4, 14; 8:3, 5; 11:7; 
13:3; 15:25; 21:15, 20; 22:3, 17, 23, 25, 26; 23:16; 24:1; 27:2, 10, 11, 13; 29:5;  31:2, 35; 32:8; 
33:4; 34:10, 12; 35:13; 40:2; Mga Awit 68:14; 91:1; Isaias 13:6; Ezekiel 1:24; 10:5; Joel 1:15  

 
b.  Ang Kataas-taasang Diyos (God Most High)  

Ang “Kataas-taasang Diyos” ay nagmula sa salitang EL ELYON, na ang kahulagan ay pagiging 
pinakamataas sa lahat ng bagay. Ito ay matatagpuan sa: Genesis 14:18, 19, 20, 22; 40:17; Bilang 
24:16; Deuteronomio 26:19; 28:1; 32:8; Josue 16:5; 2 Samuel 22:14; 1 Hari 9:8; 2 Hari 15:35; 
18:17; 1 Mga Cronica 7:24; 2 Mga Cronica 7:21; 8:5; 23:20; 27:3; 32:30; Nehemias 3:25; Mga 
Awit 7:17; 9:2; 18:13; 21:7; 46:4; 47:2; 50:14; 57:2; 73:11; 77:10; 78:17, 35, 56; 82:6; 83:18; 87:5; 
89:27; 91:1, 9; 92:1; 97:9; 107:17; Isaias 7:3; 14:14; 36:2; Jeremias 20:2; 36:10; Mga Panaghoy 
3:35, 38; Ezekiel 9:2; 41:7; 42:5.  

 
c.  Ang Walang Hanggang Diyos (Everlasting God)  

Ang titulo ng “walang hanggang Diyos” ay ang katapat ng salitang EL OLAM. Ang Hebreo na 
salitang OLAM ay madaling unawain bilang walang hanggan (ito’y walang simula at wakas) kaysa 
walang katapusan o (walang wakas). Ito ay matatagpuan sa Genesis 21:23 at Isaias 40:28. Ang 
kawalang hanggan ng Diyos ay laging binibigyang diin ng maraming beses lalo na ang salitang 
“walang hanggan” (OLAM).  

 
2.  Panginoon 

Ang YAHWEH ay kalimitang isinalin na “PANGINOON” nakasulat lahat sa malaking titik upang makita 
ang kaibahan sa ibang salita, na isinalin na “Panginoon.” Ang Yahweh ay sinasamahan ng iba pang 
mga termino upang mailarawan ang Kaniyang persona at ang Kaniyang ginampanan. Ang pangalan 
ng Diyos na “Panginoon” ay karaniwang isinasalin sa Salitang Hebreo na “YAHWEH.”  
Ito ay salitang Hebreo at personal na pangalan ng Diyos (Exodu 3:14) at ginamit din ang salitang ito 
ng may mahigit na 5,300 ulit sa Lumang Tipan. Ito ay nagpapakilala ng Kaniyang pansariling aktibong 
kamalayan sa pamamalagi. Ang kauna-unahang pagkagamit ng salitang PANGINOON ay natagpuan 
sa Genesis 2:4 na ikinabit sa salitang ELOHIM at isinalin sa salitang PANGINOONG DIYOS.  
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Ang personal na pangalan ng Diyos ay naging napakabanal sa Israel kaya pagkatapos ng 
pagkabihag sa mga Babilonia (586–516 B.C.) hindi nila masabi ang Kaniyang pangalan bagkus ay 
tinawag nila itong ADONAI. Noong panahon ng ika-anim at ika-pitong daang mga taon A.D. ang 
patinig ng ADONAI ay sinamahan ng katinig YHWH upang mabuo ang salitang “Jehovah” at upang 
ipaalala ang pagbigkas ng YHWH ay ADONAI.  
 
a.  Ang Panginoon ay Magbibigay  

“Ang PANGINOON ay magbibigay” salin mula sa titulong YAHWEH JIREH. Ang titulong ito ay 
matatagpuan sa Genesis 22:14 at tumutukoy sa panahon ng magbigay ang Panginoon ay 
nagkaloob ng isang tupa kay Abraham handog kahalili ng kaniyang anak na si Isaac.  

 
b.  Ang Panginoon ang Aking Watawat  

“Ang PANGINOON ang aking Watawat” ay salin mula sa titulong YAHWEH NISSI. Ang titulong ito 
ay natagpuan sa Exodo 17:15 at ibinigay sa Panginoon sa pamamagitan ni Moises pagkatapos 
na matalo sa labanan ang mga Amelecita (Amalekites).  

 
c.  Ang Panginoon ay Kapayapaan  

Ang titulong ito na ang “Pangingoon ay Kapayapaan” ay salin mula sa YAHWEH SHALOM. Ito ay 
ginamit sa aklat ng Mga Hukom 6:24.  

 
d.  Ang Panginoon ng Mga Hukbo  

Ang Panginoon ng mga Hukbo ay salin mula sa YAHWEW SABBAOTH, pansundalong 
katawagan, na ang ibig sabihin ay ang PANGINOON ang pinuno sa buong Hukbo, kabilang na 
dito ang mga anghel at mga sundalo ng Israel. Ito ay unang ginamit sa aklat ng 1 Samuel 1:3 at 
naka-isang daang beses pa.  

 
3.  Panginoon, Amo, May-Ari  

Ang ADONAI ay pangmaraminan ding salita katulad ng ELOHIM, na nagpapakilala ng kadakilaan ng 
Diyos. Gayon pa man, hindi katulad ng ELOHIM, ito’y natagpuang pang-isahan tulad ng ADON. Ang 
salitang ADON ay nangangahulugan na “Panginoon” na may diwang amo o may-ari. Ito ay ginamit 
upang ipakilala ang kapangyarihan. Una itong ginamit sa aklat ng Genesis 18:3 na kung saan ginamit 
ito ni Abraham upang tukuyin ang Panginoon.  
 
Ang katumbas sa Griyego ay KURIOS.  

 
B.  Ang Mga Griyegong Pangalan ng Diyos  

1.  Diyos 
Ang katumbas na salitang griyego ng “Diyos” ay THEOS. Katulad ng Hebreo salita na ELOHIM, ang 
titulong ito ay nagpapakilala ng lahat ng katangian ng Diyos ng isang beses. Ito rin ang palaging 
ginagamit at napipiling salita sa pagsasalin ng ELOHIM sa Griyego, Hebreo at sa Lumang Tipan 
(Septuagint).  
 
Sa Juan 1:1 na kapareho ng Genesis 1:1, nakita natin na ang salitang THEOS ay ginamit para sa 
ELOHIM, kung kaya naipakita ng malinaw na may relasyon ang dalawang salita.  
 

2.  Panginoon  
Ang salitang Griyego para sa “Panginoon” ay KURIOS .Ito ay ginamit sa mahigit na 700 ulit sa 
Bagong Tipan at binigyang diin ang kapangyarihan at kataasan sa lahat. Ang salita ay maaari ding 
gamitin bilang titulo ng paggalang.  

 
Nakita natin sa mga nakalipas na punto na ang THEOS at ELOHIM ay mayroong parehong 
kahulugan. Atin ding makikita na ang KURIOS at YAHWEH ay magkakapantay ng kahulugan sa isa’t-
isa. Sa Marcos 11:9; ang manunulat ay kinuha ang sipi ng Mga Awit 118:26, na nagsasabing “Ang 
pumaparito sa ngalan ni YAHWEH ay pagpapalain” Ang salitang Hebreo sa Mga Awit 118, ay 
Yahweh samantalang ang katumbas nito sa salitang Griyego ay KURIOS.  
 

3.  Amo/Panginoon  
Ang “Amo” ay kalimitang isinalin sa salitang DESPOTES, bagaman ito minsan ay isinasalin katulad 
ng salitang “Panginoon” (Lucas 2:29; Mga Gawa 4:24). Ang “Amo” ay nagdidiin na ibig sabihin ay 
nagmamay-ari kaysa ang ideya ng kapangyarihan at kataasan, na binigyang-diin sa pamamagitan ng 
salitang KURIOS. Ito ay matatagpuan sa 1 Timoteo 6:1, 2; 2 Timoteo 2:21; Tito 2:9; 1 Pedro 2:18; 2 
Pedro 2:1; Judas 1:4; Pahayag 6:10.  
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Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 5, Seksiyon 2  
 
 1. Pagtapatin ang mga sumusunod na mga pangalang Hebreo para sa Diyos na may tamang  
  pangalang Hebreo:  

 
a. DIOS 1) YAHWEH SABBAOTH 
 
b. Diyos na Makapangyarihan 2) YAHWEH NISSI 
 
c. Kataas-taasang Diyos 3) ELOHIM 
 
d. Walang Hanggang Diyos 4) ADONAI 
 
e. PANGINOON 5) EL SHADDDAI 
 
f. Ang PANGINOON and Magbibigay 6) YAHWEH SHALOM 
 
g. Ang PANGINOON ang Aking Watawat 7) EL OLAM 
 
h. Ang PANGINOON ay Kapayapaan 8) EL ELYON 
 
i. Ang PANGINOON ng Mga Hukbo 9) YAHWEH 
 
j. PANGINOON, AMO, MAY-ARI 10) YAHWEH JIREH 
    

 2. Pagtapatin ang mga sumusunod na pangalang Griyego ng Diyos na may tamang salitang  
  Griyego:  
 

a.  DIYOS  1)  KURIOS  
 

 b.  PANGINOON  2)  DESPOTES  
  
c.  AMO/PANGINOON  3)  THEOS  
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Seksiyon 3 
Ang Diyos Ama (Paterology)  
 
A.  Ang Kaniyang Persona  

Ang pinakamagandang paraan upang ilarawan ang Ama ay ang tingnan ang mga termino na ginamit 
upang ipakilala ang kaniyang Sarili sa kaniyang Salita. Sa ating pag-aaral ng Tatlong Persona na 
katatapos lamang, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay nagtataglay ng parehong mga katangian. Ngayon 
ay ating titingnan ang mga naglarawang mga termino na ginamit ng Biblia upang turuan tayo tungkol sa 
ating Ama na nasa langit.  
 
Tandaan na kahit magkaka-iba ng ginampanan ang Ama, Anak at Banal na Espiritu, may iisa pa ring 
Diyos (Deuteronomio 6:4). Maraming beses na mahirap makilala sa Kasulatan kung sino sa miyembro ng 
tatlong persona ang pinag-uusapan sa bersikulo. Ang kahirapang ito ay dapat asahan at yakapin dahil 
ang Diyos ay hindi maaaring paghiwalayin o hatiin (Juan 10:30; 14:9). Sa pag-aaral ng persona ng Ama, 
ang mga salita at mga sipi ay pinili upang makapagdagdag sa ating pang-unawa at pagpupuri sa Kaniya.  
 
Maraming beses na ang naglalarawang salita tulad ng “akin”, ay ginagamit kasama ang salitang “Ama”. 
Ito ay ginagawa upang ilarawan ang personal na kalikasan ng ama, kapag ang salita ay tulad ng “iyo”, 
“niya” o “kaniya” ang idaragdag sa salitang “ama”, ito ay nagpapakita ng personal na relasyon. Kapag ang 
maramihang salita tulad ng “atin”, “inyo” at “kanila” ay maidaragdag, sila’y naglalarawan ng 
magkakasamang relasyon.  

 
B.  Ang Persona ng Ama ay Inilarawan sa Mga Sumusunod  

• Ang “Makapangyarihan” na kinabibilangan ng lakas at kakayanan upang magpala. Genesis 49:25; 
Mga Bilang 24:4, 16; Ruth 1:20, 21; Job 5:17; 6:4, 14; 8:3, 5; 11:7; 13:3; 15:25; 21:15, 20; 22:3, 17, 
23, 25, 26; 23:16; 24:1; 27:2, 10,11,13; 29:5; 31:2, 35; 32:8; 33:4; 34:10, 12; 35:13; 37:23; 40:2; Mga 
Awit 68:14; 91:1; Isaias 13:6; Exekiel 1:24; Joel 1:15; Pahayag 1:8  

• Ang “Lumang Panahon” na tumutukoy sa Kaniyang walang hanggang kalikasan. Daniel 7:9, 13, 22  
• Ang “walang katapusang Diyos” na tumutukoy sa Kaniyang walang hanggang kalikasan. Genesis 

21:33; Isaias 40:28  
• Ang “matapat na Diyos” na tumutukoy sa Kaniyang likas na di nagbabagong pagmamahal. 

Deuteronomio 7:9  
• Ang “Ama ng Kaluwalhatian” na tumutukoy sa katotohanan na ang lahat ng kaluwalhatian ay 

nagmula sa Kaniya. Mga Taga-Efeso 1:17  
• Ang “Ama ng Kaawaan” na ito’y pinagkunan ng Kaniyang walang kapantay na biyaya. 2 Mga Taga-

Corinto 1:3  
• Ang “Kataas-taasang Diyos” na tumutukoy sa pagkakaroon ng mataas na posisyon at 

kapangyarihan sa kalawakan. Genesis 14:18, 19, 20, 22; Mga Awit 57:2; 78:35; Mga Hebreo 7:1  
• Ang “Diyos ng Katapatan...walang kinikilingan” ay tumutukoy sa katotohanan na siya ay walang 

ginawang mali. Deuteronomio 32:4  
• Ang “Diyos ng Kaluwalhatian” na tumutukoy sa Kaniyang kamanghamanghang kalikasan. Mga Awit 

29:3, Mga Gawa 7:2  
• Ang “Diyos ng mga Diyos” na tumutukoy sa Kaniyang pangunguna sa lahat ng tinatawag na “diyos” 

sa daigdig ng mga relihiyon. Deuteronomio 10:17; Mga Awit 136:2; Daniel 2:47; 11:36  
• Ang “Diyos ng Kapayapaan” ay tumutukoy sa katotohanan na ang Diyos ay hindi naghangad ng 

pagkakabaha-bahagi. Mga Taga-Roma 15:33; 16:20; Mga Taga-Filipos 4:9; 1 Mga Taga-Tesalonica 
5:23; Mga Hebreo 13:20  

• Ang “Diyos ng mga Buhay” ay tumutukoy sa kawalang hanggang kalikasan. Mateo 22:32; Marcos 
12:27; Lucas 20:38  

• Ang “Mataas na Diyos” na tumutukoy sa Kaniyang pinakamataas na posisyon na karapat-dapat 
igalang. Mikas 6:6  

• Ang “Diyos ng Katotohanan” na tumutukoy sa Kaniya bilang Isang nagbigay ng kahulugan ng 
katotohanan. Mga Awit 31:5; Isaias 65:16  

• Ang “pinakadakila at kahanga-hangang Diyos” na tumutukoy sa Kaniyang kaluwalhatian at ang 
Kaniyang kamahalan. Deuteronomio 7:21; Nehemias 1:5; Daniel 9:4  

• Ang “Diyos ng kadakilaan at kalakasan” na tumutukoy sa Kaniyang kaluwalhatian at 
kapangyarihan. Jeremias 32:18; Nehemias 9:32  
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• Ang “pinakadakilang Hari at pinakamataas sa lahat ng Diyos” na tumutukoy sa Kaniyang 
pagiging mataas sa lahat ng mga Diyos sa sangkatauhan. Mga Awit 95:3  

• “Siya, na dapat katakutan” na tumutukoy sa paggalang na dapat nating ilaan sa Kaniya. Mga Awit 
76:11, 12  

• Ang “Nag-iisang Banal” na tumutukoy sa pagiging walang katulad ng Kaniyang matuwid na 
kaganapan. 2 Mga Hari 19:22; Job 6:10; Mga Awit 22:3; 71:22; 78:41; 89:18; Mga Kawikaan 9:10; 
30:3; Isaias 1:41; 5:19, 24; 10:17, 20; 12:6; 17:7; 29:19, 23; 30:11-12, 15; 31:1; 37:23; 40:25; 41:14, 
16, 20; 43:3, 14-15; 45:11; 47:4; 48:17; 49:7; 54:5; 55:5; 60:9, 14; Jeremias 50:29; 51:5; Ezekiel 39:7; 
Oseas 11:9, 12; Habacuc 1:12; 3:3; 1 Juan 2:20  

• “Panibughuin” na tumutukoy sa Kaniyang hangarin na hindi ibahagi ang Kaniyang bayan sa kahit na 
sinong “diyos.” Exodo 34:14  

• Isang “Panibughuin at mapaghiganting Diyos” na tumutukoy sa katotohanang Siya ang gagawa 
ng paghuhukom sa sinumang magnanakaw sa Kaniyang bayan. Nahum 1:2  

• Ang “Hari ng Kaluwalhatian” na tumutukoy sa katotohanan na ang Kaniyang posisyon ay karapat-
dapat sa pinakamataas na kaluwalhatian. Mga Awit 24:7, 8, 9, 10  

• Ang “Buhay at Tunay na Diyos” na tumutukoy sa pagkawalanghanggang katotohanan ng Kaniyang 
kalikasan. 1 Mga Taga-Tesalonica 1:9  

• Ang “Panginoong Diyos na Makapangyarihan” na tumutukoy sa Kaniyang kapangyarihan bilang 
kalikasan (Diyos) at lakas (kapangyarihan). Pahayag 4:8; 11:17; 15:3; 16:7; 19:6; 21:22  

• “Kapayapaan” na tumutukoy sa Kaniyang walang dungis na kapayapaan sa kalooban. Mga Hukom 6:24  
• Ang “Panginoon ng Kataas-taasan” na tumutukoy sa katotohanan na hawak Niya ang 

pinakamataas na posisyon ng kapangyarihan. Mga Awit 7:17; 47:2  
• Ang “Panginoon na Ating Diyos” na tumutukoy sa Kaniyang personal na kalikasan ng Kaniyang 

kapangyarihan. Mga Awit 90:17; Daniel 9:9, 15; Marcos 12:29; Mga Gawa 2:39  
• “Pag-ibig” na tumutukoy sa likas na katapatan na nasa Kaniyang kalikasan. 1 Juan 4:8, 16  
• “Mapagkandiling Pagmamahal” na tumutukoy sa Kaniyang katapatan na nagpapakita ng Kaniyang 

pag-ibig. Exodo 34:6, 7; Deuteronomio 5:10; 7:9, 12; 1 Mga Hari 8:23; 1 Mga Cronica 16:34; 2 Mga 
Cronica 6:14; Esdras 3:11; Nehemias 1:5; 9:17; Job 37:13; Mga Awit 6:4; 13:5; 26:3; 31:16; 32:10; 
36:5, 7; 63:3; 89:2, 14; 103:8, 11; 136:1, 2-28; 138:8, Mga Panaghoy 3:22, 32; Joel 2:13  

• Ang “Maharlikang Kaluwalhatian” na tumutukoy sa Kaniyang walang katulad na kalikasan.             
2 Pedro 1:17  

• Ang “Kamahalan sa Kalangitan/sa Kataasan” na tumutukoy sa Kaniyang pagiging maharlika. Mga 
Hebreo 1:3; 8:1  

• Ang “Tanging Kamahalan” na tumutukoy sa pagkabukod-tangi ng Kaniyang pagiging maharlika.    
Isaias 33:21  

• Ang “Pinakamataas,” payak na pahayag ng katotohanan na Siya ay higit sa lahat ng paraan. Mga 
Bilang 24:16; Deuteronomio 32:8; 2 Samuel 22:14; Mga Awit 7:17; 9:2; 18:13; 21:7; 46:4; 47:2; 50:14; 
57:2; 73:11; 77:10, 78:17, 35, 56; 82:6; 83:18; 87:5; 91:1, 9; 92:1; 97:9; 107:11; Isaias 14:14;              
Mga Panaghoy 3:35, 38; Daniel 3:26; 4:2, 17, 24, 25, 32, 34; 5:18, 21; 7:18, 22, 25, 27; Hosea 7:16; 
11:17; Marcos 5:7; Lucas 1:32, 35, 76; 6:35; 8:28; Mga Gawa 7:48; 16:17; Mga Hebreo 7:1  

• “Aking Awit” na tumutukoy sa layon ng lumikha ng awit. Exodo 15:2; Mga Awit 118:14; 119:54;    
Isaias 12:2  

• Ang “Tanging Diyos” na tumutukoy sa pagkabukod-tanging pagka-Diyos. Juan 5:44; 1 Timoteo 
1:17; Judas 1:25  

• Ang “Tanging Matalinong Diyos” na tumutukoy sa pagkabukod-tangi ng Kaniyang karunungan. 
Mga Taga-Roma 16:27  

• “Ganap” na nangangahulugan na walang kasalanan o mali sa Kaniya. Mateo 5:48  
• Ang “Tunay na Diyos” na nangangahulugan na nilikha Niya ang tao at hindi tao ang lumikha sa 

Kaniya. 2 Mga Cronica 15:3; Jeremias 10:10; Juan 5:20  
 
C. Ang Tungkulin ng Ama  

Ang ginagampanan ng Ama sa tatlong persona ay may kinalaman sa Plano na ipinanukala at itinatag 
Niya bago pa likhain ang kalangitan at lupa (Mga Taga-Efeso 1:11; 3:11).  
 

D.  Ang Tungkulin ng Ama ay Inilarawan sa  
• Ang “Arkitekto” na tumutukoy sa Kaniyang kakayahan na magbalangkas at magplano ng estraktura 

na tumutukoy sa lahat ng panloob at panlabas na pangangailangan, mga ayos, at mga kaugnayan ng 
bawat bahagi ng istruktura sa bawat isa. Mga Hebreo 11:10  
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• Ang “Tagapagtayo” na tumutukoy sa Kaniyang kakayahang magsakatuparan. Mga Hebreo 3:4, 11:10  
• Ang “Mahabagin at Mabiyayang Diyos” na tumutukoy sa Kaniyang pagpapasensiya sa 

sangkatauhan. Exodo 34:6  
• Ang “Pananggalang sa mga Api” na tumutukoy sa Kaniyang dipagkagusto sa mga 

makakapangyarihang tao na umaabuso sa mga mahihina. Isaias 25:4  
• Ang “Walang Hanggang Hari” na tumutukoy sa Kaniyang walang hanggang mataas na posisyon. 

Jeremias 10:10  
• Ang “Ama ng Kaliwanagan” na tumutukoy sa isang nagbigay ng regalo upang tanglawan ang 

mundo. Santiago 1:17  
• Ang “Ama ng Kaawaan” na tumutukoy sa Kaniyang tuluy-tuloy na pagbibigay ng biyaya sa Kaniyang 

mga nilikha. 2 Mga Taga-Corinto 1:3  
• Ang “Ama ng mga Espiritu” na tumutukoy sa Kaniyang kaloob na espirituwal na buhay sa sinumang 

sumampalataya kay Jesus. Mga Hebreo 12:9  
• Ang “Ama ng mga ulila sa ama” ito ang pagpapatunay na S’ya ay maawain sa mga naulila.             

Mga Awit 68:5  
• Ang “Diyos ng pagpapatawad” na tumutukoy sa Kaniyang nais na iligtas ang sangkatauhan sa 

kanilang mga kasalanan. Nehemias 9:17; Mga Awit 99:8  
• Ang “bukal ng buhay na tubig” na tumutukoy sa katotohanan na Siya ang nagbigay at nagkaloob 

ng buhay na walang hanggang. Jeremias 2:13; 17:13  
• Ang “tagapag-alaga” na tumutukoy sa Kaniyang pagbibigay ng atensyon sa pagkakaroon ng 

espirituwal na bunga. Juan 15:1  
• Ang “kaluwalhatian ng Israel” na tumutukoy sa Kaniyang katapatan at katatagan sa Israel.              

1 Samuel 15:29, Mikas 1:15  
• Ang “Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo” na tumutukoy sa banal na paglikha sa 

katawan ng Panginoon. Mga Taga-Roma 15:6; 2 Mga Taga-Corinto 1:3; Mga Taga-Efeso 1:3,            
1 Pedro 1:3  

• Ang “Diyos na Manlilikha” ito ay tumutukoy sa Kaniyang direktang pakikibahagi sa pagbuo ng 
katawan ng tao. Job 35:10  

• Ang “Diyos na aking malaking bato” ito’y tumutukoy sa Kaniyang katatagan na ipinagkakaloob para 
sa mananampalataya. Mga Awit 42:9  

• Ang “Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob” na tumutukoy sa Kaniyang bahagi sa tipan kay Abraham. 
Exodo 3:16; Mga Gawa 3:13; 7:32  

• Ang “Diyos ng lahat ng kaginhawahan” na tumutukoy sa Kaniyang pagtulong sa oras ng dalamhati.     
2 Mga Taga-Corinto 1:3  

• Ang “Diyos ng lahat ng laman” na tumutukoy na Siya ang lumikha ng lahat ng tao. Jeremias 32:27  
• Ang “Diyos ng pag-asa” na tumutukoy na tayo ay may pagtitiwala sa Kaniyang mga plano para sa 

hinaharap. Mga Taga-Roma 15:13  
• Ang “Diyos ng pag-ibig at kapayapaan” na tumutukoy sa Kaniyang naisin para magkasundo ang 

may mga alitan. 2 Mga Taga-Corinto 13:11  
• Ang “Diyos ng aking kaligtasan” na tumutukoy sa personal at indibiduwal na kalikasan ng ating 

walang hanggang kaligtasan. Mga Awit 18:46; 25:5, 27:9; 51:14; 88:1; Mikas 7:7; Habacuc 3:18; 
Lucas 1:47  

• Ang “Diyos ng aking kalakasan” na tumutukoy sa personal at indibiduwal na likas Niyang suporta 
sa sangkatauhan. Mga Awit 43:2  

• Ang “Diyos na Maggagantimpala” na tumutukoy na Siya ang magbibigay ng katarungan sa mga 
naapi. Jeremias 51:56  

• Ang “Diyos ng mga espiritu ng lahat ng laman” na tumutukoy na Siya ang bukal ng buhay.             
Mga Bilang 27:16  

• Ang “Diyos na ating Ama” ito’y tumutukoy sa relasyong pampamilya na meron ang bawat 
mananampalataya sa Kaniya. Mga Taga-Roma 1:7; 1 Mga Taga-Corinto 1:3; 2 Mga Taga-Corinto 1:2; 
Mga Taga-Galacia 1:3; Mga Taga-Efeso 1:2; Mga Taga-Filipos 1:2; Mga Taga-Colosas 1:2, Mga 
Taga-Tesalonica 1:1; 2:16, Felimon 1:3; Santiago 1:27  

• Ang “Diyos na ating lakas” na tumutukoy sa katotohanan na Siya ang pinagmumulan hindi lamang 
ng personal na kalakasan kundi maging kalakasan ng lahat. Mga Awit 81:1 

• Ang “Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa” ay tumutukoy sa Kaniyang pangunguna sa 
kapangyarihan na lumikha ng mga anghel o ng tao. 2 Mga Hari 19:15; Isaias 37:16  
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• Ang “Diyos Ama” ay tumutukoy sa Kaniyang pagkakaloob ng lahat ng bagay. Juan 6:27; 1 Mga 
Taga-Corinto 8:6; 15:24; Mga Taga-Galacia 1:1, Mga Taga-Efeso 5:20; 6:23; Mga Taga-Filipos 2:11; 
Mga Taga-Colosas 1:3; 1 Mga Taga-Tesalonica 1:2; 2 Mga Taga-Tesalonica 1:2; 1 Timoteo 1:2, Tito 
1:4, 1 Pedro 1:2; 2 Pedro 1:17; 2 Juan 1:3; Judas 1:1  

• Ang “Diyos ang nagtatakda ng paghihiganti para sa akin” na tumutukoy sa Kaniyang personal na 
paghihiganti sa lahat ng maling ginawa ng isang indibiduwal. 2 Samuel 22:48; Mga Awit 18:47  

• Ang “Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob” na tumutukoy sa katotohanan na Siya ang 
tumutulong sa mga mananampalataya sa panahon ng kahirapan. Mga Taga-Roma 15:5  

• Ang “Diyos na tumutugon sa oras ng kalamidad” na tumutukoy sa katotohanan na Siya ang 
puwedeng mag-alis ng disiplina o parusa sa isang bansa. Jonas 4:2  

• Ang “Diyos na nakakakita” na tumutukoy sa Kaniyang pagbibigay ng atensyon sa sangkatauhan. 
Genesis 16:13  

• Ang “katulong ng mga naulila” na tumutukoy sa Kaniyang pagtulong sa nawalan ng ama.                 
Mga Awit 10:14  

• “Siya na umaaliw sa ‘yo” na tumutukoy sa Kaniyang kakayahang magalis ng pighati. Isaias 51:12  
• “Siya na naghahayag sa tao kung ano ang nasa Kaniyang kaisipan” na tumutukoy sa pahayag 

ng Kaniyang kaisipan sa sangkatauhan. Amos 4:13  
• “Siya na humugis ng mga puso nilang lahat” na tumutukoy sa Kaniyang malikhaing 

kapangyarihan sa kaloob-loobang bahagi ng sangkatauhan. Mga Awit 33:15  
• “Siya na may kakayahang gumawa ng sobra-sobra sa lahat ng ating hinihingi at iniisip” na 

tumutukoy sa mga walang katapusang posibilidad ng Kaniyang mga gawa. Mga Taga-Efeso 3:20  
• “Siya na bumuhay kay Jesus sa mga patay” na tumutukoy sa Kaniyang ginagawa sa pagkabuhay 

ng mag-uli ni Jesu-Cristo. Mga Taga-Roma 8:11  
• “Banal na Ama” na tumutukoy sa Kaniyang matuwid na kaganapan. Juan 17:11  
• Ang “Nag-iisang Banal sa inyong kalagitnaan” ay tumutukoy sa Kaniyang matuwid na presensya. 

Oseas 11:9  
• “Ang Iyong Asawa” na tumutukoy sa Kaniyang mapagmahal na pagkakaloob sa Kaniyang nilikha. 

Isaias 54:5  
• Ang “hukom para sa mga balo” na tumutukoy sa Kaniyang pag-alala sa mga naulilang di 

makapagsanggalang. Mga Awit 68:5  
• Ang “Hukom ng Lahat sa Lupa” na tumutukoy sa katotohanan na ang saklaw ng Kaniyang 

kapangyarihan ay umaabot sa lahat ng panig ng mundo. Genesis 18:25  
• Ang “Hari ng Kalangitan” na tumutukoy sa pinaglalagyan ng Kaniyang trono. Daniel 4:37  
• Ang “Buhay na Ama” na tumutukoy sa Kaniyang hayag na pagmamahal. Juan 6:57  
• Ang “Panginoon” na nangangahulugang Siya ang Pinuno. Lucas 2:29  
• Ang “Panginoon na aking Bandila” na tumutukoy sa katotohanan na Siya ang kailangan nating 

pagbuhusan ng pansin tulad ng mga bandila ng mga bansa. Exodo 17:15  
• Ang “Panginoon na aking Malaking Bato” na tumutukoy sa katatagan na inilaan Niya para sa 

mananampalataya. Mga Awit 19:14; 28:1; 144:1  
• Ang “Panginoon ng Sangkalupaan” na tumutukoy na ang lahat-lahat sa sangkalupaan ay 

nasasailalim ng Kaniyang kapangyarihan. Josue 3:11, 13; Mga Awit 97:5; Mikas 4:13; Zacarias 4:14  
• Ang “Panginoon ng Langit at Lupa” na tumutukoy sa katotohanan na bawat lugar sa sansinukob ay 

nasa ilalim ng Kaniyang kapangyarihan. Mateo 11:25; Lucas 10:21; Mga Gawa 17:24  
• Ang “Panginoon ng mga Hari” na tumutukoy sa Kaniyang kapangyarihan sa lahat ng mga hari sa 

lupa. Daniel  2:47  
• Ang “Panginoong ating Manlilikha” na tumutukoy sa Kaniyang paggamit ng kapangyarihan upang 

lumikha ng sangkatauhan. Mga Awit 95:6  
• Ang “Panginoon na ating Kalasag” na tumutukoy sa Kaniyang kakayahang ipagsanggalang ang 

Kaniyang bayan. Mga Awit 15:11  
• Ang “Panginoon na Nagpapagaling sa ’yo” na tumutukoy sa Kaniyang kapangyarihan sa lahat ng 

mga karamdaman. Exodo 15:26  
• Ang “Panginoong Nagpapabanal sa ’yo” na tumutukoy sa Kaniyang kapangyarihan na ikaw ay 

pabanalin at ihiwalay sa lahat sa mundo. Exodo 31:13; Levitico 20:8; 22:32  
• Ang “Panginoon na Nagpaparusa” na tumutukoy sa Kaniyang kapangyarihan na magdisiplina sa 

Kaniyang bayan sa iba’t-ibang panahon. Ezekiel 7:9  
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• Ang “Panginoon na Nagkakaloob” na tumutukoy sa katotohanan na Siya ang magbibigay sa 
Kaniyang bayan. Genesis 22:14  

• Ang “Iyong Manlilikha” na tumutukoy sa personal na kamay ng Diyos kung paano ka nalikha.      
Isaias 54:5  

• Ang “Lumikha ng Lahat ng Bagay” na tumutukoy sa saklaw ng Kaniyang pagkamalikhain sa 
Kaniyang ginawa. Ang Mangangaral 11:5; Jeremias 10:16; 51:19  

• Ang “Panginoon ng Kalangitan” na tumutukoy sa halimbawa na ipinakita Niya para sa iba na 
mayroong kapangyarihan. Mga Taga-Colosas 4:1  

• “Aking Tagapagtanggol” na nangangahulugang Siya ang tumatayo nating tagapagtanggol. Job 16:19  
• “Aking Pag-asa” na tumutukoy sa personal na kalikasan ng ating pagtitiwala sa Kaniya. Mga Awit 71:5  
• “Aking Saklolo” na tumitingin sa personal na kalikasan ng pagliligtas. Exodo 18:4; Mga Awit 27:9; 

40:17; 54:4; 63:7; 70:5; 118:7; 121:1; Mga Hebreo 13:6  
• “Aking Kanlungan” na tumutukoy sa Kaniyang personal na kalikasan ng pag-iingat sa tao.         

Mga Awit 32:7  
• “Aking Pag-asa” na tumutukoy sa personal na kalikasan ng pagtitiwala sa Diyos patungkol sa 

hinaharap. Mga Awit 25:5, 21; 39:7; 62:5; 71:5; 119:74, 81, 114, 147; Mga Gawa 23:6; 26:6  
• “Aking Tanglaw” na tumutukoy sa personal na kalikasan ng Kaniyang pagiging patnubay. Mga Awit 

27:1; Mikas 7:8  
• Ang “Aking Tanggulan sa Panahon ng Sakuna” na tumutukoy sa Kaniyang pag-iingat sa oras ng 

kahirapan. Jeremias 17:17; Mga Awit 59:16  
• Ang “Aking Suporta” na tumutukoy sa personal na kalikasan ng Kaniyang pagkakaloob. 2 Samuel 

22:19; Mga Awit 18:18  
• “Siya na Nag-aalis ng Iyong Kasalanan” na tumutukoy sa personal na kalikasan ng Kaniyang 

pagpapatawad. Isaias 43:25  
• “Ating Tahanan” na nangangahulugan na Siya ang ating tunay na tahanan. Mga Awit 90:1  
• “Ating Hukom” na nangangahulugan na Siya ang hukom ng sangkatauhan. 1 Samuel 24:15;                 

Isaias 33:22  
• “Tagapagbigay ng Kautusan” na nangangahulugan na Siya ang may kapangyarihan na magtatag 

ng pamantayan para sa sangkatauhan. Isaias 33:22  
• “Ating Manunubos” na nangangahulugan na Siya ang nagbayad ng kaligtasan para sa 

sangkatauhan. Isaias 47:4; 63:16  
• “Ating Tanggulan at Lakas” na nangangahulugan na Siya ang tagapagtanggol ng lahat ng 

sumasakaniya. Mga Awit 46:1  
• Ang “Nagmamay-ari ng Langit at Lupa” na nangangahulugan na Siya ang may-ari ng lahat ng 

bagay. Genesis 14:19, 22  
• Ang “Magpapalayok” na nangangahulugan na Siya ang naghuhugis ng kahit na anong bagay sa 

pamamagitan ng Kaniyang kamay. Isaias 29:16; 45:9; 64:8; Jeremias 18:4, 6; Zacarias 11:13; Mga 
Taga-Roma 9:21  

• “Iyong Manunubos” na nangangahulugan na ang Kaniyang pagbili ng kaligtasan ay para sa lahat 
hindi lamang para sa iisang tao. Isaias 54:5  

• Ang “Tanggulan para sa Kaniyang Bayan” na tumutukoy sa pagiingat na Kaniyang inihahandog sa 
Kaniyang bayan. Joel 3:16  

• Ang “Tanggulan sa Panahon ng Unos” na tumutukoy sa pag-iingat na inihahandog Niya laban sa 
karahasan ng tao. Isaias 25:4  

• Ang “Matuwid na Ama” na tumutukoy sa Kaniyang katangian. Juan 17:25  
• Ang “Matuwid na Hukom” na tumutukoy sa Kaniyang pagiging patas sa lahat Niyang desisyon. Mga 

Awit 7:11; Jeremias 11:20; 2 Timoteo 4:8  
• Ang “Bato na aking Pinagkukublihan” na tumutukoy sa katatagan ng Kaniyang pag-iingat. Mga Awit 

94:22  
• Ang “Bato ng Aking Lakas” na tumitingin sa katatagan na nagbibigay ng kalakasan sa mga tao. 

Mga Awit 62:7  
• Ang “Batong Panulukan ng Aking Kaligtasan” na tumutukoy sa katatagan na kung saan ang ating 

kaligtasan ay nahihimlay. Mga Awit 95:1  
• Ang “Santuaryo” na tumutukoy na Siya ang lugar ng kanlungan. Isaias 8:14; Ezekiel 11:16  
• Ang “Tanging Tanggulan” na nangangahulugan na Siya ang kanlungan. Mga Awit 28:8  
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• Ang “Silungan sa Gitna ng Init” na tumutukoy sa pagiging kublihan kapag dumarating ang 
kagipitan. Isaias 25:4  

• Ang “Kalakasan” na batayan sa Kaniyang pagbibigay ng kalakasan. Isaias 28:6  
• Ang “Kalakasan ng aking Puso” na tumutukoy sa lakas na ibinibigay Niya sa puso ng 

mananampalataya. Mga Awit 73:26  
• Ang “Lakas ng ating Kaligtasan” na tumutukoy sa kapangyarihan sa likod ng ating kaligtasan.   

Mga Awit 140:7  
• Ang “Tanggulan ng mga Naaapi” na nag-uugnay sa Kaniyang proteksyon sa lahat ng may 

kinakaharap na panggigipit ng tao. Mga Awit 9:9  
• Ang “Tanggulan sa Oras ng Kaguluhan” na tumutukoy sa Kaniyang proteksiyon sa panahon ng 

kagipitan. Mga Awit 9:9  
• Ang “Tagapagsanggalang ng Aking Kaluluwa” na tumutukoy sa personal na likas ng Kaniyang 

kaloob na espirituwal. Mga Awit 54:4  
• Ang “Guro” na tumutukoy sa Kaniyang kakayahan na magturo sa tao. Job 36:22; Isaias 30:20  
• Ang “Isang Tagapakinig ng mga Panalangin” na nangangahulugang nauunawaan Niya lahat ng 

kagustuhan ng mga tao. Mga Awit 65:2  
• “Siya na nagpapanatili ng Kaniyang tipan at kabutihang loob” na nangangahulugang tinutupad 

Niya ang Kaniyang mga pangako ayon sa pag-ibig. 1 Mga Hari 8:23; 2 Mga Cronica 6:14  
• Ang “Tagapagsaklolo sa Oras ng Kaguluhan” na ang ibig sabihin ay naroroon Siya sa panahong 

nangangailangan tayo ng tulong. Mga Awit 46:1  
 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 5, Seksiyon 3  
 

1.  Kapag ang isahang mga panao (mga salita na nagpapakilala ng tao ngunit hindi tinatawag ang 
taong iyon sa pangalan) tulad ng “aking,” “iyo,” o “kaniya” ay ginamit sa pangalan ng Diyos o 
titulo, anong uri ng ugnayan ang ipinakikita nito?  

 
2.  Kapag ang maramihang mga panao tulad ng “amin” o “kanila” ay ginamit sa mga pangalan o 

titulo ng Diyos, anong uri ng ugnayan ang ipinakikita nito?  
 
3.  Kunin ang magkakaibang larawan ng pagkatao ng Ama na nakalista sa bahagi “B” at iugnay ang 

mga paglalarawan sa mga katangian ng diwa ng Diyos sa ibaba. Ang ilang mga paglalarawan ay 
maaaring magsama pa ng higit sa isang katangian, subalit kailangan lamang ito iugnay sila sa 
isa sa ehersisyo ito. Maaring mong gustuhin na markahan ang mga paglalarawan ng diwa ng 
Diyos sa aklat na ito ng a, b, c, etc.  
a.  Pinakamataas na Posisyon  
b.  Katuwiran  
c.  Katarungan  
d.  Pag-ibig  
e.  Buhay na walang hanggan  
f.  Makapangyarihan sa Lahat  
g.  Nasa Lahat ng Dako  
h.  Alam-Lahat ng Bagay  
i.  Di-magbabago  
j.  Pagkamakatotoo 

 
4.  Kunin ang mga kakaibang paglalarawan ng ginagampanan ng Ama na nakalista sa bahaging “D” 

at iugnay sila sa mga paglalarawan ng mga gawain ng Ama sa ibaba. Muli, ang mga 
paglalarawang ito ay maaaring iugnay sa higit pa sa isang kategorya. Maaaring markahan ang 
mga gawain paglalarawan sa aklat na ito ng a, b, c, etc.  
a.  Kapangyarihan  
b.  Manlilikha  
c.  Tagapagsanggalang at Tagapag-ingat  
d.  Halimbawa  
e.  Tagapagbigay  
f.  Hukom  
g.  Pinuno  
h.  Mangingibig  
i.  Tagagawa at Tagapagbigay  
j. Tagapagpatibay at Tagapag-alalay  
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Seksiyon 4 
Ang Diyos Anak (Christology)  
 
A.  Ang Persona ni Jesu-Cristo:  

Si Jesu-Cristo, ang Anak, ay Diyos na nagkatawang-tao. Hindi Siya mabuting tao na naging isang diyos, 
kundi Diyos na nagkatawang-tao (Juan 1:1, 14). Siya ang tunay na kapahayagan ng kalikasan ng Diyos 
(Juan 14:8-9; Mga Hebreo 1:3).  
 
1.  Ang Kaniyang Buhay Noon  

Naroon na si Jesu-Cristo bago pa ang Kaniyang pampisikal na kapanganakan. Sinabi sa atin na “ang 
lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, 
mga namumuno at may kapangyarihang espirituwal ay pawang nilikha ng Diyos sa 
pamamagitan Niya at para sa Kaniya” (Mga Taga-Colosas 1:16). Si Jesus mismo ang nagsabi sa 
mga Hudio na “bago pa ipanganak si Abraham, ‘Ako’y Ako na” (Juan 8:58).  
 
Ang Ebanghelyo ni Juan ay nagpapatibay din ng Kaniyang kalagayan noon. Inilahad ni Juan na, “Sa 
pasimula pa’y naroon na ang Salita kasama ng Diyos ang Salita at ang Salita ng Diyos. 
Kasama na Niya ang Diyos sa pasimula pa sa pamamagitan Niya nilikha ang lahat ng bagay at 
walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan Niya.” (Juan 1:1-3). Sa kahulihan ng 
kabanata, sinasabi ni Juan, “Naging tao ang Salita at siya’y nanirahan sa piling natin. Nakita 
namin ang Kaniyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. 
Tinanggap Niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na Anak” 
(Juan 1:14).  

 
2.  Ang Pag-Iisa ng Diyos-Tao  

Si Jesus ay parehong Diyos at Tao. Siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ang katotohanang ito ay 
malimit mahirap unawain, subalit ito nga ang katotohanan.  
 
Si Jesus ay nagbigay ng tanong sa mga Pariseo noong bago Siya mamatay sa Krus (Mateo 22:41-
46). Tanong ni Jesus, “bakit tumawag sa Kaniya ng Panginoon si David nang kasihan ito ng Espiritu?” 
Ang tanging paraan upang ito’y maging posible ay maging parehong Diyos at tao ang Mesias.  
 

3.  Kaniyang Pagiging-Ganap  
Si Jesus ay ganap sa lahat ng paraan. Bilang Diyos, Siya ay ganap, subali’t may ilan na nagtatanong 
sa pagiging-ganap ng Kaniyang pagkatao.  
 
Natutuhan natin sa aklat ng Mga Taga-Roma na “Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa 
pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito 
lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala” (Mga Taga-Roma 
5:12). Ang taong iyon ay si Adan, sa kaniyang pagbagsak ay nagpalaganap ng kasalanan at 
kamatayan sa lahat ng tao (Mga Taga-Roma 5:13-19). Si Jesus ay hindi nagkaroon ng makalupa, 
pang-bayolohikal na Ama, kundi “nagka-Ama” sa pamamagitan ng Banal na Espiritu (Lucas 1:35). 
Hindi lamang ito para matawag siyang ang “Anak ng Diyos”, kundi ang kasalanan at kamatayan na 
ipinasa ni Adan sa lahat ay hindi na maipasa sa Kaniya. Hindi tulad ng tao, si Jesus ay hindi 
nagkaroon ng likas na kasalanan. Samantala, si Adan ay nilikhang perpekto at bumagsak sa 
kasalanan, si Jesus ay ipinanganak na perpekto at hindi bumagsak sa kasalanan.  
 
Sinasabi din sa atin ng Salita ng Diyos na si Jesus ay namuhay ng walang kapintasan at magiging 
ganap magpakailanman. Siya ay “walang ginawang kasalanan” ni nagsalita ng anumang pandaraya 
(1 Pedro 2:22). Dahil sa Kaniyang walang salang pamumuhay sa laman, Siya ay sinabing “ginawang 
ganap magpakailanman” (Mga Hebreo 5:9; 7:28) na nangangahulugan na hindi Siya magkakasala.  

 
B.  Tungkulin ni Jesu-Cristo  

Ang tungkulin ni Jesus sa Plano ng Diyos ay gawin kung ano ang hinihingi ng Plano (Juan 8:28-29). 
Tinupad Niya ang mga gawain, na kinailangan para mabayaran ang mga kasalanan ng sangkatauhan sa 
gayon ang sangkatauhan ay mangaligtas (2 Mga Taga-Corinto 5:21).  

 
1.  Pagdating ni Jesus Bilang Sanggol  

Ang kapanganakan ni Jesus ay inihula sa Lumang Tipan, lalong higit sa pamamagitan ni Propeta 
Isaias (Isaias 7:14; 9:6; 11:1; 53:2). Si Jesus ang “ipinangakong binhi ng babae” (Genesis 3:15).  
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Dito ay inihula na Siya ay isisilang sa Betlehem (Mikas 5:2) at magiging “binhi” ni Abraham (Genesis 
22:18; Mateo 1:1; Mga Taga-Galacia 3:16), sa linya ni Isaac (Genesis 21:12), Jacob (Genesis 35:10-
12), Judah (Genesis 49:8-11), Jesse (Isaias 11:1) at David (2 Samuel 7:12-16; Jeremias 23:5; Mga 
Awit 132:11).  
 

2.  Ang Kapanganakan ng  Birhen  
Ang Plano ng Diyos ay nangangailangan na si Jesus, ang Mesias (Cristo) ay maipanganak sa 
pamamagitan ng birhen (Isaias 7:14). Bagama’t ito ay may kahalagahang pang-teolohiya, importante 
ring tandaan na ang kapanganakan ni Jesus ay isang mahimala.  
 
Ang hulang ito ay malinaw na isinakatuparan sa pamamagitan ni Maria (Mateo 1:20, 25).  
 

3.  Kamatayan ni Cristo  
Ang kamatayan ni Cristo ay nagbigay katuparan sa maraming bagay. Hindi Siya ang nararapat 
mamatay (Lucas 23:4). Lahat na nangagkasala (Mga Taga-Roma 3:23) ang siyang nararapat 
mamatay (Mga Taga-Roma 6:23). Dahil tayong lahat ay nangagkasala, lahat tayo ay nararapat 
mamatay. Si Jesus, na hindi nararapat sa kamatayan dahil hindi Siya nagkasala, ay naging malayang 
pumili na kunin ang ating lugar upang Siyang magbayad para sa ating mga kasalanan sa harapan ng 
Banal at Matuwid na Diyos (Juan 10:15-17).  

 
a.  Kahalili  

Ang “kahalili” ay nangangahulugan na si Jesus ang kumuha ng ating lugar sa krus. Sinabi sa atin 
na, “Sa Kaniyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan 
upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos; 
tayo’y gumaling sa pamamagitan ng Kaniyang mga sugat” (1 Pedro 2:24). Si Jesus ay di 
lamang nagpunta sa krus “alang-alang” sa atin, kundi “sa lugar” natin. Dinala Niya ang ating 
“sumpa” (Mga Taga-Galacia 3:13).  

 
b.  Katubusan  

Ang “katubusan” ay nangangahulugan na ang isa’y napalaya dahil may nagbayad. Ito ay 
nagpapakita ng kalagayan ng di-kusang pagka-alipin na nangyari bago pa natubos at ang halaga 
ng kalayaan ay nabayaran na. Ang katubusan ay ang pagpapatawad ng ating mga kasalanan na 
nag-aalis sa atin mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Kaharian ng Diyos (Mga Taga-
Colosas 1:13-14).  
 
Binayaran ni Cristo ang kabayarang halaga para sa lahat ng sangkatauhan (2 Pedro 2:1), sa 
gayon lahat ay mapapalaya sa batas ng kasalanan at kamatayan (Mga Taga-Roma 8:2). Ang 
halaga ay ang Kaniyang sariling dugo, na tumutukoy sa Kaniyang kamatayan sa krus (Pahayag 
5:9-10). Dahil sa ang halaga ng ating kalayaan ay bayad na, tayo ngayon ay malayang pumili na 
maglingkod sa Panginoon (1 Mga Taga-Corinto 6:19-20) bilang pasasalamat at hindi bilang 
obligasyon, dahil sa biyaya na naibigay Niya sa atin. Dapat piliin natin na maging alipin (Siya na 
nagpasakop sa Panginoon dahil sa kadakilaan ng Panginoon) kay Cristo ang una at hindi sa mga 
opinyon ng tao (1 Mga Taga-Corinto 7:19-23).  
 
Mayroong patuloy na labanan para mapanatili ang kalayaan na naibigay na sa atin sa 
pamamagitan ni Cristo (Mga Taga-Galacia 5:1). Ang ating gawi na pantao ay napailalim sa mga 
tukso at mga kasalanan na umaalipin sa ating mga kaluluwa sa gayon kumikilos tayong tulad ng 
di-mananampalataya (Mga Taga-Efeso 5:1-14). Ang kalayaan, binayaran ni Cristo at ibinigay na 
biyaya sa atin, ay huwag gamitin bilang “pagkakataon sa laman” kundi “gabay” ng pag-ibig 
habang naglilingkod tayo sa isa’t-isa (Mga Taga-Galacia 5:13).  

 
c.  Pagkakasundo  

Ang “Pagkakasundo” ay ang pag-aalis ng paglalaban sa pagitan ng dalawang partido. 
Samakatuwid, ang resulta ng pagkakasundo ay kapayapaan.  

 
Ang di-mananampalataya ay deklaradong “mga kaaway ng Diyos” (Mga Taga-Roma 5:10) kung 
kaya’t hinaharap nila ang galit ng Diyos (Mga Taga-Roma 5:9). Ito ay nangangahulugan na ang 
bawa’t isa, bago sumampalataya kay Cristo para sa kaligtasan (Juan 3:16,18, 36), ay may 
pakikipag-alitan sa Diyos (Mga Taga-Efeso 2:3). Si Jesus ay naparito upang ipagkasundo sa 
Diyos ang mga Hudio at Hentil upang maitatag ang kapayapaan (Mga Taga-Efeso 2:16), 
pagbibigay ng basehan para sa kapayapaan sa pamamagitan ng paghahandog ng Kaniyang 
katawan (Mga Taga-Colosas 1:22).  
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Ang kasalanan ay kailangang mabayaran upang ang pakikipagkasundo sa Diyos ay mangyari (2 
Mga Taga-Corinto 5:19). Kinuha ni Jesus ang basehan ng pagaalitan at ipinagkatiwala sa atin 
ang gawain para sa iba ng maitatag ang kapayapaan sa pagitan ng Diyos at tao (2 Mga Taga-
Corinto 5:18-21). Ang paggamit ng ministeryo ng pagkakasundo ng indibiduwal ay kapag siya ay 
tumayo bilang tagapamayapa sa pagitan ng dalawa o maraming tao na may alitan sa bawa’t isa 
(Mateo 5:9).  
 
Ang katotohanan na tayo ay ipinagkasundo na sa Diyos ay pagpapakita ng malawak at dakilang 
pag-ibig ng Diyos (Mga Taga-Roma 5:8; Lucas 6:31-35). Ang pakikipagkasundo ay handa para 
sa lahat ng sangkatauhan (Mga Taga-Colosas 1:20).  

 
d.  Kabayaran  

Ang gawang “kabayaran” ni Cristo ay nangangahulugang nasiyahan ang katuwiran at katarungan 
ng Banal na Diyos. Ito ay ginawa sa pamamagitan ng paghahandog ng Kaniyang sarili.  
 
Tinataglay ng Diyos ang galit at poot sa mga kasalanan. Ang katotohanan ng Kaniyang galit ay 
malinaw na itinuro sa Luma at Bagong Tipan (Deuteronomio 6:14; Josue 23:16; Mga Awit 78:21; 
Juan 3:36; Mga Taga-Roma 1:18; Mga Taga-Efeso 2:3; 1 Mga Taga-Tessalonica 2:16 at marami 
pang iba). Ang Diyos din ay mapagmahal at mahabagin. Katulad ng sinabi ni Charles Ryrie,  
 

Kaya ang konsepto ng Lumang Tipan ay hindi isang pagano ng di-makatuwirang 
Diyos na humihingi ng kasiyahan, kundi ng matuwid na Diyos na hindi hahayaan 
ang kasalanan kundi ang Kaniyang pag-ibig din ang nagbibigay ng mga daan 
para sa pakikisama sa Kaniya.99  

 
Ang poot ng Diyos samakatuwid ay nangangailangang payapain at bigyang kasiyahan at ang 
kamatayan ni Jesu-Cristo ang nag-alis ng galit ng Diyos sa mga kasalanan (Mga Taga-Roma 
3:23-25). Pinawi Niya ang poot ng Diyos sa lahat ng sangkatauhan (1 Juan 2:2), bilang 
pagpapahayag ng Kaniyang pagibig (1 Juan 4:10). Ito ay laging bahagi ng Plano ng Diyos at 
mahalagang bahagi ng dahilan kung bakit si Jesus ay nagkatawang-tao (Mga Hebreo 2:17-18).  

 
4.  Pagkabuhay na Mag-Uli ni Jesu-Cristo  

Ang “Pagkabuhay na mag-uli” ay partikular na ginamit na tawag para ilarawan ang isang tao na 
nanumbalik mula sa pagkamatay sa di-maaagnas na katawan na hindi mamamatay muli (1 Mga 
Taga-Corinto 15:42, 54). Ito ay kakaiba sa “pagkakaroon ng malay” na nangangahulugan na 
nanumbalik mula sa pagkamatay sa dating katawan na sa kinalaunan ay mamamatay muli (1 Mga 
Hari 17:21-22; 2 Mga Hari 4:34-35; Juan 11:43).  
 
Si Jesu-Cristo ay bumangon mula sa mga patay. Nililinaw ito ng Kasulatan na sa katunayan Siya ay 
patay at hindi natutulog lamang o kaya ay nakoma (Mateo 27:62-66; Marcos 15:39, 44; Lucas 23:48, 
49; Juan 19-33). Ang libingan ay ibinigay sa Kaniya bilang katuparan ng hula (Isaias 53:9; Mateo 
27:57-58; Marcos 15:42-45; Lucas 23:50-52; Juan 19:38) at si Jesus ay ibinalot ng damit panlibing 
(Mateo 27:59-60; Marcos 15:46; Lucas 23:53-54; Juan 19:40-42) at inilibing (Mateo 27:62-66). Kahit 
mga Hudio alam kung saan Siya inilibing dahil pinabantayan pa nila ang bungad ng libingan at 
pagkatapos ay isinarado ang libingan (Mateo 27:62-66). Sa huli, ay ipinamalita ng mga Hudio na 
ninakaw ang katawan ng mga disipulo ni Jesus (Mateo 28:11-15; Marcos 14:15).  
 
Sa ikatlong araw, iginulong ang bato sa itaas ng bundok (Mateo 27:60 ay gumamit ng salitang 
Griyego “KULIO” nangangahulugang “igulong sa”; Marcos 16:3-4 ay gumamit ng ANAKULIO 
nangangahulugang  “igulong paitaas”; Lucas 24:2 ay gumamit ng APOKULIO nangangahulugang 
“igulong palayo”, at Juan 20:1 ay gumamit ng AIRO nangangahulugang “itaas”. Ang bato ay iginulong 
pataas sa bundok at pagkatapos ay itinaas.) at ang libingan ay nawalan ng laman (Mateo 28:5-8; 
Marcos 16:2-8; Lucas 24:1-8; Juan 20:1).  
 
Ang lahat lamang na naiwan sa loob ng libingan ay ang Kaniyang mga panlibing na pamalot. Maayos 
ang pagkakalagay sa paraang ang katawan ay parang hindi inalis, liban sa pagka-sobrenatural (Juan 
20:2-10). Si Jesus ay binalot ng mga pira-pirasong tela. Ang kapirasong tela sa ulo ang tanging 
bahagi lamang na binago upang ipakita na ang katawan ay wala na. Parang hindi yata kapaniwa-
niwala na may nag-alis nito sa katawan at pagkatapos ay ibalik din ng gayon kahit naalis na at 
pagkatapos ay ibinalot muli sa ganoong paraan. Mas tamang sabihin na ang katawan mismo ang 
umalis.  
 

 



 

192 

Pagkatapos na mabuhay na mag-uli, nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena (Juan 20:14), sa ibang 
mga babae (Mateo 28:9-10); kay Pedro (Lucas 24:34; 1 Mga Taga-Corinto 15:5); sa dalawang 
disipulo sa daan patungong Emmaus (Lucas 24:13-33), sa mga apostol na hindi kasama si Tomas 
(Lucas 24:36-43; Juan 20:19-24) at muli ng kasama na siya (Juan 20:26-29); sa pitong mga alagad sa 
tabi ng lawa ng Galilea (Juan 21:1-23). Sa higit 500 disipulo sa Bundok ng Galilea (1 Mga Taga-
Corinto 15:6), sa Kaniyang mga kapatid sa ina, kay Santiago (1 Mga Taga-Corinto 15:7), sa labing-
isang alagad sa Kaniyang pag-akyat sa langit (Mateo 28:16-20; Lucas 24:33-52; Mga Gawa 1:3-12); 
at kay Pablo pagkatapos ng Kaniyang pag-akyat (Mga Gawa 9:3-6; 1 Mga Taga-Corinto 15:8).  
 
Ang pagkabuhay ni Cristo ay siyang pinakamahalagang bahagi ng pangsentrong tema ng 
Ebanghelyo ni Jesu-Cristo (1 Mga Taga-Corinto 15:1-13). Ito ang ipinagkaiba ni Cristo sa mga pinuno 
ng relihiyon sa mundo, ni isa sa kanila ay walang nabuhay.  
 
Inangkin mismo ni Jesus na Siya ay mabubuhay na muli (Mateo 16:21; 17:9, 22-23; 20:18-19; 26:32; 
Marcos 9:10; Lucas 9:22-27), at samakatuwid, kung hindi ito literal at makasaysayang nangyari, ang 
kabuoan ng Kaniyang ministeryo ay mawawalan ng kabuluhan at tayo ay nakatali pa rin sa ating mga 
kasalanan (1 Mga Taga-Corinto 15:16-17).  
 
Ang Diyos Ama ang sanhi ng Kaniyang pagkabuhay (Mga Taga-Colosas 2:12; 1 Mga Taga-
Tesalonica 1:10; 1 Pedro 1:21; Mga Hebreo 13:20), ganoon din ang Banal na Espiritu (Mga Gawa 
2:24; Mga Taga-Roma 8:11; 1 Pedro 3:18).  
 
Ang pagkabuhay ni Jesu-Cristo ay patunay ng katotohanan na ang lahat ng sinabi at ginawa niya ay 
totoo at mabuti.  
 
Ang pagtanggap natin sa pagkabuhay ni Cristo ay siyang basehan ng ating pamumuhay-Kristiyano 
(Mga Taga-Roma 6:4).  
 

5.  Pag-Akyat ni Cristo sa Langit  
Ang “Pag-akyat” ni Cristo ay tumutukoy sa Kaniyang pagbabalik sa langit mula sa lupa pagkatapos na 
mabuhay na mag-uli. Kinuha Niya ang nararapat na lugar sa kanang kamay ng Ama, ang 
pinakamataas na posisyon sa lahat ng nilikha (Mga Awit 110:1; Mga Taga-Efeso 1:20; Mga Taga-
Colosas 3:1; Mga Hebreo 1:3, 13; 8:1; 10:12; 1 Pedro 3:22).  
 
Ang pag-akyat sa langit ay nangyari sampung araw bago pa ang Araw ng Pentecostes. Pagkatapos 
ay isinugo ang Banal na Espiritu (Mga Gawa 2:33), tulad ng Kaniyang ipinangako (Juan14:16-17), 
itinatag ang Kaniyang Iglesia (Mga Gawa 1:9-11 kp. Mga Gawa 2). Ang Kaniyang pag-akyat ay 
patunay na nagtagumpay Siya sa pang-Anghel ng Labanan (Mga Hebreo 1:3-13).  
 
Nang umakyat si Jesus, isinama Niya ang mga kaluluwa ng mga namatay na at itinira sa 
“Sinapupunan ni Abraham” (Lucas 16:22; Mga Taga-Efeso 4:7-10). “Nagbigay Siya ng mga kaloob sa 
mga tao” (Mga Taga-Efeso 4:8) na ipinamahagi ng Banal na Espiritu sa Iglesia (1 Mga Taga-Corinto 
12:11).  

 
C.  Ang Pagluklok ni Jesus  

Ang panahon na ginugugol ni Cristo sa kanang kamay ng Ama hanggang Siya ay magbalik sa ikalawang 
Pagdating ay kilala bilang “Pagluklok.” Kinakailangan para sa Kaniya sa loob ng Plano ng Diyos na 
umupo sa Kanang kamay ng Ama hanggang sa Siya ay magbalik sa lupa para sa huling tagumpay, 
upang Kaniyang “gawing tungtungan ang mga kaaway” (Mga Awit 110:1).  
 
Ang Pagluklok ay tumutukoy sa itinaas na posisyon ni Cristo bilang umakyat at ngayo’y niluwalhating 
Diyos-Tao. Ito ang larawan na “Siya’y binigyan ng lahat ng kapangyarihan” at “sa Kaniyang 
pangalan ang lahat ng tuhod ay luluhod” (Mga Taga-Filipos 2:9-10). Ito ang katuparan ng hula ni 
Daniel 7:13-14.  

 
Sa panahon ng Pagluklok, si Jesu-Cristo ay naglilingkod bilang:  
1.  Tagapamagitan  

Bilang “Tagapamagitan”, si Cristo ay nananawagan sa Ama para sa mga banal o mga pinili (Mga 
Hebreo 7:25). Ginagawa ito, kasama ang Banal na Espiritu (Mga Taga-Roma 8:26, 27, 34) at ito rin 
ay kahilingan sa Ama upang “ang lahat ay magkalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti” (Mga 
Taga-Roma 8:28) sangayon sa kalooban ng Ama.  
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2.  Tagapagtanggol  
Bilang ating “Tagapagtanggol” si Jesus ang tumatayo bilang ating nagtatanggol na abogado na 
sumasagot sa mga akusasyon ni Satanas laban sa mga anak ng Diyos (1 Juan 2:1; Pahayag 12:10).  

 
3.  Tulay sa Pagitan ng Diyos at Tao  

Bilang ating “Tulay” si Jesus ang “taong nasa pagitan,” ang nag-uugnay sa atin para sa Diyos. Ang 
tulay ay isang itinalaga upang mamagitan sa magkabilang panig na di-magkasundo, o 
nangangailangan ng pagkakasundo.  
Si Jesu-Cristo ay isang “tulay” sa pagitan ng Diyos at tao (1 Timoteo 2:5). Sa Kaniyang katayuan 
namagitan Siya sa Bagong Tipan ng Diyos at tao na nakasalig sa awa sa halip na sa kautusan (Mga 
Hebreo 8:6-13). Dumating ang Bagong Kasunduan dahil sa handog na inialay niya para sa ating 
kasalanan, bilang kabayaran sa parusa ng ating mga kasalanang ginawa sa ilalim ng lumang tipan na 
nakabase sa Kautusan ni Moises (Mga Hebreo 9:13-15). Ang Bagong Tipan na ito ay magtatagal ng 
walang hanggan (Mga Hebreo 12:22-24).  
 
Tinukoy mismo ni Jesus na siya ang tulay sa Diyos at tao nang sabihin Niyang “walang sinomang 
makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko” (Juan 14:6).  
 

4.  Punong Saserdote  
Si Cristo ang ating “Pinakapunong Saserdote” sa direktang pagpili ng Ama. Hindi Siya isinilang sa 
hanay ng mga paring Levita at kung kaya’t hindi Niya maangkin ang tungkulin bilang pari base sa 
lahing pinagmulan (Mga Hebreo 5:4-10; 7:5-28). Ang Pagkapunong Saserdote ni Jesu-Cristo ang 
pinakatema ng aklat ng mga Hebreo.  
 
Si Jesus ay dakilang saserdote katulad ni Melchisedek, na nabuhay ng apat na daang taon bago pa 
naitatag ang pagkasaserdote ng Levita, sa panahon ni Abraham (Mga Hebreo 7:1-3). Ang  
sangkatauhan na maaaring matukso ay kinailangan sa ganitong pagkasaserdote upang Siya’y 
maging mahabagin at matapat sa lahat ng tao, at magbigay lugod sa Ama (Mga Hebreo 2:17; 4:14-
15). Ang Kaniyang pagkasaserdote ay magpakailanman (Mga Hebreo 6:20; 7:3, 24).  
 
Ang trabaho ng saserdote ay para mag-alay ng mga handog (Mga Hebreo 8:1-3). Inialay ni Jesus ang 
Kaniyang sarili (Mga Hebreo 9:6-14) bilang “minsanang handog” (Mga Hebreo 10:10, 12). Ang 
Kaniyang gawang “tagapamagitan” at “tulay” samakatuwid ay mga karugtong ng Kaniyang dakilang 
pagkasaserdote.  
 
Yamang ang lahat ng nasa Iglesia ay mga saserdote (1 Pedro 2:5, 9; Pahayag 1:6), dapat nating 
tularan si Jesu-Cristo (1 Mga Taga-Corinto 11:1) sa pamamagitan ng paghahandog ng ating mga 
sarili bilang sakripisyo sa kalooban ng Diyos (Mga Taga-Roma 12:1).  

 
5.  Ulo ng Iglesia  

Si Jesu-Cristo ang “ulo o pinuno” ng Iglesia (Mga Taga-Efeso 1:22-23; Mga Taga-Colosas 1:18). 
Lahat ng sumasampalataya kay Cristo Jesus ay bumubuo ng “babaeng ikakasal” o “katawan” ni 
Cristo na kilala bilang Iglesia (1 Mga Taga-Corinto 12:13).  
 
Si Jesus ang pinangakong asawa ng Iglesia (Mga Taga-Efeso 5:23) at sa ganito’y patuloy na 
ipinadarama ang di-magmamaliw Niyang pag-ibig (Mga Taga-Efeso 5:25-27). Ang aktuwal na 
“seremonya ng kasal” ay magaganap sa langit bago ang pagbabalik ni Cristo sa “Pangalawang 
Pagbabalik” (Pahayag 19:7-10 kp. 11-16), subalit ang pag-ibig at katapatan ay naririto na ngayon. 
Ang Iglesia bilang “babaeng ikakasal” ay inihahanda para sa Kaniyang asawang lalaki (Mga Taga-
Efeso 4:15; 5:26-27).  

 
6.  Ang Pastol  

Ang katagang “pastor” sa katunayan ay salitang nangangahulugang “pastol.” Si Cristo bilang 
“Mabuting Pastol” ay nag-alay ng Kaniyang buhay para sa Kaniyang mga tupa (Juan 10:11), na 
nagtukoy sa Kaniya bilang “Dakilang Pastol” (Mga Hebreo 13:20).  
 
Sa kasalukuyang pagkakaluklok Niya sa kanang kamay ng Ama, Siya ang “Pinakapunong Pastol” (1 
Pedro 5:4), Siya ang gumagabay at nag-iingat sa Kaniyang mga tupa.  

 
D.  Si Jesu-Cristo ay Inilarawan Bilang  

• “Tagapagtanggol” na tumutukoy sa katotohanang Siya ang nakikipagusap sa Ama sa pagtatanggol 
sa atin. 1 Juan 2:1  

• Ang “Alpha at ang Omega”, ang una at huling letra ng Alpabetong Griyego, na tumutukoy sa 
katotohanang Siya ang pundasyon ng komunikasyon. Pahayag 1:8; 21:6; 22:13  
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• Ang “Amen” na nangangahulugang Siya ang huling salita sa anumang ibinigay na paksa. 2 Mga 
Taga-Corinto 1:20; Pahayag 3:14  

• Ang “Pinahiran” na tumutukoy sa walang hanggang pagkapili ni Cristo bilang Mesias. 1 Samuel 
2:35;  2 Mga Cronica 6:42; Mga Awit 2:2; 28:8; 84:9; 89:38, 51; 132:10, 17; Daniel 9:25-26; Mga 
Gawa 4:26  

• Ang “Apostol” na nagpapakita na Siya ay isinugo na may kapangyarihan. Mga Hebreo 3:1  
• Ang “May-Akda at taga-dalisay ng ating pananampalataya” na nangangahulugan na bilang Diyos, 

si Cristo ang gumuhit ng Plano at bilang tao, Siya ang gumawa nito. Mga Hebreo 12:2  
• Ang “May-Akda ng kaligtasan” na tumutukoy sa Kaniyang papel bilang bukal ng kaligtasan.             

Mga Hebreo 2:10.  
• Ang “Pasimula at ang Wakas” na tumutukoy sa katotohanang Siya ay ang pinakasentrong isyu ng 

buhay. Pahayag 21:6; 22:13  
• Ang “Pasimula ng Nilikha ng Diyos” na tumutukoy sa katotohanang Siya ang pinuno ng mga nilikha 

ng Diyos. Pahayag 3:14 
• Ang “Pinagpala at Dakilang Kapangyarihan” na tumutukoy sa Kaniyang katayuang may 

pinakamataas na kapangyarihan. 1 Timoteo 6:15  
• Ang “Sanga ng Panginoon” na tumutukoy sa Kaniyang katauhan na kumukuha ng lakas mula sa 

Kaniyang Pagka-Diyos. Isaias 4:2  
• Ang “Tinapay ng Diyos” na tumutukoy sa Kaniyang Banal na pagpapanatili ng buhay. Juan 6:33, 51  
• Ang “Tinapay ng Buhay” na tumutukoy sa Kaniya na Siyang nagbibigay ng kasiyahan sa mga 

pangangailangan ng buhay. Juan 6:35, 48  
• Ang “Lalaking ikakasal” na tumutukoy sa Kaniyang maigting at likas na mapag-ingat sa Kaniyang 

kaugnayan sa mga mananampalataya. Isaias 62:5; Mateo 9:15; 25:1, 5, 6, 10; Marcos 2:19, 20; 
Lucas 5:34, 35; Juan 2:9; 3:29; Pahayag 18:23  

• Ang “Maningning na Tala sa Umaga” na nangangahulugang Siya ang pinakamaningning na tala na 
napapalibutan ng kampon ng kadiliman. Pahayag 22:16  

• Ang “Pinakadakilang Pastol” na nangangahulugan na siya ang nananagot sa kawan. 1 Pedro 5:4  
• Ang “Piniling Bato, mahalagang panulok na Bato” na tumutukoy sa katotohanang Siya ay bukod-

tanging pinili na maging pamantayan ng panukat. Ang batong panulok ang nagtatatag ng pamantayan 
sa gusali. Mga Taga-Efeso 2:20; 1 Pedro 2:4, 6  

• Si “Cristo Jesus, ating Panginoon” na nangangahulugan na ang taong si Jesus ay Mesias at 
Siyang may kapangyarihan sa ating buhay. Mga Taga-Filipos 3:8  

• Si “Cristo Jesus, ating Pag-asa” na tumutukoy kay Jesus na Mesias na ating pinagtitiwalaan para 
sa hinaharap. 1 Timoteo 1:1  

• Ang “Cristo ng Diyos” na tumutukoy sa Kaniyang pagkahirang bilang Mesias. Lucas 9:20; 28:35  
• Ang “Kumander ng Hukbo” na tumutukoy sa Kaniyang posisyon ng kapangyarihan sa buong hukbo. 

Daniel 8:11  
• Ang “Aliw ng Israel” na tumutukoy sa pagbibigay-sigla na ibinigay ni Cristo. Lucas 2:25  
• “Tipan sa tao” na tumutukoy kay Jesus na pundasyon ng bagong kasunduan sa mga 

Mananampalataya. Isaias 42:6  
• Ang “Pintuan” na tumutukoy sa katotohanang Siya ang pasukan tungo sa Kaharian ng Diyos.         

Isaias 10:7, 9  
• Ang “Walang Hanggang Ama” na nagpapakita sa atin na Siya ay Diyos magpakailanman. Isaias 9:6  
• Ang “Buhay na Walang Hanggan” upang turuan tayo na ito ay natagpuan sa tao hindi sa konsepto.      

1 Juan 1:2  
• Ang “Walang Hanggang Bato” upang turuan tayo ng katatagan na laging matatagpuan sa Kaniya. 

Isaias 26:4  
• Ang “Ganap na Larawan ng Kaniyang kalikasan” na tumutukoy sa katauhan ni Cristo sa pagiging 

Diyos na nasa laman. Mga Hebreo 1:3  
• “Tapat at Totoo” na tumutukoy sa di pagbabago at katapatan tungkol sa inihulang mga pangyayari. 

Pahayag 3:14  
• Ang “Tapat na Saksi” na tumutukoy sa Kaniyang patotoo sa pagkabuhay na mag-uli. Pahayag 1:5  
• Ang “Una at Huli” na tumutukoy sa katotohanang Siya ang tanging pinagmulan ng nilikha. Pahayag 

1:17; 2:8; 22:13  
• Ang “Panganay mula sa mga patay” na tumutukoy sa pagiging unang sumakop ng kamatayan at 

tumanggap ng pagkabuhay na mag-uli ng katawan. Mga Taga-Colosas 1:18; Pahayag 1:5  



 

195 

• Ang “Panganay ng lahat ng Nilalang” na nangangahulugang Siya ang pasimula ng lahat ng nilikha. 
Mga Taga-Colosas 1:15  

• Ang “Pangunahing-bunga ng mga nangatutulog” na nangangahulugang Siya ang unang 
pagpapala sa pagkabuhay. 1 Mga Taga-Corinto 15:20  

• Ang “Samyo ng masarap na Amoy” na batayan sa pagpapala ng Kaniyang handog. Mga Taga-Efeso 
5:2  

• “Kaibigan ng mga maniningil ng buwis at makasalanan” na tumutukoy sa Kaniyang pagkalinga 
sa mga iniiwasan ng lipunan at sa mga lumalabag sa kautusan. Mateo 11:19; Lucas 7:34  

• Ang “Kaluwalhatian ng iyong Bayang Israel” na tumutukoy sa Kaniyang pagiging karapat-dapat na 
tumanggap ng papuri. Lucas 2:32  

• Ang “Diyos ng lahat ng lupa” na batayan ng saklaw ng Kaniyang diwa sa pakikipag-ugnay sa 
sangkatauhan. Isaias 54:5  

• Ang “Diyos ng Lahat” na partikular na pagtukoy sa Kaniyang pagiging Diyos ng Israel. Mga Taga-Roma 
9:5  

• Ang “Mabuting Pastol” na tumutukoy sa kalikasan ng Kaniyang pangunguna at pag-iingat. Juan 
10:11  

• Ang “Dakilang Saserdote” na tumutukoy sa Kaniyang kakayahan sa pagsasagawa ng Kaniyang 
tungkulin. Mga Hebreo 4:14  

• Ang “Dakilang Ilaw” na tumutukoy sa Kaniyang saklaw na pag-aalis ng kadiliman. Isaias 9:2; Mateo 
4:16  

• Ang “Dakilang Pastol” na tumutukoy sa kahusayan ng Kaniyang pagbibigay at pag-iingat. Mga 
Hebreo 13:20  

• Ang “Garantiya sa lalong mabuting Tipan” na nangangahulugan na si Jesus ang pangako sa 
lalong mabuting kasunduan sa Diyos. Mga Hebreo 7:22  

• Ang “Tagatanod ng  inyong kaluluwa” na tumutukoy sa Kaniyang pag-iingat sa mga kaluluwa ng 
mga mananampalataya. 1 Pedro 2:25  

• Ang “Ulo” na tumutukoy sa talino sa likod ng Kaniyang pamumuno. 1 Mga Taga-Corinto 11:3; Mga 
Taga-Efeso 4:15; Mga Taga-Colosas 2:19  

• “Siya na babangon upang maghari sa mga Hentil” na tumutukoy sa magiging kapangyarihan ni 
Cristo maging sa mga hindi Hudio. Mga Taga-Roma 15:12  

• “Siyang nagpapaging-banal” na tumutukoy sa kakayahan ng Panginoon na pumili para sa 
paglilingkod. Mga Hebreo 2:11  

• “Siyang sumasaliksik ng mga pag-iisip at ng mga puso” na batayan sa kakayahan ni Jesus na 
alamin ang motibo ng sangkatauhan. Pahayag 2:23  

• “Ulo ng Katawan” na batayan sa Kaniyang matalinong pamumuno sa Iglesia. Mga Taga-Colosas 1:18  
• “Ulo ng Iglesia” na tumutukoy sa matalinong pamumuno sa Iglesia. Mga Taga-Efeso 5:23  
• “Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan” na tumutukoy sa Kaniyang lubos na 

kapangyarihan. Mga Taga-Colosas 2:10  
• “Tagapagmana ng lahat ng mga bagay” na nangangahulugan bilang Anak ng Ama, tinanggap Niya 

ang lahat ng mga bagay. Mga Hebreo 1:2  
• “Dakilang Saserdote” na batayan ng katayuang hinahawakan Niya. Mga Hebreo 2:17; 3:1; 4:14,15; 

5:5,10; 6:20; 7:26; 8:1; 9:11; 13:11-12  
• “Sa Kaniya na umiibig sa atin at nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan” na tumutukoy sa 

pagpapatawad ni Cristo sa ating mga kasalanan dahil sa Kaniyang pag-ibig. Pahayag 1:5  
• “Kaniyang Bugtong na Anak” ay batayan ng katotohanan na si Jesu-Cristo ay lubos na kakaiba sa 

lahat ng nilikha. Juan 3:16; Mga Hebreo 11:17; 1 Juan 4:9  
• Ang “Banal at isang Matuwid” na batayan ng Kaniyang perpektong karakter. Mga Gawa 3:14  
• Ang “Banal na Diyos” na tumutukoy sa Kaniyang pamumuhay ng perpekto bilang tao. Marcos 1:24; 

Lucas 4:34; Juan 6:69  
• Ang “Banal na Lingkod” na tumutukoy sa katotohanan na Siya ay natutong sumunod tulad ng isang 

bata. Mga Gawa 4:27,30 (Salitang Griyego PAIS ay ginamit na nangangahulugang  “bata”)  
• Ang “Pag-asa ng Israel” na itinuturo ang Israel sa tunay na basehan ng pagtitiwala. Jeremias 14:8; 

17:13; Mga Gawa 28:20  
• Ang “Sungay ng Kaligtasan” na tumutukoy sa kinakailangang kapangyarihan upang magdala ng 

kaligtasan. Lucas 1:69  
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• Ang “Larawan ng Diyos na di-nakikita” na nangangahulugan na si Jesus ay Diyos sa katawang 
tao. Mga Taga-Colosas 1:15  

• “Emmanuel” salitang Hebreo na nangangahulugang, “kasama natin ang Diyos.” Isaias 7:14; 8:8;    
Mateo 1:23  

• Ang “Mga Kaloob na di-mailarawan” na nangangahulugan na wala tayong sapat na salita para 
sabihin ang kadakilaan ni Cristo. 2 Mga Taga-Corinto 9:15  

• “Jesus ng Nazareth” na tumutukoy sa bayan kung saan doon si Jesus lumaki. Mateo 26:71; Marcos 
1:24; 10:47; Lucas 4:34; 18:37; 24:19; Juan 1:45; 18:5, 7; Mga Gawa 2:22; 6:14; 10:38; 22:8; 26:9  

• “Hukom ng mga patay at buhay” na tumutukoy sa Kaniyang katayuan na may kapangyarihan na 
maglapat ng hatol at parusa. Mga Gawa 10:42; 2 Timoteo 4:1  

• “HARI NG MGA HARI” na tumutukoy sa Kaniyang mataas na katayuan sa lahat ng mga may 
kapangyarihan. Pahayag 19:16  

• “Hari ng mga Bansa” na tumutukoy sa Kaniyang mataas na katayuan sa lahat ng mga grupong 
politikal. Pahayag 15:3  

• Ang “Kordero ng Diyos” na tumutukoy sa sakripisyo ng paghahandog ni Jesus sa Kaniyang sarili 
upang malugod ang katuwiran ng Diyos. Juan1:29, 36  

• Ang “Huling Adan” na tumutukoy sa katotohanan na Siya ang huling taong darating na walang 
kasalanan. 1 Mga Taga-Corinto 15:45  

• Ang “Buhay” na tumutukoy sa katotohanan na ang tunay na buhay ay natagpuan sa katauhan ni 
Cristo at hindi lamang sa kalagayang pisikal. Juan 1:4; 11:25; 14:6  

• “Espiritung Nagbibigay-buhay” na ginamit para ilarawan ang pakikipagisa ni Jesus sa Banal na 
Espiritu. 1 Mga Taga-Corinto 15:45  

• “Ilaw ng Kapahayagan sa mga Hentil” na tumutukoy sa katotohanan na si Jesus ay ihahayag sa 
buong sangkatauhan. Lucas 2:32  

• Ang “Ilaw ng buhay” na tumutukoy sa Kaniyang paggabay sa ating paglalakbay sa mga bagay na 
hindi agad natin maintindihan sa buhay. Job 33:30; Mga Awit 49:19; 56:13; Juan 8:12  

• Ang “Ilaw ng mga tao” na tumutukoy sa paggabay na nanggagaling sa Kaniya para sa mga tao. 
Juan 1:4  

• Ang “Ilaw ng sanlibutan” na tumutukoy sa paggabay sa kadilimang pang-espirituwal ng sanlibutan. 
Juan 8:12; 9:5  

• Ang “Nabubuhay” na tumutukoy sa walang hanggang kalikasan ng Kaniyang pagkabuhay na mag-
uli. Pahayag 1:17-18  

• Ang “Batong Buhay” na tumutukoy sa katatagan na nakita sa Kaniyang buhay. 1 Pedro 2:4  
• “Panginoon” na tumutukoy sa Kaniyang kapangyarihan. Mga Gawa 4:24; Pahayag 6:10  
• “Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo” na tumutukoy sa katotohanan na ginamit niya ang 

Kaniyang kapangyarihan upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kanilang mga kasalanan. 2 Pedro 
1:11, 20; 3:18  

• “Panginoon ng mga Panginoon” na tumutukoy sa katotohanan na Siya ang awtoridad sa lahat ng 
may kapangyarihan. Pahayag 19:16  

• “Panginoon ng Kapayapaan” na tumutukoy sa Kaniyang paghahangad na gamitin ang Kaniyang 
kapangyarihan upang itatag ang kapayapaan sa pagitan ng Diyos at tao. 2 Mga Taga-Tesalonica 3:16  

• “Panginoon ng Pag-aani” na tumutukoy sa Kaniyang kapangyarihan sa pagpapalaganap ng 
Ebanghelyo. Mateo 9:38; Lucas 10:2  

• “Panginoon ng Sabbath” na tumutukoy sa Kaniyang kapangyarihan sa ika-apat na kautusan sa 
Sampung Utos. Mateo 12:8; Lucas 6:5  

• Ang “Panginoon, ating Katuwiran” na tumutukoy sa katotohanan na Siya ang pamantayan at 
tagapagbigay ng ating katuwiran. Jeremias 23:6; 33:16  

• “Lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo” na nagtuturo ng pagsangayon ng Diyos sa Kaniya. Mga 
Gawa 2:22  

• “Taong mula sa Langit” na tumutukoy sa Kaniyang maka-Diyos na kalikasan. 1 Mga Taga-Corinto 
15:47  

• “Tao ng Kapanglawan” na tumutukoy sa Kaniyang habag para sa sangkatauhan na kadalasa’y 
nagtatakwil sa Kaniya. Isaias 53:3  

• “Guro” na tumutukoy sa Kaniyang kataasan sa kapangyarihan o kakayahan. Lucas 5:5; 8:24, 45; 
9:33; 17:13; Mga Taga-Efeso 6:9; Mga Taga-Colosas 4:1; 2 Timoteo 2:21  
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• Ang “Tagapamagitan sa Bagong Tipan” na nangangahulugan na Siya ang nag-iingat ng mas 
mabuting kasunduan sa Diyos. Mga Hebreo 9:15; 12:24  

• Isang “Maawain at Matapat na Dakilang Saserdote” na tumutukoy sa kahabagan at hindi 
nagbabago Niyang tungkulin. Mga Hebreo 2:17  

• Ang “Sugo ng Tipan” na siyang magdadala ng mga balita ng bagong kasunduan sa Diyos. Malakias 3:1  
• Ang “Mesias” na nangangahulugan na Siya ang pinili ng Diyos upang iligtas ang tao sa kanilang mga 

kasalanan. Juan 1:41; 4:25  
• “Makapangyarihang Diyos” na tumutukoy sa kapangyarihan ng Kaniyang pagka-Diyos. Isaias 9:6  
• Ang “Tala sa Umaga” na tumutukoy sa Kaniyang pagiging pinakamaningning na ilaw sa mga bituin 

na naliligid ng kadiliman. 2 Pedro 1:19; Pahayag 22:16  
• Isang “Nazareno” ang titulo na panlibak. Mateo 2:23  
• Ang “Supling ni David” na tumutukoy sa Kaniyang katauhan na nanggaling sa lahi ni David. Pahayag 

22:16  
• “Kaisa ng Ama” na tumutukoy sa kaisahan ng Katangian ng Diyos. Juan 10:30  
• Ang “Tanging bugtong mula sa Ama” batayan sa pagkakaiba ng Kaniyang katauhan. Juan 1: 14, 18  
• Ang “Isang Diyos na Tagapagligtas” na tumutukoy sa Kaniyang pambihirang katauhan at gawa.  

Judas 1:25  
• “Ating Maluwalhating Panginoon” na batayan sa kadakilaan ng Kaniyang kapangyarihan sa mga 

mananampalataya. Santiago 2:1  
• “Ating Diyos at Tagapagligtas” na tumutukoy sa kaugnayan ng katauhan at gawa ni Jesus sa 

Iglesia.  2 Pedro 1:11  
• “Ating Buhay” isang tawag sa buhay na ibinibigay Niya sa Iglesia. Mga Taga-Colosas 3:4  
• “Ating Panginoon” na tumutukoy sa pagtanggap ng Iglesia sa Kaniyang kapangyarihan. Mga Taga-

Roma 1:4; 5:21; 7:25; 1 Mga Taga-Corinto 1:9; Judas 1:25  
• “Ating Tanging Guro at Panginoon” na tumutukoy sa pagkilala ng Iglesia sa Kaniyang kataasan at 

kapangyarihan. Judas 1:4  
• “Ating Paskuwa” na tumutukoy sa Kaniyang sakripisyo alang-alang sa Iglesia. 1 Mga Taga-Corinto 5:7  
• “Ating Kapayapaan” na tumutukoy sa pagtatatag ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng Iglesia.  

Mga Taga-Efeso 2:14  
• “Ating Tagapagligtas” na tumutukoy sa paglaya mula sa mga kasalanan na ipinagkaloob sa Iglesia. 

Titus 3:6  
• Ang “Manggagamot” na batayan ng Kaniyang kakayahang magpagaling. Lucas 4: 23  
• “Prinsipe at Tagapagligtas” na tumutukoy sa Isang nangunguna sa buhay at kaligtasan. Mga Gawa 

5:31  
• Ang “Prinsipe ng buhay” na tumutukoy sa katotohanan na pinangungunahan Niya ang buhay. Mga 

Gawa 3:15  
• Ang “Prinsipe ng kapayapaan” na nangangahulugan na pinangungunahan Niya ang pagtatayo ng 

mabuting relasyon sa Diyos. Isaias 9:6  
• Ang “Prinsipe ng mga Prinsipe” na nangangahulugan na wala nang pinuno na hihigit pa sa Kaniya. 

Daniel 8:25  
• Ang “Propeta” na tumutukoy sa Kaniyang pagtupad sa hula. Deuteronomio 18:18 cf. Mga Gawa 3:22  
• Ang “Pagpapalugod para sa ating mga kasalanan” na nangangahulugan na binigyan Niya ng 

kaluguran ang katuwiran at katarungan ng Ama. 1 Juan 2:2  
• Ang “Tagapagdalisay” na nangangahulugan sa Kaniyang gawaing paglilinis ng kasalanan sa 

sangkatauhan. Malakias 3:3  
• Ang “Kaningningan ng Kaniyang Kaluwalhatian” na tumutukoy sa kaliwanagan ng karakter ng 

Ama. Mga Hebreo 1:3  
• “Pantubos sa Lahat” na nangangahulugan na binayaran Niya ang halaga upang tayo ay lumaya.          

1 Timoteo 2:6  
• Ang “Pagkabuhay na muli at ang Buhay” na nagtuturo sa atin na ang pagkabuhay sa buhay na 

walang hanggan ay sa pamamagitan ng katauhan ni Jesu-Cristo.  Juan 11:25  
• Ang “Matuwid na Hukom” na nangangahulugan na ipinapataw Niya ang parusa o gantimpala sang-

ayon sa Kaniyang ganap na pamantayan. Mga Awit 7:11;  2 Timoteo 4:8  
• Ang “Isang Matuwid” ay tumuturo sa Kaniyang ganap na paggamit ng Kaniyang ganap na mga 

pamantayan. Isaias 24:16; Mga Gawa 3:14; 7:52; 22:14; 1 Juan 2:1  
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• Ang “Ugat ni David” na tumutukoy sa katotohanan na ang Kaniyang walang hanggang kalikasan ay 
kaugnay sa paggawa kay David. Pahayag 22:16  

• Ang “Pinuno ng mga Hari sa Lupa” na tumutukoy sa Kaniyang kapangyarihan sa lupa. Pahayag 1:5  
• • Ang “Tagapagligtas ng Mundo” na tumutukoy na Siya lamang ang maaaring magligtas sa mga 

pagkakasala. Juan 4:42; 1 Juan 4:14  
• Ang “Pastol” na nagpapakita ng Kaniyang pagkalinga sa Kaniyang mga minamahal. Genesis 49:24; 

Mga Awit 80:1; Ang Mangangaral 12:11 
• Ang “Pastol ng inyong mga kaluluwa” na batayan sa Kaniyang pagkalinga sa kaluluwa ng tao.            

1 Pedro 2:25  
• “Tanda para sa mga tao” na nangangahulugan na Siya ang kailangang hanapin ng tao. Isaias 11:10  
• Ang “Anak ng Diyos” na tumutukoy sa Kaniyang relasyon sa Trinidad. Juan 10:36; 11:4  
• Ang “Anak ng Buhay na Diyos” na tumutukoy sa Kaniyang kaugnayan sa tunay na Diyos at hindi sa 

diyos-diyosan. Mateo 16:16  
• Ang “Anak ng Kataas-taasang Diyos” na tumutukoy sa kung paano Siya tinitingnan ng mga anghel. 

Marcos 5:7; Lucas 8:28  
• Ang “Bukal ng Buhay na Walang hanggang Kaligtasan” na tumutukoy sa katotohanan na Siya 

ang saligan ng kaligtasan. Mga Hebreo 5:9  
• Ang “Katatagan ng iyong mga panahon” na tumutukoy sa kakayahang maging matatag sa mga 

pagsalunga sa buhay. Isaias 33:6  
• “Bato” na tumutukoy sa katatagan na mayroon Siya para sa sangkatauhan. Isaias 28:16  
• Ang “Batong itinakwil ng tagapagtayo” na tumutukoy sa katatagan na piniling atakihin ng mga 

pinuno ng Israel. Mga Awit 118:22; Mateo 21:42; Marcos 12:10; Lucas 20:17; 1 Pedro 2:7  
• “Guro” (Rabboni) na tumutukoy sa Kaniyang kakayahang magturo. Juan 20:16  
• “Subok na Bato” na tumutukoy sa karanasan ni Cristo sa buhay. Isaias 28:16  
• Ang “Patotoong isinilang sa Kaniyang tamang panahon” na tumutukoy sa patotoo ni Jesus na 

inihayag sang-ayon sa perpektong panahon ng Diyos. 1 Timoteo 2:6  
• Ang “tunay na Tinapay” na nangangahulugan na si Jesus ang totoong mabuting pagkaing pang-

espirituwal mula sa Diyos. Juan 6:32  
• Ang “Tunay na Ilaw” na tumutukoy sa katiyakan ng Kaniyang ipinahayag na katotohanan. Juan 1:9;        

1 Juan 2:8  
• Ang “Tunay na Puno ng Ubas” na nangangahulugan na si Jesus ang totoong tagapagbigay ng 

bungang pang-espirituwal (mabubuting gawa). Juan 15:1  
• Ang “Katotohanan” na tumutukoy sa kaganapan ng bawat bahagi ng Kaniyang buhay. Juan 5:33;    

8:31-32; 14:6  
• Ang “Daan” na nangangahulugan na siya ang bukal ng kaligtasan at banal na gabay. Mateo 7:14;     

Juan 14:5-6  
• “Yaman ng kaligtasan” na tumutukoy sa Kaniyang halaga sa pagpapalaya ng sangkatauhan.  

Isaias 33:6  
• “Karunungan” na tumutukoy sa Kaniyang kakayahang umunawa at gumamit ng wasto sa bawat 

bagay na natagpuan sa Salita ng Diyos. Isaias 33:6  
• Ang Siyang “naging sa atin ay katuwiran, ang pagbabanal, at katubusan” na tumutukoy sa 

katotohanan na ang kaligtasan at paglagong espirituwal ay tunay na natagpuan sa Kaniyang 
katauhan, kaysa kaisipan lamang. 1 Mga Taga-Corinto 1:30  

• Ang Siyang “naging sa atin ay karunungang mula sa Diyos” na tumutukoy sa katotohanan na ang 
karunungan ay natagpuan din sa Kaniyang katauhan. 1 Mga Taga-Corinto 1:30  

• “Saksi sa mga tao” na tumutukoy sa patotoo na ibinigay sa buong sangkatauhan. Isaias 55:4  
• “Kahanga-hangang Tagapayo” na tumutukoy sa Kaniyang kakayahang maghandog ng ganap na 

tulong na kinakailangan sa panahon ng kaguluhan. Isaias 9:6  
• Ang “Salita” na tumutukoy na Siya ang basehan ng lahat ng pakikipagusap. Mga Awit 119:81;          

Juan 1:1,14; 1 Juan 1:1; Pahayag 19:13  
• Ang “Salita ng Diyos” na tumutukoy sa katotohanang Siya ang pundasyon ng lahat ng pakikipag-

usap mula sa Diyos. 2 Pedro 3:5; Juan 1:1-5; Pahayag 19:13  
• Ang “Salita ng Buhay” na nangangahulugang Siya ang blokeng pangunahing pantayo ng lahat na 

nangabubuhay. Mga Taga-Filipos 2:16; Juan 1:1  
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• “Iyong asawa” na tumutukoy sa posibleng kaigtingan ng pakikipagugnayan ng tao sa Kaniya.   
Isaias 54:5  

• “Iyong Manggagawa” na tumutukoy sa Kaniya bilang Manlilikha ng sangkatauhan. Isaias 54:5  
• “Iyong Manunubos” na tumutukoy sa Kaniya bilang nagbayad ng mga kasalanan ng sangkatauhan. 

Isaias 54:5  
• “Iyong Kaligtasan” na tumutukoy sa Kaniya bilang nagpapalaya ng sangkatauhan mula sa kanilang 

mga kasalanan. Lucas 2:29-30 
 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 5, Seksiyon 4  
 
 1. Basahin ang Colosas 1:16 at Juan 8:58.  Ano ang sinasabi nito sa atin tungkol sa pagkatao ni 
  Jesu-Cristo?  
 
 2. Basahin ang Mateo 22:41-46.  Paanong ang Mesiyas ay parehong naging Panginoon ni Haring 
  David at naging kaniyang anak din?  
 
 3. Basahin ang 1 Pedro 2:22.  Ano ang sinasabi nito sa atin tungkol sa kasalanan sa buhay ni  
  Jesu-Cristo?  
 
 4. Basahin ang Isaias 7:14; 9:6; 11:1-2 at 53:2.  Sumulat ng maikling buod sa kung ano ang  
  inihahayag sa darating na Mesiyas?  
 
 5. Basahin ang mga sumusunod na mga talata at sabihin kung ano ang ginawa ng kamatayan ni 
  Hesus para sa atin:  
   a.  Galacia 3:1  

 b.  Colosas 1:13-14  
 c.  Efeso 2:14-16  

 d.  1 Juan 2:1-2  
 
 6.  Basahin ang mga sumusunod na talata at magbigay ng ilang katunayan tungkol sa pagkabuhay 

 ni Hesus:  
a.  Mateo 27:62-66  
b.  Juan 20:2-10  
c.  Juan 20:14; Mateo 28:9-10; Juan 20:26-29; 21:1-23 at 1 Corinto 15:6  
d.  1 Corinto 15:1-3  

 
 7. Basahin ang Gawa 1:9 at Mga Colosas 3:1.  Ano ang ginawa ni Cristo pagkatapos mabuhay?  
 
 8. Basahin ang mga sumusunod na mga talata at ilarawan ang kasalukuyang ginagawa ni Jesus 
  habang nasa kanang kamay ng Ama (nakalukluk):  

a.  Hebreo 7:25  
b.  1 Juan 2:1  
c.  1 Timoteo 2:5  
d.  Hebreo 4:14  

 
 9.  Basahin ang Efeso 1:22-23.  Ano si Cristo sa Iglesia?  
 
 10.  Basahin ang Juan 10:11; Hebreo 13:20 at 1 Pedro 5:4.  Anong uri ng “Pastol” ang ating  
  Panginoon?  
 
 11.  Kunin ang magkakaibang paglalarawan ng pagkatao ng Anak ang ginagampanan na nakalista sa 
  bahaging “D” at iugnay sila sa paglalarawan ng mga gawain ng anak sa ibaba. Muli, ang  
  paglalarawang ito ay maaaring iugnay sa higit pa sa isang kategorya. Maaari mong markahan 
  ang mga paglalarawan ng mga gawain ng Anak ng 1,2,3, etc.  

a.  Kaniyang Unang-kalalagayan  
 b.  Ang Pagsasama ng Diyios-Tao  
 c.  Kaniyang Kaganapan  
 d.  Kaniyang Kapanganakan at Buhay  
 e.  Kaniyang Kamatayan  
 f.  Kaniyang Pagkbuhay  
 g.  Kaniyang Pag-akyat at Pagluklok  
 h.  Kaniyang Ministeryo  
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Seksiyon 5 
Ang Diyos Espiritu Santo (Pneumatology)  
 
A.  Kaniyang Persona100 

 
Napatunayan na, na ang Banal na Espiritu ay Diyos. Ang Banal na Espiritu ay isang persona, hindi lang 
isang titulo na ginamit upang ipakilala ang banal na kapangyarihan o banal na layunin. Ito ay pinatunayan 
ng katotohanan na tinataglay Niya ang lahat ng tatlong katangian ng isang persona; talino, damdamin, at 
kalooban.  
 
May mga di pagkakasundo sa buong kasaysayan ng Iglesia, tungkol sa usapin sa Persona at gawain ng 
Banal na Espiritu. Kailangang maging maingat tayo sa pagbibigay pansin sa prinsipyong “pagsumakitan 
ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod na 
kapayapaan” (Mga Taga-Efeso 4:3). Ang tunay na pag-unawa at pagtitiwala sa Banal na Espiritu ang 
mag-aakay sa atin na magmahal (Mga Taga-Galacia 5:22), hindi lamang ang pag-ibig natin sa Diyos ang 
kaakibat nito kundi pag-ibig din sa ating kapwa (1Juan 4:20).  
 
Ang “Templo” ng Banal na Espiritu ay ang Katawan ni Cristo. Itinatanong ni Apostol Pablo, “Hindi ba 
ninyo alam na ang inyong katawan ay Templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo 
mula sa Diyos, na ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos?” (1 Mga Taga-
Corinto 6:19). Pansinin po natin ang pariralang, “Hindi ninyo alam na ang inyong (ay nasa 
pangmaramihang bahagi ng balarilang Pilipino) katawan (ay nasa pang-isahan) ay templo (ang 
kahulugan ay pang-isahan, isang katawan at isang templo). Sa 1 Mga Taga-Corinto 3:16 ay may kaugnay 
na pahayag si Apostol Pablo tungkol sa talatang nabanggit, “Hindi ba ninyo alam na kayo’y templo ng 
Diyos at naninirahan sa inyo ang Kaniyang Espiritu.” Ang salitang “Hindi ba ninyo alam” ay nasa 
pangmaramihan at ang pariralang “kayo’y templo” ay nasa pang-isahan… “at naninirahan sa inyo (ay 
panglahatan). Iniuugnay ng Banal na Espiritu ang mga indibiduwal sa Katawan ni Cristo sa isa’t-isa. 
Mayroong babala sa atin na di natin dapat sirain ang “templo” sa hindi maka-Diyos na gawain (1 Mga 
Taga-Corinto 3:17). May isa lamang na kasintahan ang Panginoong Jesus. Gawin natin itong gabay sa 
pag-aaral na ito.  

 
1.  Talino 

Ang Banal na Espiritu ay mayroong kakayahang alamin at saliksikin ang mga bagay na patungkol sa 
Diyos (1 Mga Taga-Corinto 2:10-11). Ito ay nagtuturo na Siya ay may kaisipan (Mga Taga-Roma 
8:27) at kakayahang turuan ang mga tao (1 Mga Taga-Corinto 2:13).  
 

2.  Mga Damdamin 
Ang Salita ng Diyos ay tuwirang nagpapahayag na ang Banal na Espiritu ay napipighati (Isaias 63:10; 
Mga Taga-Efeso 4:30), na nagpapahiwatig na mayroon Siyang damdamin. Kung Siya’y isa lamang 
impluwensiya o layunin, hindi Siya magkakaroon ng ganoong damdamin. Ito ay pinatutunayan din ng 
katotohanan na Siya ay maaaring malapastangan (Marcos 3:29).  
 

3.  Pagpapasya 
Malinaw din na Siya’y nagtataglay ng kakayahang pumili, isang pagpapasya. Ang Banal na Espiritu 
ay mayroong kapamahalaan na ipamahagi ang mga espirituwal na kaloob sa Katawan ni Cristo (1 
Mga Taga-Corinto 12:11). Malinaw din na ginagabayan at pinapatnubayan Niya ang mga gawain ng 
mga Mananampalataya (Mga Gawa 16:6-11).  
 

4.  Anyo  
Minsan lang nabanggit sa Banal na Kasulatan, sa pagbautismo kay Jesus, na ang Banal na Espiritu 
ay nagpakita sa anyong kalapati na nagpapahiwatig ng kapayapaan (Mateo 3:16; Marcos 1:10; Lucas 
3:22; Juan 1:32).  

 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 5, Seksiyon 5A  
 
 1.  Ano ang tatlong katangian ng isang tao?  
  a.  Basahin 1 Mga Taga-Corinto 2:10-11. Ano ang itinturo nito sa atin tungkol sa Banal na Espiritu?  
  b.  Basahin Efeso 4:30. Ano ang itinuturo nito sa atin tungkol sa Banal na Espiritu?  
  c. Basahin1 Mga Taga-Corinto 12:11. Ano ang itinuturo nito sa atin tungkol sa Banal na Espiritu? 
 
B.  Ang Kaniyang Tungkulin  

1.  Paglikha 
Malinaw na ang Banal na Espiritu ay mayroong bahagi sa paglikha at pagtatag ng kalangitan at ng 
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lupa. Nang ang lupa ay naging walang anyo at wala pang nananahan, ang “Espiritu ng Diyos ay 
sumasa ibabaw ng tubig” (Genesis 1:2) gaya ng ibong lumilimlim sa Kaniyang mga itlog 
(Deuteronomio 32:11). Ang Banal na Kasulatan ay nagpapahayag na ang Panginoon ang gumawa ng 
kalawakan ng kalangitan sa pamamagitan lamang ng pagbigkas ng Kaniyang “Salita” at ang Banal na 
Espiritu ang Siyang naglagay ng mga bituin dito (Mga Awit 33:6).  Ang Banal na Espiritu ay Siya ring 
may kapamahalaan sa Kaniyang mga nilikha (Job 26:13).  
 
Ang Banal na Espiritu ay mayroon ding ginampanan sa paglikha at sa pag-anyo ng sangkatauhan 
(Job 33:4) gayundin sa pag-anyo ng mga hayop (Mga Awit 104:24-25 cf. 104:30).  

 
Ang ginampanan Niya sa paglikha ay upang ipahayag ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng 
Kaniyang nilikha (Isaias 40:12-13 cf. Mga Taga-Roma 1:20 cf. Juan 16:13-14).  

 
2.  Pagpapahayag  

Ang ginagampanan ng Banal na Espiritu sa pagpapahayag ay upang malinaw na maipaalam sa tao 
ang mga bagong katotohanan (Juan 16:13). Gumagamit Siya ng mga tao bilang daan para ipaalam 
ang katotohanan (2 Samuel 23:2) at minsan ang katotohanan na iyon ay masasamang balita (Mikas 
3:8). 
  
Ang Banal na Kasulatan mismo ay isang kapahayagan mula sa Banal na Espiritu (Mateo 22:42-43; 
Mga Gawa 1:16; 4:14-25; 28:25-26; Mga Hebreo 10:15-16)  
 

3.  Pagpapaunawa  
Ang Banal na Espiritu ay nagpapahayag ng impormasyong makalangit sa sangkatauhan, subalit ang 
ilan sa mga ito ay mahirap intindihin (1 Mga Taga-Corinto 13:12). Samakatuwid, ang Banal na Espritu 
ay tumutulong din sa pagunawa natin sa Salita ng Diyos (1 Mga Taga-Corinto 2:12-16) at kung saang 
bahagi ng Salita ng Diyos ang makatutulong sa atin sa iba’t-ibang mga pangyayari na ating haharapin 
sa buhay (Lucas 12:11-12; Mga Hebreo 3:7-8).  Ang ganitong pagsasabuhay ng pang-unawang 
espirituwal ay tinatawag na karunungan.  
 

4.  Inspirasyon  
Hinikayat ng Banal na Espiritu ang ilang piling tao upang isulat ang Banal na Kasulatan (2 Pedro 
1:21). Ipinahayag sa atin sa Salita ng Diyos na “lahat na kasulatan ay kinasihan ng Diyos” na 
nangangahulugang “hiningahan ng Diyos” (2 Timoteo 3:16-17). Nang isinulat ni Apostol Pablo ang 
talatang ito, ginamit niya ang salitang Griyego na di matatagpuan sa iba pang kasulatan. Ito ang 
salitang THEOPNEUSTOS na salitang nabuo sa pamamagitan ng mga salitang THEOS at PNEUMA, 
na ang ibig sabihin ay “Diyos” at “Espiritu.”  Ang lahat ng mga nakasulat sa Biblia ay kinasihan ng 
Diyos, ng Banal na Espiritu.  
 

5.  Mga Kababalaghan  
Si Jesus ay gumawa ng mga kababalaghan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu 
(Lucas 4:18).  
 
Ang Banal na Espiritu ay Siya ring tuwirang instrumento sa iba pang kababalaghang nahayag. Isang 
malinaw na halimbawa ay nang bautismuhan ni Felipe ang isang taga-Etiopia na nawala na lamang 
(Mga Gawa 8:39). Isa pa ay ang panganganak ng birhen.  
 

6.  Ang Birheng Kapanganakan  
Si Maria, isang birhen, ay kinausap ni anghel Gabriel na siya ay maglilihi at manganganak ng isang 
lalaki sa pamamagitan ng pagbaba ng Espiritu Santo at tatawaging Anak ng Diyos ang Kaniyang 
isisilang (Lucas 1:27, 35). Ang pahayag na ito ay hindi lamang nagsasabi sa atin kung aling miyembro 
ng tatlong persona ng Diyos ang makalangit na Ama ni Jesus, kundi isang patunay na ang Banal na 
Espiritu ay Diyos.  
 
Nang si Maria ay nagdadalang tao na kay Jesus, isang anghel ang nagpakita kay Jose, ang lalaking 
mapapangasawa niya at nagsabi sa Kaniya na si Maria ay nagdadalang-tao sa pamamagitan ng 
Espiritu Santo (Mateo 1:18-20).  

 
7.  Paghusga sa Kasalanan  

Isa pang tiyak na ginagampanan ng Banal na espiritu ay husgahan ang sangkatauhan sa kasalanan. 
Ito’y nangangahulugan na ipinaunawa Niya di lamang sa sanlibutan kundi sa mga indibiduwal na tao 
na di sila sumusunod sa mga kautusan ng Diyos at sa gayon ang makasalanan ay nangangailangan 
ng Tagapagligtas (Juan 16:8). Hinuhusgahan Niya ang kasalanan sa pamamagitan ng ating budhi 
(Mga Taga-Roma 9:1).  
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8.  Kapanganakang Muli  
Ang kapanganakang-muli ay isang katawagan na ang ibig sabihin ay “bagong kapanganakan”. Ito ay 
naglalarawan kung ano ang nagaganap sa oras ng kaligtasan hindi ng isang bagay na naganap 
pagkatapos ng kaligtasan.  Ang Banal na Espiritu ay isang Persona na nagkakaloob ng bagong 
pagkasilang na bunga ng ipinangako ng Diyos sa Kaniyang Salita (1 Pedro 1:23; cf. Tito 3:5).  
 

9.  Bautismo  
Nagkaroon ng maraming kalituhan sa Kristiyanismo patungkol sa Bautismo ng Banal na Espiritu. 
Masusing suriin at linawin natin kung ano ang sinasabi ng Biblia sa paksang ito.  
 
Ang salitang Griyego “bautismo” (BAPTIDZO) ay nangangahulugang “ilubog” at ito’y ginagamit ng 
mga Griyego na tanda sa “pagkulay ng mga damit o pag-igib ng tubig sa pamamagitan ng paglulubog 
ng sisidlan sa ibang sisidlan o ang pagkapuspos sa mga tanong.”101  Kung ang seremonyal na 
pagbautismo ay naganap sa tubig, o ang isang sibat na inilulubog sa dugo ng mga sundalo bago 
makipagdigma, ito ay isang simbolo ng pagtanggap o pagtatalaga ng sarili sa ibang tao o layunin. 
Ito‘y isang paraang ginamit upang ipahayag ang pakikipagugnay, maging sa salita, pisikal o 
damdamin man, isinagawa kasama ang ibang panig o lupon ng mga pangyayari. Halimbawa, sinabi ni 
Jesus na kinakailangang siya ay sumailalim sa isang “bautismo” na hayagang pagtukoy sa krus 
(Marcos 10:38) dahil ang bautismo sa tubig ay naganap na sa Kaniya (Marcos 1:9). Ang bautismo ni 
Jesus ay larawan ng Kaniyang pagtanggap sa plano ng Ama para sa kaniyang buhay.  
 
Kaakibat ng mensahe ni Juan Bautista ang pangako na ang Mesias ay “magbabautismo sa Espiritu 
Santo” (Mateo 3:11; Marcos 1:8; Lucas 3:16; Juan 1:33; Mga Gawa 1:5). Kaya, ang bautismo ng 
Espiritu Santo ay di naganap hangang sa isugo ng Panginoon ang Espiritu Santo sa araw ng 
Pentecostes (Juan 14:16-17; Mga Gawa 2:1-4), na tinawag ni Apostol Pedro na “pasimula” (Mga 
Gawa 11:16). Bago naganap ang araw na yaon, ang sinumang manampalataya ay hindi pa 
tumanggap ng ganitong pangyayari. Ito‘y bago para sa Iglesia na nagsimula sa araw ng Pentecostes.  
 
Imposible na maunawaan ang Bautismo sa Espiritu Santo na hindi kinikilala na ang layunin nito ay 
dalhin ang mga mananampalataya sa Araw ng Pentecostes patungo sa “katawan” na kilala sa 
“Katawan ni Cristo” (1 Mga Taga-Corinto 12:12-13), o Iglesis (Mga Taga-Efeso 5:22-30). Pansinin 
natin na ang kasalanan at ang pagiging makalaman ay hindi nag-aalis sa sinumang 
mananampalataya mula sa “Katawan”, dahil kung magkagayun ang mga taga-Corinto at tiyak na 
maaalis (basahin 1 Mga Taga-Corinto 1–11 dahil sa kanilang mga kasalanang nagawa).  
 
Walang kautusan o katuruan na natagpuan kahit saan sa kasulatan na “bautismohan sa Espiritu 
Santo.” Samakatuwid, ito ay isang bagay na nagaganap kapag ang isang indibiduwal ay nanalig kay 
Jesu-Cristo at tinatanggap ang Kaniyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay (1 Mga 
Taga-Corinto 15:1-4). Ito’y hindi basang bautismo, sa halip, ito ay “Tuyong Bautismo”.  
 
Ang katotohanang espirituwal ng bautismo para sa mga mananampalataya ay malinaw na binanggit 
ni Apostol Pablo. Sinasabi niya:  
 

Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus 
ay nabautismuhan sa Kaniyang kamatayan? Samakatuwid, tayo’y namatay na 
at nalibing na kasama Niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong 
binuhay na muli si Cristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, 
tayo naman ay mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa 
tayo ni Cristo sa isang kamatayan, tulad ng Kaniyang kamatayan, tiyak na 
makakaisa Niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng Kaniyang 
pagkabuhay. (Mga Taga-Roma 6:3-5) 
  

Ang bautismo ng Espiritu Santo na kung saan ang mananampalataya ay pinananahanan ng Banal na 
Espiritu (Juan 14:17; Mga Taga-Roma 5:5) samakatuwid ay nangyayari kapag ang isang tao ay 
tumanggap kay Jesu-Cristo bilang Tagapagligtas at naging kaisa ng Kaniyang kamatayan sa krus.  
 

10.  Pagtatak  
Ang “tatak” ay tumutukoy sa isang bakas na ginawa. Tulad ng isang singsing na itinatak sa malambot 
na kandila. Ginawa ito ng mga Judio sa libingan ni Jesu-Cristo, upang malaman nila kung ang batong 
panara sa libingan ay inalis o ginalaw (Mateo 27:66). Inilalalagay ng Banal na Espiritu ang di 
nakikitang “tatak” ng Diyos sa isang tao kapag ang taong iyon ay nananalig kay Cristo (Mga Taga-
Efeso 1:13).  
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Ito ay maka-Diyos na pagpapatibay na ang isang tao na nagtataglay ng ganitong tatak ay tinanggap 
na. Ang isang Mananampalataya ay naipasok na sa pangmatagalang pakikipag-isa kay Jesu-Cristo at 
bunga nito’y “itinatatak ng Banal na Espiritu ang Kaniyang pangalan” sa pag-iisang yaon. Ang Banal 
na Espiritu, ay gumagamit ng “tatak ng Diyos” (2 Mga Taga-Corinto 1:22) upang gawin ang di-
nakikitang tanda ng Diyos.  
 
Dahil sa ang bawat mananampalataya ay mayroong tatak na mula sa Banal na Espiritu, di dapat 
nating “pighatiin” Siya sa mga bagay na magdadala sa atin sa kasalanan (Mga Taga-Efeso 4:30).  
 
Ipinahayag na tayo’y “tinatakan” para sa Araw ng katubusan (Mga Taga-Efeso 4:30; 1:13-14) na 
tumutukoy sa darating na araw na kung saan ang ating katubusan ay magiging ganap sa muling 
pagkabuhay (Mga Taga-Roma 8:23).  
 

11.  Pananahan 
Ang pananahan ng Banal na Espiritu ay nagaganap sa oras ng kaligtasan. Ito ang kaganapan ng 
ipinangako ni Jesus nang sabihin Niya, “Dadalangin Ako sa Ama, at kayo’y bibigyan Niya ng isa 
pang Patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito’y ang Espiritu ng 
katotohanan, na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi Siya nakikita ni nakikilala ng 
sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo Siya, sapagkat Siya’y sumasainyo at nananahan sa inyo” 
(Juan 14:16-17).  
 
Bago dumating ang araw ng Pentecostes, sinabi na ang Banal na Espiritu ay sumasaibabaw sa mga 
mananampalataya. Pasimula ng araw ng Pentecostes Siya’y nasa “loob” o “nananahan” sa mga 
mananampalataya. Ang pananahanan ng Banal na Espiritu ay namumukod-tangi sa panahon ng 
Iglesia (Mga Taga-Roma 8:9; 1 Mga Taga-Corinto 3:16; 6:19; 2 Timoteo 1:14).  
 
Ang iba’t-ibang pangunahing mga gawain ng Banal na Espiritu, gaya ng paghusga sa kasalanan, at 
paghahayag ng katotohanan ay pareho, subalit ang Kaniyang “lokasyon” ay nagbago.  
 
Ang pananahanan ng Banal na Espiritu sa katauhan ng Mananampalataya ay nagaganap sa isang 
iglap gaya ng bautismo sa Espiritu Santo, na nangyayari sa oras ng kaligtasan. Dahil sa ang bautismo 
at ang pananahan ng Banal na Espiritu ay mga kaloob na mula sa Diyos (Mga Gawa 11:16-17; Mga 
Taga-Roma 5:5), ito’y hindi puwedeng mawala (Mga Taga-Roma 11:29). Ang pananahan ng Banal na 
Espiritu ay kailanman ay di nawawala ng dahil sa lantad na kasalanan ng mananampalataya, tulad ng 
pinatunayan ng mga mananampalataya sa Iglesia sa Corinto. Sa 1 Mga Taga-Corinto 1:2; 3:16 at 
6:19, ang mga mananampalataya sa Corinto ay ipinagpalagay pa ring ligtas sa kabila ng kanilang 
mga kasalanang nagawa na binanggit ni Apostol Pablo sa kabanata 5 at 6.  
 
May dalawang pangyayari na nakatala sa aklat ng Mga Gawa na kung saan ang Banal na Espiritu ay 
ipinagkaloob pagkatapos ng kaligtasan (Mga Gawa 10:44; 19:1-6). Gaya ng inaasahan, ang mag-
aaral ay isinaalang-alang ang kahalagahan ng mga katanungan tulad ng mga tanong na “Sino”, 
“Ano”, at “Kailan”. Sa parehong usapin, ang isang taong naugnay ay nananalig na ang Mesias ay 
darating, subalit hindi alam kung kailan Siya tiyak na darating. Pagkatapos siyang maturuan na ang 
Mesias ay dumating at naniwala sa balita, tinanggap din niya ang Banal na Espiritu. Hindi katalinuhan 
na kumuha ng mga espesyal na pangyayari at paniwalaan na sila ay mga normal na pangyayari.  
 

12.  Pagpupuspos  
Sa ating pag-aaral sa Pagpupuspos ng Banal na Espiritu dadako muli tayo sa Salita ng Diyos para sa 
kasagutan. Titingnan natin sa paglalarawan ng Biblia ang pagpupuspos ng Banal na Espiritu at 
pagkatapos ay sasaliksikin upang malaman ang kahalagahan nito sa ating buhay.  

 
a.  Nakita natin na ang pagpupuspos ng Banal na Espiritu ay:  

1)  Ipinagkaloob para sa pamumuno. Mga natatanging paglilingkod gaya ng kahusayan sa 
 paggawa  

Ang pagpupuspos ng Banal na Espiritu ay ipinagkaloob sa kapanahunan ng bansang Israel 
sa mga partikular na tao upang maisagawa ang isang tiyak na gawain. Ang Banal na Espiritu 
ay maaaring hilingin (Lucas 11:13), subalit ito’y di na kinakailangan pa. Nakatala sa Banal na 
Kasulatan na si Besalel ay pinagkalooban, isa sa mga naging manggagawa ng Tabernakulo, 
upang ang kaniyang kagalingan ay maging kapuri-puri sa Diyos (Exodo 31:3; 35:31), 
Nabanggit din na si “Josue ay puspus ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala” 
(Deuteronomio 34:9) upang pamunuan ang bansang Israel pagkatapos na mamatay sa 
Moises. 
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2)  Ipinagkaloob para sa natatanging gawain, pagpapalakas-loob at propesiya  
Sa ebanghelyo ni Lucas makikita natin na si Juan Bautista (Lucas 1:15), ang kaniyang inang 
si Elizabeth (Lucas 1:41) at ang kaniyang amang si Zacarias (Lucas 1:67) ay napuspus din ng 
Banal na Espiritu. Ang tinuran ng mga talata ay nagpapatibay ng isang pangunahing 
alituntunin na ang “pagpuspos” ng Banal na Espiritu ay sanggunian sa maka-Diyos na 
kapangyarihan na pinagkaloob para dalhin ang natatanging paglilingkod at nang 
maisakatuparan ang isang dikaraniwang gawin.  

 
3)  Ipinagkaloob para sa natatanging pagpapahayag para sa tiyak na taga pakinig  

Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus at bago pa Siya umakyat sa langit, kinausap 
Niya ang Kaniyang mga alagad na tanggapin ang Banal na Espiritu (Juan 10:22). Ito’y isang 
patunay na pamamanhik na makinig sa Banal na Espiritu (Mga Gawa 1:2) at hintayin ang 
Kaniyang pagbibigay ng kapangyarihan na magaganap sa lalong madaling panahon (Mga 
Gawa 1:8). Ito’y magbibigay sa kanila ng biyaya upang mapatawad yaong mga 
lumapastangan at nagpapako kay Jesus (Juan 20:23).  
 
Nang mapagkalooban na sila ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng 
pagpuspos sa kanila noong Araw ng Pentecostes, nagpasimula silang magsalita sa iba’t-
ibang wika ng tao na dating hindi naman nila batid (Mga Gawa 2:1-11 bigyang pansin ang 
talatang 4, 8 at 11). Si Apostol Pedro ay napuspos upang ipangaral ang mensahe na nakatala 
sa gayunding kabanata (Mga Gawa 2:14-40) at upang ihayag ang pangako ng Banal na 
Espiritu sa lahat ng tatanggap sa balita tungkol kay Jesus (2:38-40).  Malinaw sa 
pagkakataong ito sa kapanahunan ng Israel, ang pagpupuspos ng Banal na Espiritu ay may 
kaugnayan sa pagbibigay ng tanging kapangyarihan upang maisakatuparan ang tanging 
gawain.  

 
4)  Ipinagkaloob para sa espirituwal na pagsasanggalang at katapangan  

Ang sumunod na pangyayari ng pagpupuspos ng Espiritu ay naganap nang si Pedro ay 
gumawa ng isang pahayag laban sa mga Judio (Mga Gawa 4:5-12), at nagbigay ulat tungkol 
sa pagtatanggol sa mga kaibigan. Si Pedro, at ang kaniyang mga kaibigan ay puspus ng 
Banal na Espiritu at binigyang kapangyarihan sa pagpapahayag ng Salita ng buong tapang 
(Mga Gawa 4:31). Tandaan natin ang dalawang pangyayaring ito ng pagkapuspos ay walang 
kaugnayan sa pagsasalita ng ibang wika. Samakatuwid, ang paniniwalang ang pagpupuspos 
ng Banal na Espiritu ay laging may kaugnayan sa pagsasalita ng iba’t-ibang wika ay hindi 
tumpak.  
 
Sa mga naunang halimbawa ng pagpupuspos ng Banal na Espiritu, maaari nating matiyak na 
habang ang pananahan ng Banal na Espiritu ay nagaganap na minsan lamang sa buhay ng 
isang Mananampalataya at ito’y panghabangbuhay, ang pagpupuspos ng Banal na Espiritu 
ay nagaganap na paulit-ulit at ito ay pansamantala lamang. Isa pang patunay tungkol dito ay 
hindi inuutusan ang mga mananampalataya na tirahan ng Banal na Espiritu kundi sila’y 
inuutusan na “mapuspos” (Mga Taga-Efeso 5:18). Ang pananahan ng Banal na Espiritu ay 
may kaugnayan sa isang kalalagayan (Ang banal na Espiritu ay nasa atin at tayo’y na kay 
Cristo) samantalang ang pagpupuspos ng Banal na Espiritu ay may kaugnayan sa 
pagpapamalas ng Kaniyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Mananampalataya.  

 
5)  Ipinagkaloob upang bigyang kapangyarihan ang ministeryo  

Inilaan ang pagpupuspos ng Banal na Espiritu sa Iglesia upang bigyang kapangyarihan ang 
ating mga gawaing paglilingkod sa ibang mananampalataya. Nang sumulpot ang isang 
problema sa unang Iglesia patungkol sa pangangalaga sa mga balo (Mga Gawa 6:1), 
ipinahayag ng labing-dalawang alagad sa kapulungan na pumili ng mga lalaking kilala sa 
pagiging mabuti, puspos ng Banal na Espiritu at may katalinuhan upang mamahala tungkol 
sa mga ito (Mga Gawa 6:2-5), na ito’y ginawa naman ng kapulungan. Nakita ng mga alagad 
ang kahalagahan ng kapuspusang espirituwal ng isang tao upang maisakatuparan ang 
ministeryo sa loob ng Iglesia.  

 
6)  Ipinagkaloob upang makilala ang makadiablong pandaraya  

Sa unang misyonaryong paglalakbay ni Apostol Pablo, ipinahayag niya ang Salita ng Diyos 
sa isang opisyal na taga-Roma na nagngangalang Sergius Paulus, subalit siya’y 
sinalangsang ng isang salamangkero na nagngangalang Elimas (Mga Gawa 13:6-7). Si Pablo 
na puspos ng Banal na Espiritu ay nakababatid na si Elimas ay kumikilos upang salungatin 
ang Salita ng Diyos (Mga Gawa 13:8-10).  
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7)  Ipinagkaloob upang harapin ang pagtanggi  
Ang natalang halimbawa nito ng pagpupuspos ng Banal na Espiritu ay naganap kina Pablo at 
Bernabe nang sila’y pagtanggihanan ng mga Judio sa Antoquia ng Pisidia (Mga Gawa 13:42-
51). Ang pagpupuspos ng Banal na Espiritu sa pahayag na ito ay nagpapahiwatig na ang 
patuloy na pakikipag-ugnayan sa Banal na Espiritu ay nagaganap sa panahon ng kanilang 
ministeryo (Mga Gawa 13:52).  

 
b.  Ang Pagpupuspos ng Banal na Espiritu sa Lumalagong Kristiyano  

Bagama’t ang mananampalataya ay inatasan na mapuspos ng Banal na Espiritu (Mga Taga-
Efeso 5:18) maaari nating sabihin na hindi lahat ng mananampalataya ay napupuspos ng Banal 
na Espiriru sa lahat ng oras.  
 
Bagaman ang kasalanan ang hahadlang sa pakikipag-ugnayan ng mananampalataya sa Diyos, 
masasabi natin na hahadlangan din nito ang pagbibigay ng kapangyarihan o ang pagpupuspos 
ng Banal na Espiritu (1 Juan 1:6). Ang patuloy na pagpupuspos ng Banal na Espiritu ay isang 
katotohanan sa buhay Kristiyano, na ito’y tumutukoy sa ‘paglakad’ sa liwanag (Juan 8:12; 12:35-
36; Mga Taga-Efeso 5:7-10; 1 Juan 1:7). May mga pagkakataon na magkakasala ang bawat 
mananampalataya (1 Juan 1:8, 10). Ang pagkakasalang ito ay humahadlang sa ating pakikipag-
ugnayan sa Diyos at kinakailangang ipahayag ng mananampalataya ang kaniyang pagkakasala, 
tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya na sa katotohanan ang Diyos ay “tapat at 
matuwid na magpapatawad sa ating mga kasalanan at maglilinis sa lahat nating kalikuan” (1 Juan 
1:9).  
 
Pansinin natin na ang pagpupuspos ng Banal na Espiritu ay isang malinaw na natapos ng gawa, 
isang biglaang pangyayari, hindi isang proseso na bahagya lamang nagaganap. Walang natala 
kahit saang bahagi ng banal na kasulatan na pinatutungkol kaninuman na bahagya lamang na 
napupuspus ng Banal na Espiritu at ang pagkapuspos ng Banal na Espiritu ay hindi nababatay sa 
paglagong Kristiyano. Samakatuwid, ang pagpupuspos ng Banal na Espiritu ay: (1) nakalaan sa 
lahat ng mananampalataya, anuman ang kanilang antas ng paglago, at (2) ito’y ganap. 
Kinakailangang maging malinaw, na dahil sa ang Banal na Espiritu ay maaaring tanggihan o 
salungatin (Mga Gawa 7:51), ang isang indibiduwal ay kailangang pasakop sa Kaniya upang 
mapuspos.  
 
Sa mga nakalap nating katotohanan maaari nating sabihin, na ang pagpupuspos ng Banal na 
Espiritu ay isang tapos na gawain na nagbibigay kapangyarihan sa mananampalataya na 
mamuhay bilang isang Kristiyano. Malinaw na hindi ito ang layunin ng buhay Kristiyano, ngunit ito 
ay isang elemento ng pasimula at pananatili (nagpapanatili) sa Buhay Kristiyano.  
 
Mayroong apat na panlabas na bunga ng pagkapuspos ng Banal na Espiritu: (1) kapangyarihang 
purihin ang Diyos (panlabas na pahayag), (2) pagsamba sa Diyos (panloob na pahayag), (3) 
pagpapasalamat sa Diyos, at (4) pagpapasakop sa isa’t-isa (Mga Taga-Efeso 5:19-21).  

 
13.  Pananalangin 

Sa seksiyon ng pagpupuspos sa Banal na Espiritu nakita natin ang kahalagahan ng pananatili. 
Tinuruan din tayo na mahalagang “manalangin sa Espiritu,” na tumutukoy sa ating kaugnayan sa 
Diyos Espiritu Santo (Mga Taga-Efeso 6:18; Judas 1:20-21). Sa ating buhay panalangin, isang 
katotohanan ay dapat na may kaugnayan tayo sa Diyos habang tayo’y nananalangin, kaya dapat 
nating panatilihin ang pahayag sa ating mga nagawang pagkakasala (1 Juan 1:9).  
 
May mga pagkakataon na di tayo marunong manalangin, di natin alam kung anong salita ang ating 
bibigkasin o kaya’y kung ano nga ang dapat nating sabihin. Kapag ito’y nagaganap dapat tayong 
magtiwala sa katotohanan na ang Banal na Espiritu ay namamagitan para sa atin upang maipaabot 
ang ating mga panalangin sa harapan ng Ama (Mga Taga-Roma 8:26-27). 
  

14.  Katiyakan 
Bahagi ng ginagampanan ng Banal na Espiritu ay tiyakin sa mananampalataya ang kaligtasan at 
walang hanggang mga pagpapala. Sinasabi sa atin na Siya’y “nagpatotoo, na tayo’y mga anak ng 
Diyos,” at tayo’y mga “tagapagmana na kasama ni Cristo,” (Mga Taga-Roma 8:16-17).  
 
Ang Banal na Espiritu ay Siyang “pangako” ng ating walang hanggang pagkahirang (Mga Taga-Efeso 
1:13-14).  
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15.  Pamamagitan  
Tinitiyak ng Banal na Espiritu na alam ng Diyos Ama ang ating mga hangarin kahit di natin 
maipahahayag ang mga ito (Mga Taga-Roma 8:26-27).  
 

16.  Pagbibigay ng Mga Kaloob 
Nang si Jesu-Cristo ay umakyat patungo sa Ama, nagbigay Siya ng mga kaloob sa sangkatauhan 
(Mga Taga-Efeso 4:11). Ang mga espirituwal na kaloob na ito ay ipinamahagi sa mga 
mananampalataya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu (1 Mga Taga-Corinto 12:11,18; Mga Hebreo 
2:4).  

 
Ang kaloob na espirituwal ay isang kakayahang ibinigay ng Diyos upang mahigitan ang isang bahagi 
ng buhay sa kapakinabangan ng katawan ni Cristo (1 Mga Taga-Corinto 12). Ang bawat 
mananampalataya ay mayroong kaloob at nararapat na gamitin ito sa paglilingkod sa kapuwa 
mananampalataya (1 Pedro 4:10).  
 
Samantalang ang Kaloob na Espirituwal ay hindi likas o nakukuhang kakayahan, ang Banal na 
Espiritu ay madalas na gumagamit ng ating likas na talino at kakayahan sa pamamagitan ng kaloob 
na espirituwal. Ang katalinuhan sa musika ay isang halimbawa na maaaring maipahayag sa 
pamamagitan ng kaloob sa Pangangaral (Mga Taga-Roma 12:8).  
 
Maaari rin na kailangan mo ang iba pang natamong kakayahan para sa iyong kaloob na espirituwal 
upang ganap na magamit. Halimbawa, kung ikaw ay mayroong kaloob sa pagtuturo (Mga Taga-Roma 
12:7; 1 Mga Taga-Corinto 12:28; Mga Taga-Efeso 4:11), kailangang pag-aralan natin ang salita ng 
Diyos (2 Timoteo 2:15) at pag-aralan kung paano ito ituturo.  
 
Palalawakin natin ang pag-aaral patungkol sa mga espirituwal na kaloob sa susunod na seksiyon 
(aralin).  
 

17.  Pagtuturo 
Ang isang mahalagang ginagampanang bahagi ng Banal na Espiritu ay upang turuan tayo ng mga 
bagay tungkol sa Diyos (Juan 14:26). Maaari Niyang turuan tayong madalian ayon sa kung ano ang 
pangangailangan (Lucas 12:11-12) o kaya naman maaari Niya tayong patnubayan sa proseso ng 
pagkatuto (Juan 16:13-15).  
 
Sa pamamagitan lamang ng pagtuturong ministeryo ng Espiritu Santo tayo’y totoong matututo ng mga 
espirituwal ng bagay (1 Mga Taga-Corinto 2:10-16).  
 

18.  Patnubay  
Ang Banal na Espiritu ay Patnubay natin sa buhay Kristiyano. Bilang ating Patnubay, ang Kaniyang 
pangunahing layunin ay turuan tayo tungkol sa Panginoong Jesus (Juan 16:13) upang tayo’y maging 
katulad Niya (1 Mga Taga-Corinto 11:1; Mga Taga-Efeso 5:1).  
 
Kung saan ang kalooban ng Diyos ay malinaw na nahahayag sa pamamagitan ng Kaniyang Salita, 
katulad sa usaping moral (1 Timoteo 1:8-11; Mga Taga-Roma 8:12-14) ang patnubay ng Banal na 
Espiritu ay lantad. Dahil sa kinasihan ng Banal na Espiritu ang Biblia (2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 
1:21), malalaman natin ang Kaniyang kalooban mula sa kung ano ang nasususulat at ito’y nagiging 
patnubay natin.  
 
Kapag ang tuwirang kalooban ng Diyos ay hindi malinaw na nahayag sa Kaniyang Salita, gaya ng 
pagpili sa dalawang mabuting bagay, kailangang magpasakop tayo sa Kaniya “bilang isang haing 
buhay at banal” (Mga Taga-Roma 12:1) upang maunawaan natin ang Kaniyang kalooban sa bagay 
na ito (Mga Taga-Roma 12:2).  
Sa iba pang mga halimbawa tungkol sa patnubay ng Banal na Espiritu tingnan ang Mga Gawa 8:29; 
10:19-20; 13:2-4; 16:6-7; 20:20-23.  
 

19.  Bunga 
Ang pananahan ng Banal na Espiritu ay naghahangad na mamunga sa atin. Ang bungang ito ay pag-
ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil 
sa sarili (Mga Taga-Galacia 5:22-23). Upang ito’y mangyari, kailangang hayaan natin ang Banal na 
Espiritu na bigyan tayo ng kapangyarihan sa ating pamumuhay Kristiyano (Mga Taga-Galacia 5:16, 
25) upang ang makalamang gawain at ang mga gawang masama ay mapagtagumpayan (Mga Taga-
Galacia 5:17-21).  
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20.  Galak at Kagalakan  
Pinasisigla ng Banal na Espiritu ang galak na nasa loob natin at ang kagalakan na mula sa atin. Ang 
galak na ito ay nagaganap kahit na sa matinding paguusig (1 Mga Taga-Tesalonica 1:6). Ito ay isang 
madalas na pagtugon sa mga pagpapala ng Ama sa iba at hindi lamang isang pagtugon sa 
pagpapalang personal (Lucas 10:21).  
 

21.  Nag-Uumapaw na Pag-Ibig  
Kapag ang Banal na Espiritu ay nanahan sa isang nananalig kay Cristo Jesus, nagdadala Siya ng 
maka-Diyos na pag-ibig at pag-asang di-mabibigo (Mga Taga-Roma 5:5).  
 

22.  Pagkamakatuwiran, Kapayapaan at Galak  
Sa buhay ng mananampalataya, ipinahahayag ng Banal na Espiritu na ang pinakamahalagang 
pagpapala sa kaharian ng Diyos ay ang pagpapalang espirituwal hindi ang pagpapalang pisikal (Mga 
Taga-Roma 14:17).  
 

23.  Pagbibigay Kapangyarihan  
Pinagkakalooban ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang Mananampalataya upang maranasan 
ng mananampalataya ang masaganang pag-asa (Mga Taga-Roma 15:13) at sa gayun ay magkaroon 
ng kakayahang ipangaral ang walang hanggan at makalangit na ebanghelyo (1 Pedro 1:12).  
 

24.  Pagpapakabanal  
Tayo’y ibinukod (pinaging banal) sa Diyos upang makapaghandog tayo sa Diyos ng katanggap-
tanggap na handog ng pagpupuri at makagawa ng kabutihan sa kapuwa (Mga Taga-Roma 15:16 cf. 
Mga Hebreo 13:15-16). Ang ganitong pagpapakabanal ay kinabibilangan ng mga moral na usapin, 
sapagkat yaong nauugnay sa imoral na gawain o imoralidad ay bumabagal at maaaring tumigil sa 
espirituwal na pag-unlad o paglago (1 Mga Taga-Tesalonica 4:1-8).  Bahagi ng ating pagpapakabanal 
ay ang pagpapaubaya sa Banal na Espiritu na “pakabanalin” Niya tayo na gaya Niyang “Banal” (1 
Pedro 1:16).  
 

25.  Pakikisama 
Ang Banal na Espiritu ang (Siyang) nagtatatag ng pagsasamahan sa pagitan ng mga 
mananampalataya ayon sa biyaya ni Jesu-Cristo at sa pag-ibig ng Ama (2 Mga Taga-Corinto 13:14).  

 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 5, Seksiyon 5B  
 
 2.  Basahin ang mga sumusunod na mga talata at ilarawan ng ginagampanan ng Banal na Espiritu:  
  a.  Job 33:4  
  b.  Juan 16:13  
  c.  1 Mga Taga-Corinto 2:12-16  
  d.  2 Pedro 1:21  
  e.  Lucas 4:18  
  f.  Lucas 1:27 and 35  
  g.  Juan 16:8  

 h.  Tito 3:5  
  i.  Mateo 3:11  
  j.  Efeso 1:13 
  k.  Juan 14:16-17  
  l.  Efeso 5:18  

  m. Efeso 6:18  
  n.  Mga Taga-Roma 8:16-17  
  o.  Mga Taga-Roma 8:26  
  p.  1 Mga Taga-Corinto 12:11 and 18  
  q.  Juan 14:26  
  r.  Galacia 5:22-23  
  s.  1 Mga Taga-Tesalonica 1:6  
  t.  Mga Taga-Roma 5:5  
  u.  Mga Taga-Roma 14:17  
  v.  Mga Taga-Roma 15:13  
  w.  Mga Taga-Roma 15:16  
  x.  2 Mga Taga-Corinto 13:14

  
C.  Ang Banal na Espiritu ay Inilalarawan Bilang  

• “Isang Kaagapay” na tumutukoy sa Kaniyang ministeryo ng pag-aaliw at pagpapatibay ng loob gaya 
ng kay Jesus. Juan 14:16  

• Ang “Hininga ng Makapangyarihan” na tumutukoy sa Kaniyang kapangyarihan na magbigay ng 
buhay. Job 32:8; 33:4  

• Ang “Kaloob” na tumutukoy sa Kaniyang presensiya bilang kaloob na mula sa Diyos. Mga Gawa 
2:38; 8:19-20; 10:45  

• Ang “Katulong” na tumutukoy sa Kaniyang pagbibigay ng lakas ng loob sa pagtuturo ng katotohanan 
sa mga tao. Juan 14:26  

• Isang “Tatak ng Pangako” na tumutukoy sa tandang ibinigay sa atin patungkol sa ating kaligtasan. 2 
Mga Taga-Corinto 1:22; 5:5; Mga Taga-Efeso 1:14  

• “Pangako” na tumutukoy sa Kaniyang ginagampanang bahagi sa plano ng Diyos. Mga Gawa 2:33; 
Mga Taga-Efeso 1:13  
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• Ang “Espiritu ng Pagkukupkop” na tumutukoy sa Kaniyang ginagampanang bahagi sa pagdadala 
sa atin sa loob ng pamilya ng Diyos. Mga Taga-Roma 8:15  

• Ang “Espiritu ng Paghuhukom at Pagniningas” na tumutukoy sa Kaniyang katuwiran at 
katarungan bilang Diyos. Isaias 4:4  

• Ang “Espiritu ni Cristo” na tumutukoy sa Kaniyang ginagampanang bahagi sa pagkatao ni Jesu-
Cristo. Mga Taga-Roma 8:9; Mga Taga-Filipos 1:19; 1 Pedro 1:1  

• Ang “Espiritu ng Pagpapayo at Kalakasan” na tumutukoy sa pagkahabag at pag-alalay sa mga 
nangangailangan. Isaias 11:2  

• Ang “Espiritu ng Pananampalataya” na tumutukoy sa Kaniyang pagiging karapatdapat na 
sampalatayanan. 2 Mga Taga-Corinto 4:13  

• Ang “Espiritu ng Kaluwalhatian” na tumutukoy sa Kaniyang kadakilaan. 1 Pedro 4:14  
• Ang “Espiritu ng Diyos” na tumutukoy sa Kaniyang makadiyos na kalikasan. Genesis 1:2; Exodo 

31:3; 35:31; Mga Bilang 24:2; 1 Samuel 10:10; 11:6; 19:20, 23: 2 Mga Cronica 15:1; 24:20; Job 33:4; 
Mga Awit 106:33; Ezekiel 11:24; Mateo 3:16; 12:28; Mga Taga-Roma 8:9, 14; 1 Mga Taga-Corinto 
2:11, 14; 7:40; 12:3; Mga Taga-Efeso 4:30; Mga Taga-Filipos 3:3; 1 Juan 4:2  

• Isang “Banal na Espiritu” na tumutukoy sa Kaniyang kalikasan bilang Diyos. Genesis 41:38  
• Ang “Espiritu ng Biyaya at Pagsamo” na tumutukoy sa Kaniyang pagiging mabiyaya at kahandaan 

na makinig sa mga panalangin. Zacarias 12:10  
• Ang “Espiritu ng Kaniyang Anak” na itinukoy sa lahat ng Trinidad. Mga Taga-Galacia 4:6  
• Ang “Espiritu ng kabanalan” na nangangahulugan na hindi lamang Siya Espiritu na Banal 

(nakabukod) kundi Siya’y naghahayag din ng katotohanan ng kabanalan. Mga Taga-Roma 1:4  
• Ang “Espiritu ng Paghuhukom” na tumutukoy sa Kaniyang pahayag ng paghuhukom. Isaias 4:4  
• Ang “Espiritu ng Katarungan” na itinukoy sa Kaniyang pagiging pantay at walang kinikilingan. 

Isaias 28:6  
• Ang “Espiritu ng kaalaman at pagkatakot sa Panginoon” na tumutukoy sa kaalamang ibinibigay 

Niya na nagdudulot ng pagbibigaygalang sa Panginoon. Isaias 11:2  
• Ang “Espiritu ng Buhay” na tumutukoy sa Kaniyang ginagampanan sa pagbibigay ng ispirituwal na 

buhay. Mga Taga-Roma 8:2  
• Ang “Espiritu ng ating Diyos” na tumutukoy sa Kaniyang tungkuling magbigay-buhay sa Iglesia na 

nagpapahayag sa Diyos. 1 Mga Taga-Corinto 6:11  
• Ang “Espiritu ng buhay na Diyos” na isang paghahambing sa Diyos at Diyos-diyosan. 2 Mga Taga-

Corinto 3:3  
• Ang “Espiritu ng Panginoon” na tumutukoy sa Kaniyang pagtulong sa Panginoon. Lucas 4:18; Mga 

Gawa 5:9; 8:39; 2 Mga Taga-Corinto 3:17  
• Ang “Espiritu ng Panginoong Diyos” na tumutukoy sa Kaniyang pagtulong sa Diyos na Panginoon. 

Isaias 61:1  
• Ang “Espiritu ng Katotohanan” sapagkat walang anumang kasinungalingan na matatagpuan sa 

Kaniya. Juan 14:17; 15:26; 16:13; 1 Juan 4:6  
• Ang “Espiritu ng Karunungan at Pagkaunawa” na tumutukoy sa Kaniyang kakayahang magbigay ng 

tamang pagkaunawa at paggamit sa Salita ng Diyos habang isinasakatuparan sa buhay. Isaias 11:2  
• Ang “Espiritu ng Karunungan at Pahayag” na tumutukoy sa Kaniyang kakayahan na pumatnubay 

sa sinuman tungo sa tamang paggamit ng Salita ng Diyos upang lalo pang mahayag si Cristo. Mga 
Taga-Efeso 1:17  

• Ang “Tinig ng Makapangyarihan” na tumutukoy sa Kaniyang ginagampanan bilang 
tagapagpahayag ng Salita ng Diyos. Ezekiel 1:24  

• Ang “Tinig ng Panginoon” na tumutukoy sa Kaniyang pagsasalita para sa kataas-taasang 
kapangyarihan. Isaias 6:8 

 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabnata 5, Seksiyon 5C  
 

3.  Kunin ang magkakaibang paglalarawan ng pagkatao ng banal na Espiritu at ginagampanan na 
nakasulat sa bahaging “C” at iugnay sila sa mga paglalarawan ng mga gawain ng Banal na 
Espiritu sa ibaba. Muli, ang paglalarawan nito ay maaaring iugnay sa higit pa sa isang kategorya.  
Maaari mong markahan ang mga paglalarawan ng mga gawain ng Banal na Espiritu sa aklat na 
ito ng a o b.  

  a.  Kaniyang Ginagampanan  
  b.  Kaniyang Pagkatao  
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Kabanata 6 

 
Mga Doktrina  

ng  
Paglikha ng Diyos  
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Seksiyon 1 
Ang Paglikha (Cosmology)  
 
Ang unang talata ng Biblia ay nagsasabi sa atin na, “Sa pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa” 
(Genesis 1:1). Ang salitang Hebreo na isinalin sa “nilikha” ay BARA na nangangahulugang “pasimulan ang 
isang bagong bagay”102  kasama ng katotohanang “paglikha ng isang bagay mula sa wala.”103  

Tanging Diyos 
lamang ang sinabing nakalikha sa pamamagitan ng “BARA” sa mga bagay.  
 
Ang katotohanan na nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ay nabanggit sa mga iba-ibang sipi ng Biblia (Isaias 
40:26-28; 42:5; 45:12, 18). Mahalagang tanggapin natin ang katotohanang ito na siyang sumasagot sa isa sa 
mga pangunahing tanong ng sangkatauhan, “Paano nagsimula ang sangkatauhan?” Ang sagot nga dito ay, 
nilikha ng Diyos ang sangkatauhan.  
 
Ang sumulat ng aklat ng Hebreo ay nagsasabi sa atin na, “Dahil sa pananalig sa Diyos nauunawaan natin 
na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng Salita Niya, at ang mga bagay na nakikita ay mula sa 
mga hindi nakikita” (Mga Hebreo 11:3). Ito ang nagtuturo sa atin na ang Diyos ay nagsalita at nagkaroon ng 
kalangitan. Ang paglikha ay naganap sa pamamagitan ng kapangyarihan at kakayahan ng Diyos at hindi sa 
ebolusyonaryong pamamaraan (Mga Awit 33:6; 148:4-5).  
 
Sinasabi rin ng Biblia na nilikha ng Diyos ang lahat ng may buhay (Genesis 1:21) kasama ang mga kaluluwa 
ng sangkatauhan (Genesis 1:27; 5:2; 6:7; Isaias 45:12) pagkatapos ay “namahinga” Siya sa Kaniyang 
kamanghamanghang gawain (Genesis 2:3-4). Samantala, isang araw sa darating na panahon, lilikhain Niya 
ang isang bagong langit at lupa (Isaias 65:17; 2 Pedro 3:10-13; Pahayag 21:1).  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 6, Seksiyon 1  
 
 1. Basahin ang Genesis 1:1.  Sino ang lumikha ng langit at lupa?  
 
 2. Basahin ang Mga Hebreo 11:3.  Paano sila nilikha ng Diyos?  
 
 3. Basahin ang Genesis 1:2-31.  Ano ang mga nilikha ng Diyos?  
 
 4. Basahin ang 2 Pedro 3:10-13 at Pahayag 21:1.  Ano lilikhain ng Diyos sa hinaharap?  
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Seksiyon 2 
Ang Mga Anghel (Angelology)  
 
A.  Ang Kanilang Persona 

Ang Salita ng Diyos ay nagsasabi na may nilikha na mas matatalino pa sa mga tao, kilala sila bilang mga 
anghel. Sila ay binanggit maraming ulit at nakita sa buong Biblia, mula Genesis hanggang Pahayag. Ang 
pangunahing kahulugan ng salitang “anghel” sa mga wika ng Hebreo (MALA’AK) at Griyego (ANGELOS) 
ay “mensahero”. Ang mga nilikhang ito samakatuwid ay may kakayahang mag-isip at tumalastas. Dahil 
sila ay nagtataglay ng talino (Mateo 8:29; 2 Mga Taga-Corinto 11:3; 1 Pedro 1:12), may mga damdamin 
(Lucas 2:13; Santiago 2:19; Pahayag 12:17) at nagtataglay ng kakayahang pumili (Lucas 8:28-31; 2 
Timoteo 2:26; Judas 6), sila ay mga nilikhang may personal na katauhan.  
 
Ang mga Anghel ay mga espiritung nilalang (Mga Hebreo 1:14) na maaaring mag-anyong tao kapag 
pinahintulutan ng Diyos na gawin ito (Lucas 2:9; 24:4). Sila ay mga supernatural na nilalang na nasa mas 
mataas na posisyon kaysa mga tao (Mga Hebreo 2:7). Ito’y nangangahulugan na sila ay mas malalakas 
at matatalino kaysa tao (Pahayag 10:1-3). Subalit hindi pa rin nila alam ang lahat ng mga bagay (1 Pedro 
1:12) at hindi rin nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan (Mateo 25:41) na katulad ng Diyos, ni nalalaman 
ang lahat ng mga bagay.  
 
Binigyan lamang tayo ng tatlong pangalan ng mga anghel sa Kasulatan. Sila ay sina Miguel (Daniel 
10:13,21; 12:1; Judas 1:9; Pahayag 12:7), Gabriel (Daniel 8:16; 9:21; Lucas 1:19, 26) at si Satanas 
(Pahayag 12:9). 
 

B.  Kanilang Manlilikha  
Ang mga anghel ay nilikha ng Diyos (Mga Awit 148:2-5) at sila’y nilalang bago pa man likhain ang lupa 
upang matirahan ng iba pang may buhay (Job 38:7). Dahil ang mga anghel ay hindi nakapagbibigay ng 
“supling” na tulad ng tao (Lucas 20:35) at hindi rin sila namamatay (Lucas 20:36) ang kanilang bilang ay 
laging pareho dahil hindi dumarami at hindi rin nababawasan. Bagaman hindi hayag ang eksaktong bilang 
nila, alam natin na sila ay lubhang napakarami (Mga Hebreo 12:22; Pahayag 5:11).  
 
Batid natin at ating tinatanggap na ang Diyos ay perpekto (Mateo 5:48) at walang bahid ng kasalanan (2 
Mga Taga-Corinto 5:21). Dahil Siya ay ganap, ating masasabi na kaya Niyang lumikha ng mga 
perpektong nilalang na wala ring kasalanan, sapagkat “ang kasamaan ay di nananahan sa Kaniya” 
(Mga Awit 5:4). Ang siping ito ay nakatuon sa kaso ni Satanas, na nilikha ng Diyos na walang bahid na 
kasalanan, at pagkatapos ay piniling kalabanin ang Diyos (Ezekiel 28:12-15; Isaias 14:12-14).  
 
Ang ilang tao ay naniniwala na ang mga anghel ay mga tao rin na mga nangamatay na. Madaling 
maipalagay ito sa dahilang noon pa ma’y naroon na ang mga anghel bago ang sangkatauhan, hindi sila 
mga taong nilikha na nangamatay, bagkus sila ay hiwalay at kakaibang nilikha.  

 
C.  Kanilang Pagkakaayos 

Nalalaman natin na ang mga anghel ay may hanay at pagkakaayos sapagkat sila ay ipinakilala na may 
pagkakatipon (Mga Awit 89:5, 7) at itinatag para sa labanan (Pahayag 12:7).  
 
Ang may pinakamataas na hanay ng anghel ay ang arkanghel, batay sa titulo, nangangahulugang 
namumunong anghel. Si Miguel (Judas 9), na sinabing isa sa mga “Punong Prinsipe” (Daniel 10:13) ang 
tanging nahirang bilang arkanghel. Siya ay binanggit bilang namumuno sa mga anghel ng Panginoon sa 
digmaan laban kay Satanas (Pahayag 12:7), kaya lumabas na mayroon lang isang arkanghel. Siya ay 
nagtataglay ng lubos na kakaibang tinig (1 Mga Taga-Tesalonica 4:16).  
 
Nakita din natin na ang mga anghel ay puwedeng italaga bilang mga “tagapamuno” (Mga Taga-Roma 
8:38; Mga Taga-Efeso 1:21; 3:10; 6:12; Mga Taga-Colosas 1:16; 2:10, 15), “makapangyarihan” (Mga 
Taga-Efeso 1:21; 2:2; 3:10; 6:12; Mga Taga-Colosas 1:16; 2:10, 15; 1 Pedro 3:22), “may kapangyarihan” 
(2 Pedro 2:11) o “mga trono” (Mga Taga-Efeso 1:21; Mga Taga-Colosas 1:16; 2 Pedro 2:10; Judas 1:8). 
Ito ang mga pangunahing reperensya o pagtutukoy sa kani-kanilang posisyon o tungkulin sa maka-anghel 
na kaharian.  
 
May dalawa pang ibang grupo ng mga anghel na kilala bilang “Serapin” at “Kerubin”. Ang Serapin ay 
binanggit lamang sa isang kabanata ng Biblia at inilarawan bilang may anim na pakpak at katawang 
pang-tao (Isaias 6:2, 6). Sila ay lumalabas bilang tagapaglinis sa pamamagitan ng apoy (ang kanilang 
pangalan ay nangangahulugang “sunugin”).  
Ang mga Kerubin ay isa pang uri ng mga anghel na humahawak ng mataas na posisyon dahil si Satanas 
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ay isa sa kanila (Ezekiel 28:14, 16). Pagkatapos ng pagbagsak nina Adan at Eba na naging sanhi ng 
pagkaalis sa Halamanan ng Eden, ang mga Kerubin ang siyang naging bantay upang ang sinuman ay 
hindi makalapit sa Puno ng Buhay doon sa Halamanan (Genesis 3:24).  
 
Ating nakita ang Kerubin na makabuluhang itinanghal sa Tabernakulo bilang bahagi ng Kaban ng Tipan 
(Exodo 25:18-22), ang mga kurtinang lino (Exodo 26:1) at ang Tabing (Exodo 26:31). Narinig ni Moises 
ang pagsasalita ng Panginoon sa kaniya sa ibabaw ng Luklukan ng Awa at sa pagitan ng dalawang 
Kerubin (Mga Bilang 7:89).  
 
Ang Kerubin ay mahalagang bahagi rin sa Templo ni Solomon.  May dalawa sa kanila ang gawa sa 
olibong kahoy, na binalutan ng lantay na ginto, at may sukat na labinglimang talampakan ang taas (5.5 
metro) (1 Mga Hari 6:23-28) na nakabuka ang pakpak sa ibabaw ng Kaban ng Tipan (1 Mga Hari 8:6-7). 
Sila ay iniukit din sa mga dingding at sa mga pangunahing pintuan papasok sa kaloob-loobang 
santuwaryo (1 Mga Hari 6:29-35). Nakalagay din sa ilang kagamitan ng Templo (1 Mga Hari 7:29, 36).  
 
Sa pangitaing ibinigay kay Propeta Ezekiel, nakita natin na ang Kerubin ang naglilipat ng Tronong silid ng 
Diyos (Ezekiel 10:1-22). Malinaw mula sa bahagi ng kasulatan na binanggit silang mga kerubin na may 
mahalagang bahagi sa kasaysayan, bagaman ang bahaging iyon ay hindi madaling maunawaan. Ang 
kanilang ginagampanan ay hindi pa tapos dahil sila ay magiging mahalagang bahagi ng pangmilenyong 
Templo (Ezekiel 41:18, 20, 25) na darating pa.  
 
Ang malinaw tungkol sa kerubin ay iyon sila ay makabuluhan at mahalagang bahagi ng plano ng Diyos. 
Gagalugarin natin ang kanilang papel sa mas malawak na detalye sa huli nating pag-aaral.  

 
D.  Ang Kanilang Ministeryo  

Ang mga anghel ay naroon at kasali sa mga pangunahing pangyayari sa kasaysayan ng tao. Kasama sila 
sa mga pagpupuri at nagalak nang gawin ng Panginoon ang lupa upang matirahan (Job 38:6-7). Sila ay 
bahagi sa pagbibigay ng batas ni Moises (Mga Taga-Galacia 3:19, Mga Hebreo 2:2) at madalas maisama 
sa ibang pahayag ng katotohanan ng Diyos (Daniel 7:15-27; 8:13-26; 9:20-27; Pahayag 1:1; 22:6, 8). Sila 
ay hindi lamang nagpapahalaga sa Israel (Daniel 12:1), bagkus sa iba pang mga bansa (Daniel 4:17; 
10:21; 11:1; Pahayag 8–9,16).  
 
Ang mga anghel ang unang nagdala ng balita tungkol sa kapanganakan ni Jesus (Mateo 1:20) nagbabala 
sa Kaniyang mga magulang na tumakas patungo sa Ehipto (Mateo 2:13-15), at kung kailan dapat bumalik 
(Mateo 2:19-21), personal na naglingkod sa Kaniya pagkatapos na Siya ay tuksuhin ni Satanas (Mateo 
4:11), at habang nasa Halamanan ng Getsemani (Lucas 22:43) naroon sila sa Kaniyang pagkabuhay na 
mag-uli (Mateo 28:1-2) at pag-akyat sa Ama (Mga Gawa 1:10-11).  
 
Ang mga anghel ay aktibo noong unang panahon sa Iglesya, gumagabay sa ibang ebanghelista at sa 
mga taong nagnanais na makinig ng ebanghelyo (Mga Gawa 8:26; 10:3), nagbibigay ng mga pangitain sa 
mga nangangailangan ng pagtuturo (Mga Gawa 10:3-7), nagdadala ng mga kasagutan sa mga 
panalangin (Mga Gawa 12:5-10) at tumutulong sa mga taong nasa kapahamakan (Mga Gawa 12:11). Sila 
ay makakasama din sa mga pangyayaring nakapalibot sa pagbabalik ng Panginoong Jesus (Mateo 25:31; 
2 Mga Taga-Tesalonica 1:7), kasama dito ang paghatol (Pahayag 7:1; 8:2).  
 
Ang mga anghel ay nagpupuri sa Diyos (Mga Awit 148:1-2; Isaias 6:3), sumasamba sa Kaniya (Mga 
Hebreo 1:6; Pahayag 5:8-13) at nagdadala ng Kaniyang mga aral (Mga Awit 103:20; Pahayag 22:9).  
 
Ang mga anghel ay may ginagampanan ding bahagi sa pangangasiwa ng paghatol sa mga di-matuwid. 
Ibinabalita nila ang nalalapit na paghatol (Genesis 19:13; Pahayag 14:6-7; 19:17-18), nakapagpapahirap 
sila sang-ayon sa utos ng Diyos (Mga Gawa 12:23; Pahayag 16:1) at gagamitin din sila upang 
paghiwalayin ang mga di matuwid sa mga matuwid (Mateo 13:39-40).  
 
Ang mga anghel ay patuloy na tumutulong sa mga mananampalataya (Mga Hebreo 1:14) at tayo ay 
sinabihan na “Huwag kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito 
at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang di nila nalalaman” (Mga Hebreo 13:2). Binabantayan pa 
rin nila kung ano ang ginagawa ng mga Kristiyano (1 Mga Taga-Corinto 4:9) at sila man ay natututo rin sa 
atin (Mga Taga-Efeso 3:8-10; 1 Pedro 1:10-12). May mga pagkakataon na sila ay makapagbibigay sa atin 
ng kalakasan ng loob sa panahon ng ating pangangailangan (Mga Gawa 27:23-24). At kapag tayo ay 
nangamatay na, dadalhin tayo ng mga anghel sa kalangitan na ating walang hanggang tahanan (Lucas 
16:22).  
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E.  Satanas  
1.  Sino Si Satanas  

Si Satanas ay isang nilalang na nagtataglay ng katalinuhan (2 Mga Taga-Corinto 11:3), pakiramdam 
(Pahayag 12:17; Lucas 22:31) at may kakayahang pumili (Isaias 14:12-14; 2 Timoteo 2:26). May 
ibang naniniwala  na si Satanas ay hindi isang nilikha kung hindi simpleng impluwensya lamang ng 
masama. Nilinaw ni Jesus na si Satanas ay mananagot sa kaniyang mga ginawa at isang araw siya 
ay mapaparusahan sa Dagat-dagatang Apoy (Mateo 25:41). Hindi maaaring parusahan ang 
impluwensya kaya ang hindi maniwala kay Satanas na isang tunay na nilikha ay isang pag-
aalinlangan sa katotohanan ni Jesu-Cristo. Si Satanas ay may paraan upang pagdudahan ang Salita 
ng Diyos noon pa man sa Halamanan ng Eden (Genesis 3:1-5).  
 

2.  Ano Ang Nangyari 
Si Satanas ang pinakamataas sa hanay ng Kerubin na nilikhang ganap at pagkatapos ay nagkasala 
(Ezekiel 28:12-15  kung saan ang “Hari ng Tiro” ay ginamit bilang ilustrasyon upang turuan tayo kung 
ano ang nangyari kay Satanas. Ang Hari ng Tiro ay nagmamay-ari ng isang magandang halamanan 
ngunit hindi ito sa halamanan ng Eden). Ang mga mamahaling hiyas na nakapalibot sa kaniya (28:13) 
at ang katotohanan na “nilapastangan niya ang kaniyang santuwaryo” (28:18) ay nagpapakilala na 
siya ay maka-anghel na punong saserdote. Bilang punong saserdote at sa “kasaganaan ng kaniyang 
mga kalakal” (tumutukoy sa kaniyang pagtataas ng sarili), siya ay may kakayahang palagiang 
mamuno ng ikatlong bahagi ng ibang mga anghel na ligaw (Pahayag 12:4).  
 
Nagpasya si Satanas na hamunin ang Diyos. Ito ay nakita sa kaniyang mga pangungusap na 
natagpuan sa Isaias 14:12-14. Ang pinag-ugatan ng kaniyang kasalanan ay ang kaniyang kapalaluan 
(1 Timoteo 3:6) at natagpuan sa limang mga pahayag ng sariling pagnanais (ang kagustuhan ko, 
kahit anumang gustuhin ng Diyos) na naitala sa Isaias. Si Satanas ang Siyang lumikha ng kasalanan. 
(Ezekiel 28:15) at siya rin ang dapat managot nito (Mateo 25:41). Ito ay nagmula sa kaniyang puso 
(Isaias 14:13).  
 
Ang unang pahayag ni Satanas ng sariling-nais ay “Ako ay aakyat sa kalangitan” na tumutukoy sa 
kaniyang paghahangad na makapantay ang Diyos. Ang Kaniyang pangalawang pahayag “Aking 
itatayo ang aking luklukan sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos,” na umaaninag sa kaniyang 
ambisyon na pamunuan ang lahat ng nilikhang anghel mula sa langit. Ang ikatlong pahayag, “Uupo 
ako sa ibabaw ng bundok sa hilaga,” pagtukoy na iginuhit mula sa inakalang lugar ng mga diyos-
diyosan ng Babilonia, na pinaniwalaan nila (mga taga-Babilonia) na siyang namamahala sa 
sansinukob. Ang kaniyang pangapat na naisin “Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap,” tumutukoy sa 
pagnanais ng kaluwalhatian na pag-aari ng Diyos (na malimit na iugnay sa mga “ulap”). Ang 
ikalimang pahayag, “Papantayan ko ang Kataas-taasan” tumutukoy sa kaniyang paghahangad ng 
pamumuno at kapangyarihan upang makuha ang lugar ng Diyos.  
 
Pagkatapos matuto sa mga sangkap ng katutubong kasalanan ni Satanas, ito ay madaling makita 
kung bakit tayo ay tinuruan “Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad 
ninyong matanyag, bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo ay mabuti kaysa sa 
iba” (Mga Taga-Filipos 2:3). Kung tayo ay may pagmamataas at may sariling nais, tayo ay tumutulad 
kay Satanas.  
 

3.  Mga Pangalan at Titulo ni Satanas  
Ang mga pangalan at titulong ibinigay sa kaniya na ginagamit upang ipahayag sa atin ay may 
malaking kinalaman sa kaniyang katangian. Siya ay tinawag na “Tala sa Umaga” (Isaias 14;12), na 
ang kahulugan ay “Tagapagdala ng liwanag” at isinalin mula sa salitang Latin na “Lucifer”. Si Jesu-
Cristo ang tunay na “Tala sa Umaga” (Pahayag 22:16) na nagtuturo sa atin na si Satanas ay naging 
manghuhuwad na Cristo magmula noong siya’y bumagsak.  
 
Siya ay tinawag na Satanas. Ang pangalang ito ay nagmumula sa salitang Hebreo para sa kaniyang 
pangalan na “SATAN”. Ito ay nangangahulugang “Siya na sumasalansang” (Mga Bilang 22:22, 32; 1 
Samuel 29:4; 2 Samuel 19:22; 1 Mga Hari 5:4; 11:14, 23, 25; 1 Mga Cronica 21:1; Job 1:6, 7, 8, 9, 12; 
2:1, 2, 3, 4, 6, 7; Mga Awit 109:6; Zacarias 3:1, 2; Mateo 4:10; 12:26; 16:23; Marcos 1:13; 3:23, 36; 
4:15; 8:33; Lucas 10:18; 11:18; 13:16; 22:3, 31; Juan 13:27; Mga Gawa 5:3; 26:18; Mga Taga-Roma 
16:20; 1 Mga Taga-Corinto 5:5; 7:5; 2 Mga Taga-Corinto 2:11; 11:14; 12:7; 1 Mga Taga-Tesalonica 
2:18; 2 Mga Taga-Tesalonica 2:9; 1 Timoteo 1:20; 5:15; Pahayag 2:9, 13, 24; 3:9; 12:9; 20:2, 7). 
Walang tigil na pinararatangan ni Satanas ang mga mananampalataya (Pahayag 12:10), subalit ang 
Panginoong Jesu-Cristo ang nagtatanggol sa atin (1 Juan 2:1-2). Tinutukso rin ni Satanas ang tao na 
magkasala (Genesis 3:1-5; Mateo 4:3; 1 Mga Taga-Tesalonica 3:5; Mga Gawa 5:3; 1 Mga Taga-
Corinto 7:5).  
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Siya ay tinawag na Diyablo. Ang titulong ito ay nagmula sa Griyegong salita na “DIABOLOS” na ang 
ibig sabihin ay “mapanirang-puri” (siya na nagsasabi ng kasinungalingan tungkol sa isang tao) (Mateo 
4:1, 5, 8, 11; 13:39; 25:41; Lucas 4:2, 3, 6, 13; 8:12; Juan 6:70; 8:44; 13:2; Mga Gawa 10:38; 13:10; 
Mga Taga-Efeso 4:27; 6:11; 1 Timoteo 3:6, 7; 2 Timoteo 2:26; Mga Hebreo 2:14; Santiago 4:7; 1 
Pedro 5:8; 1 Juan 3:8, 10; Judas 1:9; Pahayag 2:10; 12:9, 12; 20:2, 10).  
 
Siya ay tinawag ding “Matandang Ahas” na tumutukoy sa kaniyang katusuhan at mga gawaing 
pandaraya (Genesis 3:1, 2, 4, 13, 14; 2 Mga Taga-Corinto 11:3; Pahayag 12:9, 14, 15; 20:2).  

 
Si Satanas ay tinawag na isang “malaking-pulang Dragon” na tumutukoy sa kaniyang mabangis na 
kalikasan sa labanan (Pahayag 12:3, 4, 7, 9, 13, 16, 17; 13:2,4, 11; 16:13; 20:2).  
 
Siya din ay itinukoy bilang “Beelzebul” na nangangahulugang “Panginoon ng buntong-dumi.”104  Ito’y 
titulong pang-alipusta na ibinigay sa pinuno ng mga demonyo sa pamamagitan ng mga Hudyo (Mateo 
10:25; 12:24, 27; Marcos 3:22; Lucas 11:15, 18, 19).  
 
Si Apostol Pablo ay minsang tinawag s’yang “Belial” na tumutukoy sa kaniyang kawalang kabuluhan 
at ng kaniyang kasamaan (2 Mga Taga-Corinto 6:15).  
 
Si Satanas ay tinawag na “pinuno nitong sanlibutan” (Juan 12:31), ang “diyos nitong daigdig” (2 
Mga Taga-Corinto 4:4), Ang “prinsipe ng kapangyarihan ng hangin” (Mga Taga-Efeso 2:2) at ang 
“espiritu na naghahari ngayon sa mga anak ng pagsuway” (Mga Taga-Efeso 2:2). Ang lahat ng 
paglalarawan dito ay nagsasabi na si Satanas ay lubos na sumasalungat sa Diyos.  
 

4.  Kaniyang Mga Kasalukuyang Gawain  
Palagiang layunin ni Satanas na tuligsain ang plano ng Diyos sa hangaring wasakin ito, nang sa 
gayon siya ay magtagumpay sa kaniyang mga inilahad na pagnanais (Isaias 14:12-14). Ang plano ni 
Satanas ay manghuwad ng Plano ng Diyos at alisin ang Diyos. Gagamitin niya ang anumang paraan 
para magtagumpay kasama ang kaniyang mga anghel na tinawag na mga demonyo (1 Timoteo 4:1), 
at ang sangkatauhan na “nagpapanggap na mga lingkod ng katuwiran” (2 Mga Taga-Corinto 
11:13-15).  
 
Kabilang sa plano ni Satanas na pag-atake sa Plano ng Diyos ay ang lubusang pagsasaayos ng 
pamamalakad kasama ang kaniyang sarili bilang pinuno nito na sumasalansang sa Diyos. Ang 
konsepto ng maayos na pamamalakad ay nagmumula sa salitang Griyego sa “sanlibutan” na 
“Cosmos”. Ang pangunahing konsepto ng salitang “COSMOS” ay “Kaayusan.”105 

 
 
Upang matupad ang kaniyang plano, unang “binubulag ni Satanas ang kaisipan” (2 Mga Taga-Corinto 
4:4) nang sa gayon ang di-mananampalataya ay hindi tatanggap ng Ebanghelyo ni Jesu-Cristo at 
sisikaping ilayo ang mga salita ng katotohanan na narinig nila tungkol sa Panginoon (Lucas 8:12). 
Upang “bulagin ang kaisipan” ng mga di mananampalataya, malimit niyang ginagamit ang huwad na 
kristiyanismo “Sila’y magkukunwang may pananampalataya ngunit hindi naman makikita sa 
buhay nila ang kapangyarihan nito” (2 Timoteo 3:5). Sa panlabas, ito ay mukhang “kristiyano” 
subalit sa loob ito ay maka-Satanas. (Mateo 23:25-26). Itong paghuhuwad na pamamalakad ng mga 
paniniwala ay kukuha ng maraming anyo na isasama ang bawat bagay mula sa matinding 
pagtatat’wa ng sarili (Mga Taga-Colosas 2:16-23) sa may kamalayang mga gawi at pagpayag sa 
kasalanan (Mga Taga-Roma 1:32; Pahayag 2:24). Gagamitin ni Satanas ang lahat ng kahit na anong 
bagay sa mundo upang mahadlangan ang sinuman sa pagpasok sa kaharian ng Diyos (Mga Taga-
Colosas 1:13; 1 Juan 2:15-17).  
 
Kapag ang isang tao ay tumanggap kay Jesu-Cristo bilang kaniyang tagapagligtas, 
napagtagumpayan na niya ang mundo, ang pamamalakad na naitatag ni Satanas (1 Juan 5:4-5). 
Subalit ganoon pa man hindi iiwanan ni Satanas ang isang naligtas. Siya ay darating na tulad ng 
isang “Magnanakaw” upang “magnakaw, pumatay at magwasak” (Juan 10:10) dahil sa kaniyang 
pagkamuhi sa sangkatauhan (Mga Awit 69:1-4; Mateo 10:22).  
 
Pangunahin niyang ninanais sirain ay ang mga tunay na patotoong Kristiyano upang ang ibang tao ay 
hindi na magnais lumapit sa kaharian ng Diyos. Tinutukso niya ang mananampalataya na sumang-
ayon at maghangad ng mga makamundong sistema sang-ayon sa pamantayan nito (1 Mga Taga-
Tesalonica 3:5; 1 Juan 2:15-17). Tinutukso din niya ang mananampalataya na itago ang kanilang mga 
pagiging makasarili (Mga Gawa 5:1-3) at gayon din, sila’y tinutukso niya na sa paggawa ng mga 
gawaing labas sa moralidad (1 Mga Taga-Corinto 7:5).  
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Si Satanas ay “parang leong umaatungal at paali-aligid na humahanap ng masisila” (1 Pedro 
5:8). Ang ibig sabihin nito, siya ay naghahanap ng sinumang kaniyang mabibitag sa kaniyang mga 
tukso nang sa ganoon kaniyang “mausig ang mga kapatid” (Pahayag 12:10). Siya rin ay maglalagay 
ng lahat ng kahirapang ipinahintulot sa kaniya ng Diyos na subukin ang bawat mananampalataya, 
upang mapigil ang kanilang pagiging tagasunod ng Panginoon (Lucas 22:31).  
 
Dapat isa-isip ng mga mananampalataya na si Satanas, dahil sa kaniyang kalikasan (Juan 8:44) ay 
hindi nakikipaglaro nang patas. Gagamit siya ng kahit sino o kahit ano para maisakatuparan lamang 
ang kaniyang mga layunin.  

 
F.  Ang Mga Anghel ni Satanas  

Ang mga anghel ni Satanas ay yaong mga sumama sa kaniya, na halos may ikatlong bahagi ng lahat na 
bilang ng mga anghel sa langit (Pahayag 12:4). Ang mga anghel na ito ay tinawag na mga “demonyo” o 
“maruming espiritu”. Kasama dito ang mga nilikha na nagrebeldeng kasama ni Satanas dahil Siya ay 
kanilang “pinuno” (Mateo 12:24). Ang salitang Griyego na isinaling “demonyo” ay salitang tumutukoy sa 
mababang diyus-diyosan ng pagano. Ang “maruming espiritu” naman ay tumutukoy naman sa mga 
gumagawa ng kasalanan at kasamaan. Katulad ng naitalakay na, sila ay may kaniya-kaniyang tungkulin 
sa pamahalaang pinangungunahan ni Satanas. Ang mga demonyo, sa pangangatawan ay malalakas 
(Marcos 5:3, Mga Gawa 19:16) at sa gayon ay makagagawa ng mga iba’t-ibang bagay sa pamamagitan 
ng kanilang kapangyarihan.  
 
Ang mga anghel ni Satanas ay matatalino at ito’y nakita sa kanilang pagkakilala kay Jesus (Marcos 1:24), 
ang pagkabatid ng kanilang kahihinatnan (Mateo 8:29) at ang pagpapalaganap at pagtataguyod ng 
kanilang sariling “doktrina” (1 Timoteo 4:1-3). At alam din nila ang plano ng kaligtasan subalit hindi nila 
matanggap (Santiago 2:19).  
 
Ang mga gawain ng mga anghel ni Satanas ay kinabibilangan ng ano mang mga bagay na sumasalungat 
sa Diyos. Maaari nilang baluktutin ang Kaniyang mga ipinahayag na kalooban o maaari din nilang gawin 
na sila ang mabigyan ng kredito buhat sa Panginoon sa pagiging pinagmumulan ng lahat ng mabubuting 
bagay.  
 
Ang mga demonyo ay sangkot sa lahat ng pagsamba sa diyos-diyosan at lahat ng mahika (Mga Gawa 
16:16). Ang pagsamba sa mga diyos-diyosan ay nangyayari kapag ang isang tao ay nagtitiwala sa isang 
bagay o kahit sino ng hihigit pa sa Buhay na Diyos. Ang diyos-diyosan ay maaaring gawa sa kahoy o 
bato, o kaya naman ay isang tao katulad ng masasaksihan natin kapag sinamba ang Anti-Cristo 
(Pahayag 13:15). Ang sangkatauhan ay maaari ding sumamba sa kaniyang sariling katalinuhan (Juan 
5:39-40). Ang mga demonyo ay naghahangad na ang mga tao ay sumamba ng kahit na ano maliban 
lamang sa ating Buhay na Diyos.  
 
Ang mga demonyo ay nagtatag din ng maling relihiyon. Ang huwad na relihiyon ay isang sistema ng 
paniniwala na nagtataguyod ng bulaang “tagapagligtas” (1 Juan 4:1-4), ang kaligtasan sa pamamagitan 
ng mabubuting gawa (1 Timoteo 4:3-4, Mga Taga-Efeso 2:8-9) o ang kalayaan sa patuloy na paggawa ng 
kasalanan sa pamamagitan ng pag-angkin sa kasamaan bilang ito’y mabuti. (Pahayag 2:20-24; Mga 
Taga-Galacia 5:13; Mga Taga-Roma 6:1).  
 
Ang mga demonyo ay may kakayahang magbigay ng karamdaman sa katawan (Mateo 9:33) o sumira ng 
pag-iisip (Marcos 5:4-5) sa mga tao. Gayun man, hindi lahat ng mga pisikal na karamdaman ay resulta ng 
makademonyong gawain, dahil sa ang Biblia ay nagbigay ng pagkakaiba sa pagitan ng likas at 
malademonyong sakit (Mateo 4:24; Marcos 1:32, 34; Lucas 7:21; 9:1).  
 
Ang mga demonyo ay may kakayahan ding sumapi sa tao (Lucas 8:28-31) at sa mga hayop (Lucas 8:32-
33). “Pag-ali” ay nangangahulugan ng pagsakop sa katawan, ang kahulugan ay magkaroon ng pisikal na 
kontrol sa sinuman sa pamamagitan ng pagsapi. Dahil tayo ay maliwanag na sinabihan na “sapagkat 
ang Espiritu na nasa inyo ay makapangyarihan kaysa sa espiritu na nasa sanlibutan” (1 Juan 4:4) 
imposible sa isang mananampalataya na alihan ng masamang espiritu. Ang mananampalataya ay 
maaaring mapasailalim ng impluwensya ng mga demonyo at parang itsurang inaalihan ng demoyo. 
Samantala inaakala natin na ang pagsapi ng demonyo ay magpapakita ng mabangis na silakbo (Lucas 
8:28-31) huwag nating kalimutan na si Satanas mismo ay nagpapakilala bilang “anghel  ng kaliwanagan” 
(2 Mga Taga-Corinto 11:13-15). Ang pinakamahalagang bagay na dapat nating malaman sa pagtingin 
kung ang “espiritu” ay nagsisinungaling ay sa pamamagitan lamang ng kapahayagan tungkol kay Jesu-
Cristo (1Juan 4:1-4).  
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Mahalagang malaman natin ang tungkol sa mga pamamaraan ni Satanas na kaniyang ginagamit upang 
“makasila” ng mananampalataya (2 Mga Taga-Corinto 2:11). Tayo ay kaniyang aalukin ng katanyagan 
(recognition) o kayamanan (money or any kind of wealth), kapangyarihan (power) kapamahalaan 
(authority) o kalayawan (pleasure). Ang kaniyang karaniwang pamamaraan ay bigyan ang mga 
mananampalataya ng mga bagay na naibigay na ng Diyos sa kaniya. Ang Diyos ay nagbigay na sa mga 
mananampalataya ng “katanyagan” dahil Siya ngayon ay anak na ng Diyos (1 Juan 3:1). Binigyan siya ng 
“kayamanan” sapagkat pinagkalooban siya ng Buhay na walang hanggan at makalangit na 
pagkamamamayan (Mga Taga-Efeso 2:19-20). Siya ay binigyan Niya ng “kapangyarihan” dahil siya 
ngayon ay kaisa na ng Panginoong Diyos mismo (Mga Taga-Roma 8:1-2). Siya ay binigyan Niya ng 
“kasiyahan” na kung saan maaari siyang magkaroon ng “dimalirip na kapayapaan ng Diyos” (Mga 
Taga-Filipos 4:7).  
 
Dapat maging maingat tayo habang natututo tungkol sa mga pamamaraan ni Satanas dahil kung 
makukuha niya tayo sa pag-aaral ng kaniyang sistema ng higit kaysa sistema ng Diyos, siya ang 
magkakamit ng tagumpay. Si Satanas ay nagsisikap na mabuti sa kaniyang sistema sa mahigit na apat 
na libong taon na at nakagawa na ng maraming panglaban. Ang pinakamadaling paraan upang makilala 
ang panghuhuwad ay ang malamang mainam ang katunayan ng isang bagay nang sa gayon ay kaagad 
makikita ang panghuhuwad.  
 
Kung hindi natin maisaalang-alang si Satanas at ang kaniyang mga demonyo sa buhay natin, masasawi 
tayo sa labanan ng Diyos at ni Satanas. Si Apostol Pablo ay nagbabala sa atin ng ganito,  
 

Sapagkat ang kalaban nati’y hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga 
maykapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa 
sanlibutang ito – ang mga hukbong espirituwal ng kasamaan sa himpapawid. 
Kaya’t isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa 
pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon, at pagkatapos ng 
pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo (Mga Taga-Efeso 6:12-13).  

 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 6, Seksiyon 2  
 
 1.  Basahin ang sumusunod na mga talata at sabihin kung ano ang mga katangiang inaangkin ng 
  mga anghel:  
  a.  1 Pedro 1:12  
  b.  Lucas 2:13  
  c.  Judas 6  
 
 2.  Basahin ang Lucas 24:4.  Maaari bang mag-anyong tao ang mga anghel?  
 
 3.  Basahin ang Hebreo 2:6-7.  Ang mga tao ba sa kasalukuyan ay mas mataas o mas mababang 
  anyo ng nilalang?  
 
 4.  Basahin ang Mga Awit 148:2-5.  Sino ang gumawa sa mga anghel?  
 
 5.  Basahin ang Lucas 20:35.  May mga anak ba siya? 
  

6.  Basahin ang Efeso 6:12.  Ang mga anghel ba ni Satanas ay may organisasyon sa kanilang mga 
ranggo?  

 
 7.  Basahin ang Pahayag 12:7.  Sinong anghel ang pinuno ng hukbo ng Diyos?  
 
 8.  Anong uri ng anghel ang pinakamalimit na banggitin sa Kasulatan, Kerubin o Serapin?  
 
 9.  Basahin ang Mga Hebreo 1:14.  Ano ang pangunahing papel ng mga anghel?  
 
 10.  Basahin ang Pahayag 12:7-9.  Sino si Satanas?  
 
 11.  Basahin ang Mateo 25:41.  Ano ang katapusan ni Satanas?  
 
 12.  Basahin ang Isaias 14:12-14.  Ano ang kinasangkutan ng katutubong kasalanan ni Satanas?  
 
 13.  Ano ang ibig sabihin ng pangalang “Satanas”?  
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 14.  Ano ang ibig sabihin ng titulong “diyablo”?  
 
 15.  Ano ang ibig sabihin ng kaniyang paglalarawan na “ahas”?  
 
 16.  Basahin ang 2 Mga Taga-Corinto 11:13-15.  Ano ang ginagawa ni Satanas at ginagamit ng  
  kaniyang manggagawa para mandaya?  
 
 17.  Basahin ang 2 Mga Corinto 4:4.  Ano ang ginagawa ni Satanas at sinisikap ng kaniyang puwersa 
  na tuparin?  
 
 18.  Ano ang dalawang pinaka-titulo para sa mga anghel ni Satanas?  
 
 19.  Basahin ang 1 Juan 4:1-4.  Ano ang pinaka-importanteng paraan na gamitin para makilala kung 
  ang espiritu ay totoo o huwad?  
 
 20.  Basahin ang Efeso 6:12-13.  Laban kanino ang tunay na laban ng Mananampalataya?  
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Seksiyon 3 
Ang Tao (Anthropology)  
  
A.  Ang Paglikha sa Tao  

Ang paglikha sa tao ay nasa plano ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at ng Espiritu Santo (na lahat ay 
naipakita bilang Diyos). Ang plano ay naitala sa talatang nagsasabing, “Ngayon lalangin natin ang tao. 
Ating gawin siyang kalarawan natin” (Genesis 1:26). Ang lahat ng miyembro ng Persona ng Diyos ay 
kasali sa paglikha ng tao.  
 
Ang plano ng Diyos ay likhain ang tao na “kawangis” at “katulad” Niya. Ang dalawang salitang “kawangis”, 
“TSELEM” sa Hebreong salita at “EIKON” sa Griyego, ay tumutukoy sa materyal na bahagi ng tao. Ang 
dalawang salita para sa “katulad” “DEMUTH” sa Hebreo at “HEMOIOSIS” sa Griyego ay tumutukoy sa di-
materyal na bahagi ng tao. Ang mga paglalarawang ito, materyal at dimateryal, ay pangkalahatan at hindi 
dapat gamitin sa lubhang limitadong paraan. Ang plano ng Diyos ay gawin ang lahat sa tao, materyal at 
di-materyal. Ang tao ay magiging buhay, matalino, wasto sa ugali at may kakayahang magpasya, katulad 
ng Diyos ngunit hindi magiging Diyos. Kaya, mayroon siyang kakayahang makisama sa Diyos.  
 
Ang Panginoong Diyos mismo ang lumikha ng unang tao, si Adan. Sinabi sa atin na “nilikha ng Diyos 
ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay” (Genesis 2:7). Ang salita ay 
isinalin “katauhan” sa salitang Hebreo na “NEPHESH” na ang kahulugan ay “kaluluwa”. Inanyuan ng 
Diyos ang materyal na bahagi ng tao mula sa materyal na tinawag na Niyang ang alikabok sa lupa. 
Ginawa Niya ang kaluluwa ng tao (bahagi ng tao na hindi materyal) mula sa wala (Genesis 1:27). 
Pagkatapos, Kaniyang pinagsama ang dalawa sa isang katauhan ng “tao”.  
 
Hayaan ang mag-aaral na maalala na si Adan ay pambihirang nilikha. Hindi Siya ipinanganak na katulad 
sa normal na pangyayari. Siya ay nilikha na isang lalaki na nabuhay ng may katalinuhan. Inilagay Siya ng 
Diyos sa halamanan at pinaubaya sa kaniya ang pagbibigay pangalan sa lahat ng mga hayop (Genesis 
2:8, 19).  
 
Inihayag ng Diyos na, “hindi mainam na mag-isa ang tao” (Genesis 2:18), kaya Siya ay nagpasya na 
gumawa para kay Adan ng isang makakasama upang makatulong sa kaniya. S’ya ay tatawaging “babae” 
sapagkat sa lalaki nagmula siya (Genesis 2:18-23) at siya’y tatawaging “Eba” sapagkat siya ang “ina ng 
sangkatauhan” (Genesis 3:20). Sinabi na ang Diyos ay “gumawa” ng Babae, ibig sabihin Siya ay 
gumamit ng mga nakahanda nang materyales (ang tadyang ni Adan) hinugisan sa katawan ng babae at 
binigyan siya ng buhay (Genesis 2:21-23). Ang parehong lalaki at babae ay resulta ng espesyal at 
madaliang paglikha. Sila ay hindi nagmula sa mababang uri ng nilikha.  
 
Nilikha rin ng Diyos ang “mga hayop at sila’y binigyang buhay” (Genesis 2:19). Hindi sinabing ang 
mga hayop ay “nilikhang kawangis ng Diyos”. Samantalang wala namang makikipagtalo na sila ay 
mayroong buhay at mayroon namang iba na makikipagtalo na sila ay may taglay na antas ng katalinuhan, 
sila (mga hayop) naman ay walang kakayahang gumawa ng mga moral na desisyon (desisyon sa pagitan 
ng tama at mali). Sila ay buhay subalit kulang ang kanilang kakayahang mangatuwiran (2 Pedro 2:12; 
Hudas 1:10).  
 

B.  Ang Pagbagsak ng Tao 
Ang lalaki at babae (Adan at Eba) na nilikha ng Diyos ay tumira sa halamanan ng Eden (Genesis 2:10, 
15). Ang trabaho ng tao ay upang pagyamanin at pangalagaan ito (Genesis 2:15). Sinabi ng Diyos sa tao 
na siya ay pinahihintulutang kumain sa bawat puno sa halamanan liban sa “Punong Kahoy ng 
Kaalaman ng Mabuti at Masama,”  na nakatanim sa gitna ng halamanan kasunod ng “Puno ng Buhay” 
(Genesis 2:16). Si Adan ay binigyan ng babala (bago pa likhain ng Panginoon si Eba) na kapag siya’y 
kumain mula sa Puno ng Kaalaman ng mabuti at masama, siya ay “tiyak na mamamatay” (Genesis 2:17), 
nagpapahiwatig na ang parusa sa paglabag sa Salita ng Diyos ay makaaapekto sa katawan at kaluluwa 
(sa talatang Hebreo ito ay inulit at sinabi ng literal “sa kamatayan, ikaw ay mamamatay”).  
 
Ang “ahas” (na tinirahan ni Satanas sa Pahayag 12:9) ay nakayanang tuksuhin ang lalaki sa 
pamamagitan ng babae. At nakuha niyang linlangin si Eba (2 Mga Taga-Corinto 11:3; 1 Timoteo 2:14) 
kaya siya ay nakibahagi sa ipinagbabawal na prutas. Pagkatapos ay ibinigay ni Eba ang prutas kay Adan 
at siya din ay lumabag sa utos ng Diyos (Genesis 3:6).  
 
Suriin nating madali sa marami pang detalye ang mga pangyayari na nagdala sa tao upang magkasala. 
Pansinin na ang ahas ay lumapit sa babae na noo’y hindi kasama ang lalaki. Ang lalaki ang may 
kapamahalaan sa Halamanan sapagkat siya ang binigyan ng “pag-iingat” (nangangahulugang 
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magbantay) rito (Genesis 2:15). Ang lalaki at babae ay parehong pinagsabihan na huwag kumain ng 
bunga ng partikular na puno (Genesis 3:1), ang ahas ay pumunta sa isa sa kanila na inisip niyang 
madaling mabibitag.  
 
Si Satanas ay nagsimulang makipag-usap sa pamamagitan ng pagtatanong ng eksaktong kabaliktaran 
kung ano ang iniutos ng Diyos. Ang ahas ay nagtanong kung sinabi ng Diyos sa kanila na huwag kumain 
sa kahit na anong puno sa halamanan (Genesis 3:1). Ito ay kakatwang tanong sapagkat kung hindi sila 
makakakain ng prutas sa halamanan kinakailangan nilang umalis dito upang kumuha ng pagkain. Ang 
katanungan ay nagsimula sa madayang pag-atake sa kabutihan ng Diyos. Ang katanungan ay ginawa 
upang makita kung ano ang nalalaman ng babae at kung gaano niya pinapahalagahan ang utos ng Diyos.  
 
Ang sagot ng babae sa ahas ay sadyang may pagpapahayag (Genesis 3:2-3). Hinangad niyang itama 
ang pangungusap ng ahas at sinasagot siya. Ang isang problema ay ginagamit niya ang mga salita na 
hindi bahagi ng utos ng Diyos at dinagdagan pa niya ito. Dinagdag niya “huwag hipuin”. Ang ibang tao ay 
nagpalagay na maaaring dinagdagan ni Adan ang pangungusap nang ipasa niya ang utos kay Eba. Kung 
si Adan o Eba man ang nagdagdag ng kasabihan, pareho rin ang resulta - sinimulan nilang dagdagan ang 
Salita ng Diyos at sa gayo’y itinatanong ang kahustuhan nito. Nahuli ng diyablo ang pagdaragdag na ito at 
tuwiran niyang hinamon ang Diyos sa Kaniyang kaparusahan (Genesis 3:4) at sa Kaniyang mga layunin 
(Genesis 3:5). Ipinahayag niya “ang Kaalaman ng mabuti at masama” na ito’y bagay na ikinukubli ng 
Diyos bagama’t makakatulong sa kanila (Adan at Eba) na kanilang malaman.  
 
Tandaan na ang “mabuti” ay ipinaliwanag na ginagawa ng Diyos (Genesis 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31; 2:9, 
12). Ang uri ng “mabuti” na hindi kaibig-ibig na malaman ay kinakailangang kasama ang mga bagay na 
ang Diyos ay walang bahagi, ngunit, hindi naman masama sa iba.  Halimbawa, ang isa ay maaaring 
magbigay ng maiinom sa isang taong nauuhaw na naghahanap ng pagkilala sa sarili sa pagiging 
matulungin sa halip na pagbibigay ng maiinom dahil ito ang nais ng Diyos, (Marcos 9:41). Ito ay “mabuti” 
na nag-aalis sa Diyos. Katulad ng ating natalakay, ang hangad ni Satanas ay lumikha ng kaayusan sa 
mundong ito na di kasali ang Diyos.  
 
Ang ahas ay umakit sa paningin ng babae at sa kaniyang talino (3:6). Sa pagkakataong ito ang babae ay 
tumigil sa paglakad ng naaayon sa pananampalataya. Siya’y tumigil ng pagtitiwala sa Diyos at 
nagsimulang magtiwala sa kaniyang sarili. Sinabi ni Satanas sa kaniya na siya ay maaaring maging 
matalino katulad ng Diyos (Genesis 3:5).  Kung siya ay magiging matalino katulad ng Diyos, hindi na niya 
kailangang magtiwala sa Kaniya para sa kaniyang buhay, sa gayon ay makagawa siya ng kaniyang 
sariling mga panuntunan. Sa katotohanan, inihahain ng ahas sa kaniya ang pagka-diyos, na ito mismo ay 
lubhang desperadong makuha (Isaias 14:12-14). Alam natin “na hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi 
nananalig sa Kaniya” (Mga Hebreo 11:6).  Ang babae ay hindi nagtiwala sa Diyos nang kumain siya ng 
ipinagbabawal na prutas. Dinaya siya ni Satanas sa paniniwala na ang Diyos ay hindi mabuti at hindi niya 
ito kailangan – makapagsasaya siya sa buhay kahit walang pananampalataya (2 Mga Taga-Corinto 11:3). 
At siya nga’y kumain.  
 
Ang kasulatan ay nagsabi na “at kumuha rin siya para sa kaniyang asawa at kumain din ito” 
(Genesis 3:6). Walang nabanggit sa atin tungkol sa pag-uusap ng dalawa bago kainin ni Adan ang bunga 
o kaya naman nabanggit na kahit na ano tungkol sa iniisip ni Adan maliban sa, siya ay hindi nalinlang ng 
ahas (1 Timoteo 2:14). Pinili ni Adan ng may kamalayan ang magkasala. Simpleng sinasabi sa ating 
kasulatan, “ at siya ay kumain” (Genesis 3:6). Pareho silang nagkasala, subalit may magkaibang 
kaparusahan.  
 
Madaling naunawaan ni Adan at Eba na nilabag nila ang utos ng Diyos at sila’y natakot. Sila ngayon ay 
nahihiya sa kanilang kahubaran (Genesis 2:25 cf. 3:7) at sinikap nilang harapin ang kahiya-hiyang 
problema sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagtahi ng mga dahon ng igos para pantakip (Genesis 
3:7) pagkatapos sinubok nilang magtago sa Diyos (Genesis 3:8). Ito ang unang pagtatangka ng tao na 
iligtas ang kaniyang sarili.  

 
C.  Ang Mga Kaparusahan sa Pagbagsak ng Tao  

Ang ahas ang unang tumanggap ng parusa. Kaniyang gugugulin ang buong panahon ng kaniyang buhay 
sa pagkain ng alabok sa lupa (Genesis 3:14).  Ang ahas ay hindi si Satanas subalit si Satanas ay nasa 
ahas. (Si Satanas mismo ay nakakalibot sa sangkalupaan [Job 1:6; 2:1] gayun din nakakapunta siya sa 
langit upang usigin ang mga kapatid [Pahayag 12:10]).  Ang ahas na ginamit ni Satanas ay pinarusahan 
upang katakutan at pandirihang hayop sa ibabaw ng lupa (Genesis 3:14).  
 
Dahil si Satanas ang nagbigay ng kapangyarihan sa ahas na magsalita, siya rin ay tatanggap ng 
paghuhukom. Magkakaroon ng patuloy na paglalaban sa pagitan niya at ng “binhi ng babae” (Genesis 
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3:15). Sa aklat ng Genesis, dito natin unang nakita ang tungkol sa Mesias. Ito’y nagpapahiwatig ng 
natatanging kalikasan ng kaniyang kapanganakan, sapagkat karaniwang ang binhi ay sinasabi na 
magmumula sa lalaki (Genesis 12:7; 22:17, 18 et. al.). Ang Mesias na iyon na ipanganganak ng isang 
birhen ay maliwanag na ipinakita sa huling bahagi ng kasulatan (Isaias 7:14). Ito ang hula na kung saan 
ang lahat ng mga hula tungkol sa Mesias ay may kaugnayan (Pahayag 12:4-5). Masusugatan ng ahas 
ang talampakan ng Mesias (hayag na larawan ng krus), subalit ang Mesias ang dudurog sa ulo ng ahas 
(kaya mangangahulugan ng katagumpayan).  
 
Ang unang parusa sa kasalanan ay ang pandamdam ng pagkakasala (“kahihiyan sa kanilang kahubaran” 
Genesis 3:7) at ang pagkawala ng pakikisama (“itinago ang kanilang sarili” Genesis 3:8).  
 
Ang babae ay pinangakuan ng “ibayong paghihirap sa panganganak” (Genesis 3:16) at siya ay 
maghahangad na pangunahan ang kaniyang asawa, ngunit maghahangad din na pangunahan ng asawa. 
Ito’y totoong katulad ng pagsubok na hinarap ni Eba noong nagnais siyang pangunahan ang kaniyang 
asawa (sa bunga), ngunit siya’y umasam din na sana’y pinigil naman siya kahit paano.  
 
Pagkatapos, tinugon ng Panginoon ang mga paratang ni Adan laban sa Babae (Genesis 3:17). Malinaw 
na si Adan ay hindi dapat nakinig sa kaniya. Ang lalaki na hindi lubusang nakakaunawa ng talatang ito ay 
maaaring maniwala na hindi nga siya dapat nakinig sa kaniyang asawang babae. Ito ay maling aplikasyon 
sapagkat ang Diyos ay minsang nagsabi kay Abraham na makinig sa kaniyang asawang si Sarah 
(Genesis 21:12). Ang pamantayan ng pagtanggap sa salita ninuman ay dapat palaging nakabatay sa mga 
sinabi ng Diyos. Ang kasalanan ni Adan ay hindi batay sa pakikinig sa kaniyang asawa, kundi sa kaniyang 
desisyon na kumain ng ipinagbabawal na bunga. Kabilang sa sumpa kay Adan ay ang pangangailangang 
maghirap sa pagtatrabaho upang kumain (Genesis 3:17-19).  
 
Ang orihinal na kaparusahan sa pagkain ng ipinagbabawal na bunga ay hindi kinalimutan. Nang 
magkasala si Adan, siya ay namatay sa espirituwal at dahil dito’y nawalan siya ng pakikisama sa Diyos. 
Ang kaniyang pisikal na kamatayan ay naganap makalipas ang 930 na taon (Genesis 5:5). Ipinakita ng 
Diyos ang biyaya kay Adan at Eba ng damitan sila ng mga balat ng hayop (Genesis 3:21). Ang 
pagkakaroon ng balat ng hayop ay nangailangan ng pagpatay sa isang walang muwang na hayop bilang 
sakripisyo. Ito ay malinaw na larawan ng pangangailangan ng sakripisyo upang ibayad para sa 
kasalanan, na matutupad sa Mesias (Mga Hebreo 10:10, 12).  
 
Matapos na si Adan at Eba ay damitan ng Panginoon, sila ay pinalabas sa halamanan ng Eden (Genesis 
3:22-24).  Ito ay kinailangang gawin “hindi na siya dapat tulutang kumain ng bungang kahoy ng 
buhay baka hindi na siya mamatay.”  Hindi mahirap unawain kung bakit ginawa ito ng Diyos, noong 
malaman natin na ang tao ay bumagsak na at hindi mabuting mabuhay magpakailanman sa kalagayang 
bagsak, sa ilalim ng sumpa. Ang kamatayan para sa mga mananampalataya ay magiging mabuti 
sapagkat sila ay mabubuhay na mag-uli sa bagong katawan, dalisay at ganap tulad ng sa Mesias, si 
Jesu-Cristo (1 Juan 3:2) at dadalhin sa langit kung saan naroroon ang Puno ng Buhay at walang sumpa 
(Pahayag 22:2-3).  

 
D.  Kalikasan ng Tao  

1.  Katawan  
Ang “katawan” ng tao ay nagsimula nang likhain ng Diyos si Adan mula sa alabok ayon sa Kaniyang 
wangis (Genesis 1:26) at kasunod inanyuan si Eba kay Adan (Genesis 2:7, 21). Si Adan at si Eba ay 
nagtalik at nagkaroon ng mga supling. Ang unang dalawa ay si Cain at Abel (Genesis 4:1, 2). Ang iba 
pang mga nilalang ay nagmula kina Adan at Eba. Ang pangalang Eba sa katotohanan ay 
nangangahulugang “ina ng sangkatauhan” (Genesis 3:20).  
 
Ang katawan ay materyal na bahagi ng tao. Ito ay nagtataglay ng mga pakiramdam katulad ng 
paningin, pandamdam, pandinig, panglasa at pangamoy. Tayong lahat ay pamilyar sa bawat bahagi 
ng katawan tulad ng ulo, mga kamay at paa. Mahalagang tandaan na ang bawat bahagi ay hindi 
pare-pareho ng gawain. Hindi tayo lumalakad sa pamamagitan ng kamay, o kumakain kaya sa 
pamamagitan ng paa. Ang ating katawan ay nakadisenyo upang turuan tayo tungkol sa ating 
espirituwal na katawan na tinatawag nating “Iglesya”, ang “Katawan ni Cristo” (Mga Taga-Roma 12:4-
5). Ang lahat ng mga mananampalataya ay bahagi ng espirituwal na katawan at ang lahat ay may 
mahahalagang ginagampanan ngunit iba’t-iba ang gawain sa katawan (1 Mga Taga-Corinto 12).  
 
Ang katawan ay isang kamangha-manghang organismo, disenyo ng Diyos, upang maging tahanan ng 
di-materyal na bahagi ng tao. Inihain ng Panginoon ang Kaniyang makalupang katawan bilang 
sakripisyo para sa ating mga kasalanan (1 Mga Taga-Corinto 11:24) at sumunod ay ipinagkasundo 
tayo sa Ama upang tayo ay maging “banal at walang batik at walang maging anumang 
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kapintasan” (Mga Taga-Colosas 1:21-22). Ang Panginoon ang nagbayad para sa ating mga 
kasalanan sa kaniyang katawan (1 Pedro 2:24).  
 
Sa ganitong kaparehong paraan bilang “manunulad kay Cristo” (1 Mga Taga-Corinto 11:1), ang ating 
katawan ay naibigay sa Panginoon bilang haing-buhay sa gayon naman ay magamit Niya ito sang-
ayon sa Kaniyang kalooban (Mga Taga-Roma 12:1-2). Si Cristo ay dapat mataas sa ating mga 
katawan sa bawat bahagi ng ating buhay o maging sa kamatayan man (Mga Taga-Filipos 1:20).  
 
Tayo ay inaasahang gumawa ng ating bahagi upang mapanatili ang ating mga katawan na handa 
para sa paglilingkod (1 Mga Taga-Corinto 9:27), sa pagkaalam na isang araw tayo ay magsusulit sa 
Panginoon sa lahat ng ating ginawa sa ating katawan (2 Mga Taga-Corinto 5:10). Ang maliit na 
bahagi ng ating katawan na tinatawag nating dila, ay dapat ding bantayan sa pananalita (Santiago 
3:2-5). Ang ating katawan ay dapat gamitin sa pagdadala ng mensahe ng kamatayan ni Jesu-Cristo 
para sa ating mga kasalanan nang sa gayon tayo ay magkakaroon ng buhay (2 Mga Taga-Corinto 
4:10).  
 
Isang araw, itong ating katawang pang-lupa ay papalitan ng isang bagong katawan na hindi 
kailanman matatakda sa kamatayan (1 Mga Taga-Corinto 15:40-44). Ito ay magiging katulad ng 
binuhay na mag-uli at maluwalhating katawan ni Jesu-Cristo (Mga Taga-Filipos 3:20-21). Ang bagong 
katawang ito ang magbibigay sa atin ng lubos at ganap na relasyon sa ating Panginoong Jesus (2 
Mga Taga-Corinto 5:6-8).  
 

2.  Kaluluwa  
Ang kaluluwa ay isang bahagi ng di-materyal na parte ng tao. Ito ay hindi nakikita, nahahawakan, 
naririnig, nalalasahan, at naaamoy. Dahil ang katawan ay hindi mabubuhay ng wala ang kaluluwa 
(Genesis 35:18), maraming beses na ang salitang Hebreo na “NEPHESH” at ang salitang Griyego 
naman na “PSUCHE” ay isinalin bilang hindi lamang simpleng “kaluluwa” kundi “buhay” o “katauhan.”  
 
Nang likhain si Adan ang sabi ng Biblia, “Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa 
ilong at nagkaroon ng buhay (kaluluwa)” (Genesis 2:7; 1 Mga Taga-Corinto 15:45). Hindi sakop ng 
pag-aaral na ito na hanapin ang lahat ng ginamit na salita upang maisalarawan ang buhay sa iba’t-
ibang kahulugan nito. Panaligan na lamang natin na ginawa ng Diyos ang kaluluwa ni Adan at Eba sa 
pamamagitan ng Kaniyang hininga at sila na ang nagbigay nito sa mga sumunod na sali’t-saling lahi 
(Exodo 1:5). Ang “NAPHESH” ay ginamit kahit sa buhay ng mga hayop (Genesis 1:20, 21, 24, 30; 
2:19).  
 
Sa ating pagsasaliksik na alamin kung ano ang ginagawa ng kaluluwa sa katawan, dapat muna nating 
malaman na ang Diyos ay mayroong kaluluwa (Mateo 12:18; Mga Hebreo 10:38) at ang 
sangkatauhan ay nilikha sa Kaniyang wangis (Genesis 1:26-27).  
 
Dapat nating unawain na sa kinapapalooban ng kaluluwa ng tao ay ang kakayahang gumawa ng mga 
moral na desisyon (pagpili ng tama at mali). Ito’y nangangahulugan na sa loob ng kaluluwa ay isang 
lugar na kung saan ang mga opsiyon ay maaaring isaalang-alang bago gawin ang pagpili. Ang 
kakayahang makapamili ay tinatawag na pagpapasiya. Dahil ang kaluluwa ang nakagagawa ng mga 
moral na desisyon kung kaya’t nabigyan ng konklusyon na ito ay nangangailangan ng pagliligtas (Mga 
Awit 33:18-19; Mga Gawa 2:41; Mga Hebreo 10:39; Santiago 1:21; 1 Pedro 1:8-9) at ng 
pagpapagaling sa kasalanan (Mga Awit 41:4). Si Jesus ay hindi lamang nagbigay ng Kaniyang 
katawan kundi ng Kaniyang kaluluwa rin upang tubusin ang mga naliligaw na sangkatauhan. (Mateo 
20:28; Marcos 3:4; Juan 10:11, 15, 17; 15:13) at ng sa ganoon ay maging isang “Pastol at 
Tagapangalaga ng ating mga kaluluwa” (1 Pedro 2:25). Kung nang dahil sa hindi paniniwala ang 
kaluluwa ay hindi natubos, ito’y mapapahamak sa impiyerno (Mateo 10:28; 16:26). 
  
Ang ilan sa mga desisyon na kailangang gawin ng tao ay ang mahalin ang Diyos (Deuteronomio 6:5; 
10:12-13; 30:6), ipagkatiwala ang ating mga sarili sa Manlilikha habang ginagawa natin kung ano ang 
tama (1 Pedro 4:19) at ang pagaalay ng ating mga buhay (kaluluwa) para sa ating mga kapatid sa 
pananampalataya (1 Juan 3:16). Naroroon sa kaluluwa ng isang tao ang digmaang nagtataguyod ng 
imoralidad (1 Pedro 2:11) at kung saan ang mga bulaang tagapagturo ay nanghihikayat sa mga 
mahina pa sa pang-espirituwal (2 Pedro 2:12-14) na katauhan.  
 
Dagdag sa kaniyang posisyon na nakagagawa ng desisyon, ang kaluluwa ay pinagbubuhatan din ng 
emosyon o damdamin. Ang kaluluwa ay maaaring maging maawain (Job 30:25) may kapaitan (2 Mga 
Hari 4:27), nakararanas ng masidhing pagkalungkot (Mga Awit 43:5; Jeremias 13:17; Mateo 26:38), 
natatablan ng dalamhati (Lucas 2:35), nababahala (Mga Taga-Roma 2:9) at nagagalit (2 Samuel 5:8). 
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Maaari ding magmahal (Awit ni Solomon 1:7; 3:1-4), itaas ang Panginoon (Lucas 1:46) at 
magpakasaya (Lucas 12:19).  
 

3.  Espiritu ng Tao 
Ang mga salita sa espiritu ay “RUACH” sa salitang Hebreo at “PNEUMA” naman sa salitang Griyego. 
Ito ay mahirap na paksa kung pag-aaralan mula sa kasulatan dahil ang dalawang salitang ito ay 
ginamit ng maraming beses at maaaring maipakahulugan bilang hangin, hininga, ang Banal na 
Espiritu, ang mga masasamang espiritu, at ang mga espiritu ng tao, depende sa konteksto kung saan 
ginamit ang salita.  
 
Ang espiritu ng tao ay ang puwersa sa espirituwal na buhay at ito’y bahagi ng hindi materyal na parte 
ng tao na mula sa Diyos at Kaniyang binuo (Ang Mangangaral 12:6-7; Zacarias 12:1; Mga Hebreo 
12:9), sa partikular nga ay ang Banal na Espiritu (Juan 3:6; 6:63). Ang espiritung pantao ay kailangan 
para sa buhay (Lucas 8:55; Santiago 2:26).  
 
Sang-ayon sa mga prinsipyo ng pagpapaliwanag na una nating natutunan, ating kukunin ang 
malilinaw na sipi at gagamitin upang makita ang ilang katotohanan na may kinalaman sa espiritu ng 
tao. Habang tinitingnan natin ang ilang katangian ng espiritu ng tao, makikita agad natin na sa 
maraming mga katangian ng espiritu ng tao, ang kaluluwa (ating huling paksa) at ang puso (ang 
susunod nating paksa) ay pareho. Dapat nating tandaan, gayon pa man, na sinasabi sa atin ng Salita 
ng Diyos na ang espiritu ng tao ay kakaiba sa puso at kaluluwa ng tao (Mga Hebreo 4:12).  
 
Habang pinag-aaralan natin ang mga bersikulo na iniuugnay sa espiritu ng tao nakita natin na may 
apat na gawain ito:  
a.  Tumanggap ng Impormasyon  

Nakakatanggap ito ng impormasyon katulad ng pinanggagalingan ng mga biyaya (Mga Taga-
Galacia 6:18; Filemon 1:25), katotohanang moral (Malakias 2:15-16), at pahayag (Mga Taga-
Efeso 1:16-17). Ito ay maaari ding udyukan (Mga Gawa 17:16) at sulsulan (1 Mga Taga-Cronica 
5:26; Esdras 1:1, 5).  

 
b.  Magtantiya ng Impormasyon  

Ang espiritu ng tao ay maaari ding magtantiya sa mga tinatanggap na impormasyon. Ito’y 
nakakakita ng mga pangyayari (Job 6:4), nakaaalam ng ating mga iniisip (1 Mga Taga-Corinto 
2:11), nakapagmumuni-muni (Mga Awit 77:6), nakauunawa (Job 20:3; 32:8) at nagiging matalino 
tungkol sa pagtantiya (Exodo 28:2; Deuteronomio 34:9, Mga Taga-Efeso 1:16-17).  

 
c.  Gumawa ng mga Pagpapasiya  

Kapag ang espiritu ng tao ay tumatanggap at nagtatantiya ng impormasyon, maaari na itong 
makapagpasiya kung ano ang gagawin. Maaari itong pumili na magpatuloy na pangunahan ng 
Banal na Espiritu (Mga Gawa 20:22-23), mangako sa Diyos (Mga Awit 31:5), magkaroon ng 
pananampalataya (2 Mga Taga-Corinto 4:13-14), maging mapagtika (Isaias 57:15; 66:2), o 
tumalikod sa Diyos (Job 15:13) at maging di-karapat-dapat sa Kaniya (Mga Awit 78:8).  

 
d.  Tumugon  

Kapag ang mga pangyayari ay nahiwatigan, natantiya at nagawa na ang desisyon, ang espiritu 
ng tao ay nakatutugon sa maraming kaparaanan, kahit ito pa ay yaong mga kasalanan.  

 
Ang Espiritu ng Tao ay inilalarawan sa maraming paraan katulad ng:  
• Maaaring Magalit.  Mga Hukom 8:3; Ang Mangangaral 7:9; 10:4  
• Madaling Magalit.  Mga Kawikaan 14:29 (Ang galit ay masidhi)  
• Maaaring Magdulot ng Sama ng Loob.  Job 7:11  
• Maaaring maging Mayabang.  Mga Awit 76:12; Mga Kawikaan 16:18; Ang Mangangaral 7:8  
• Maaaring Mabagabag. Mga Awit 51:17; Mga Kawikaan 15:13; 17:22; 18:14; Isaias 65:14  
• Maaaring maging Mabanayad. Mga Kawikaan 17:27  
• Maaaring Mapilitan. Job 32:18  
• Maaaring Madurog. Mga Awit 34:18; Mga Kawikaan 15:4  
• Maaaring Maging Mapanlinlang. Mga Awit 32:2  
• Maaaring Madungisan. 2 Mga Taga-Corinto 7:1  
• Maaaring Mabahala. Exodo 6:9  
• Maaaring Magkaroon ng Awa. 1 Mga Taga-Corinto 5:3-5; Mga Taga-Colosas 2:5  
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• Maaaring Magkamali. Isaias 29:24  
• Maaaring Makaranas ng Presensya ng Panginoon. 2 Timoteo 4:22  
• Maaaring Makapaghayag ng Sarili. Mga Kawikaan 29:11 (Galit ay “nasasabi ng Espiritu”)  
• Maaaring Mawalan ng Malay. Mga Awit 77:3; 143:7; Isaias 57:16; 61:3; Ezekiel 21:7  
• Maaaring Maging Tapat sa Tao. Mga Kawikaan 11:13 (Mapagkakatiwalaan “Tapat na Espiritu”)  
• Maaaring Maging Masigasig. Mga Gawa 18:25; Mga Taga-Roma 12:10-11  
• Maaaring Gumawa ng mga Walang Kabuluhan. Ezekiel 13:3  
• Maaaring Maging Banayad. 1 Mga Taga-Corinto 4:21; Mga Taga-Galacia 6:1; 1 Pedro 3:4  
• Maaaring Ibigay sa Panginoon. Mga Gawa 7:59  
• Maaaring Masiphayo. Isaias 54:6  
• Maaaring Pagmatigasin. Deuteronomio 2:30  
• Maaaring Maging Banal. 1 Mga Taga-Corinto 7:34  
• Maaaring Igalang. 2 Mga Taga-Corinto 12:18  
• Maaaring Magpakumbaba. Mga Kawikaan 16:19; 29:23  
• Maaaring Manibugho. Mga Bilang 5:14  
• Maaaring Mamuhay ng Naayon sa Kalooban ng Diyos. 1 Pedro 4:6  
• Maaaring Maging Matapat. Mga Bilang 14:24  
• Maaaring Gawing Malago. Mga Hebreo 12:23  
• Maaaring Makapagpalakas ng Tao. Exodo 35:21; Mga Kawikaan 16:2; Pahayag 19:10  
• Maaaring Mapakilos. Juan 11:33  
• Maaaring Gawing Bago. Ezekiel 11:19; 18:31; 36:26  
• Maaaring Manghina. 1 Samuel 1:15  
• Maaaring Masiyahan. Mga Awit 142:3; 143:4  
• Maaaring Magplano. Mga Gawa 19:21  
• Maaaring Maging Mahirap. Mateo 5:3  
• Maaaring Manalangin. 1 Mga Taga-Corinto 14:14-16  
• Maaaring Mapanatili. Job 10:12; 1 Mga Taga-Tesalonica 5:23  
• Maaaring Tumahimik. 1 Pedro 3:4  
• Maaaring Mag-angkin ng Katangian Ayon sa Lahi. Isaias 19:3; Jeremias 51:11  
• Maaaring Mabago. 2 Mga Taga-Corinto 7:13  
• Maaaring Magalak. Lucas 1:47  
• Maaaring Mapalitan ng Bagong Katauhan. Mga Taga-Efeso 4:21-22  
• Nangangailangan ng Kapahingahan. 2 Mga Taga-Corinto 2:13  
• Maaaring Mapalakas na Muli. Genesis 45:27; 1 Samuel 30:12  
• Maaaring Pamunuan ng Sarili. Mga Kawikaan 16:32  
• Maaaring Malungkot. 1 Mga Hari 21:5  
• Maaaring Maghanap sa Panginoon. Isaias 26:9  
• Maaaring Maglingkod. Mga Taga-Roma 1:9  
• Maaaring Magbata ng Sakit. Mga Kawikaan 18:14  
• Maaaring Magdalamhati. Marcos 8:12  
• Maaaring Magpatuloy. Mga Awit 51:10  
• Maaaring Maging Malakas. Lucas 1:80  
• Maaaring Makapagpalakas ng Loob ng Iba. 1 Mga Taga-Corinto 14:31-32  
• Maaaring Magpasakop. Mga Hebreo 12:9  
• Maaaring Maumid. 2 Timoteo 1:7  
• Maaaring Magulumihanan. Genesis 41:8; Job 21:4; Daniel 2:1-3; Juan 13:18-21  
• Maaaring Mawalan ng Pagpipigil. Mga Kawikaan 25:28  
• Maaaring Makipag-isa sa Panginoon. 1 Mga Taga-Corinto 6:17  
• Maaaring Makipag-isa sa Ibang mga Mananampalataya. Mga Taga-Filipos 1:27  
• Maaaring Makapagpahina. Josue 2:11; Mga Hukom 15:19; 1 Mga Hari 10:4-5  
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• Maaaring Maging Handa. Mga Awit 51:10-12  
• Maaaring Sumamba. Juan 4:23  
• Maaaring Makapagpatunay sa Ating Kaligtasan. Mga Taga-Roma 8:16  
 
4.  Puso 

Ang “puso” ng tao ay paksa na pinahalagahan sa buong Biblia. Ang Hebreong salita dito ay “LEBH” at 
ang Griyego naman ay “KARDIA” ang dalawang ito ay ginamit ng may mahigit sa 1,000 beses. Ang 
mga salita ay bihirang ginamit upang tukuyin ang pisikal na organ sa loob ng katawan ng tao na 
bumubomba ng dugong dumadaloy sa mga litid at malalaking ugat ng puso (2 Samuel 18:14; 2 Mga 
Hari 9:24). Bagkus, ang salita ay kalimitang tumutukoy sa sentro ng aktibidad sa panloob na tao.  
 
Habang ating isinasaalang-alang ang iba’t-ibang paraan ng salitang “puso” na ginamit sa Biblia, apat 
na tiyak na kahulugan ang lumabas:  
a.  Ang Sentro ng Katalinuhan  

Ang puso ay ginagamit upang makita ang sentro ng katalinuhan. Ito’y may kakayahang tumantiya 
(Deuteronomio 8:5), magpahalaga (Mga Awit 119:11) at magplano (Mga Hebreo 4:12). Ang puso 
ay maaari ding pagmulan ng masamang mga kaisipan at mga gawain (Mateo 15:19-20).  

 
b.  Ang Sentro ng mga Emosyon  

Ang puso ay ginagamit bilang sentro ng emosyon. Maaari itong magmahal (Deuteronomio 6:5) 
magkaroon ng mga hangarin (Mga Awit 37:4), magalak at magsaya (Mga Awit 104:15; Isaias 
30:29; Mga Taga-Colosas 3:16). Ang puso ay maaari ding mapighati (Nehemias 2:2; Mga Taga-
Roma 9:2), maging mapait (Mga Awit 73:21) at magalit sa sarili (Job 27:6).  

 
c.  Ang Sentro ng Pagpapasiya  

Ang puso ay sentro ng pagpapasiya. Maaari itong maghanap sa Diyos (Deuteronomio 4:29), 
maaaring mabago (Exodo 14:5), o kahit maging matigas sa Diyos (Exodo 8:15; Mga Hebreo 4:7).  

 
d.  Ang Sentro ng Espirituwal na Buhay  

Ang puso ang pinaka-sentro ng espirituwal na buhay. Ang Salita ng Diyos ay nagsasabi, “sa 
pamamagitan ng puso ng tao ang kaniyang paniniwala ay nagbubunga ng katuwiran” (Mga Taga-
Roma 10:9-10). Dahil ang puso ng mananampalataya ang tahanan ng Anak (1 Pedro 3:15; Mga 
Taga-Efeso 3:17) at ng Banal na Espiritu (2 Mga Taga-Corinto 1:22).  

 
5.  Konsiyensiya 

Ang salitang “konsiyensiya” ay nakita lamang sa Bagong Tipan. Ang gawain ng konsiyensiya ay 
ibinigay sa pamamagitan ng salitang, “puso” sa Lumang Tipan (1 Samuel 24:5; Job 27:6). Ang 
Griyegong salita na “SUNEIDESIS” ay may kahulugang literal na “alamin sa” o “magkaroon” ng 
kaalaman sa sarili. Ito’y tumutukoy sa isang indibiduwal na konsepto na tama at mali. Ang 
konsiyensiya ay bahagi ng tao na nagpapakilos sa kaniya na gumawa ng bagay na itinurong tama. 
Ang konsiyensiya ay hindi nagtuturo sa atin kung anong tama at mali. Maaaring gawin ng isa kung 
ano ang mali sa “mabuting” konsiyensiya sapagkat mali ang tinanggap niyang impormasyon.  
 
Ang konsiyensiya ng di ligtas na tao ay maaaring maging isang mainam na patnubay (Juan 8:9; Mga 
Taga-Roma 2:15) kung siya’y naturuan ng mga pamantayan ng Diyos sa tama at mali. Ang 
konsiyensiya ay maaaring “pasuin ng pangtatak na bakal” (1 Timoteo 4:2) kapag patuloy na 
itinatakwil ang pamantayan ng Diyos. Kapag nilalabag ang mga pamantayan ng Diyos, ang 
konsiyensiya ay sinasabing “nadungisan” (Tito 1:15), subalit ang konsiyensiya ay maaaring linisin sa 
kasamaan (Mga Hebreo 10:22).  
 
Ang konsiyensiya ng Kristiyano sa pamamagitan ng kumukumbinsing ministeryo ng Banal na Espiritu 
ay dapat na magpumilit gawin kung ano ang tama sa iba’tibang mga kaugnayan sa buhay. Nararapat 
na pilitin nitong sumunod siya sa gobyerno na kaniyang kinabibilangan (Mga Taga-Roma 13:5), 
magtiis sa ilalim ng di matuwid na may patrabaho (1 Pedro 2:19) at huwag makasakit ng konsiyensiya 
ng isang mas mahinang kapatid (1 Mga Taga-Corinto 8:7, 10, 12).  
 

6.  Isipan 
Ang Griyegong salita para sa “isipan” ay “NOUS”. Ang isipan ay lugar kung saan ang lahat ng 
pandamdam, pakiramdam at katalinuhan ay nagsasama-sama para sa pagtantiya at palagay. 
Kabilang sa terminong ito ang lahat na gawain ng utak ng tao ganoon din ng kaluluwa, sa gayon, ito 
ang lugar kung saan nagtatagpo ang materyal at di-materyal na bahagi ng tao, si W.E Vines ay 
nagsasabi:  
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Ang “isipan” “ay luklukan ng nagmumuning kamalayan na binubuo ng mga 
kakayahan sa pagpuna at pagkaunawa, at ng mga pandamdam, paghusga, at 
pagpapasiya.” Kaugnay nito ay ang mga salitang Griyego “DIANOIA” na ang 
kahulugan “ay mag-isip ng mabuti,” at “ENNOIA” nangangahulugan ng “kaisipan, 
opinyon o layunin.” Samantalang ang isipan at ang puso ay malapit ang kaugnayan, 
sila ay magkaiba (Mga Hebreo 8:10, 16).106  

 
Habang ang konsepto ng “isipan” ay pinag-usapan sa Lumang Tipan walang isa mang salitang 
Hebreo na tumutukoy dito. Sa halip ito ay pinag-usapan bilang puso, kaluluwa at espiritu. 
Samakatuwid, kukuha tayo ng pagkaunawa sa isipan mula sa Griyegong pagkakagamit ng salita.  
 
Parehong may kaisipan ang ligtas at di-ligtas (Mga Taga-Roma 14:5). Mahalaga sa Diyos kung 
papaanong ang isang tao ay mag-isip at gumamit ng kaniyang isipan na kaloob sa kaniya ng Diyos 
(Mga Taga-Efeso 4:17-18; Mga Hebreo 4:12 kung saan “ENNOIA” ay ginamit at isinalin tulad ng “mga 
intensiyon”). Dahil ang Panginoon ay mayroong “isipan” at kinakailangang hanapin natin para 
malaman ito (Mga Taga-Roma 11:34; Mga Taga-Corinto 2:16), tayo ay kaniyang pinagkalooban ng 
kaisipan upang mahalin natin Siya (Mateo 22:37; Marcos 12:30, Lucas 10:27) at upang maunawaan 
Siya (Lucas 24:45). Ang isipan ng Kristiyano ay hinubog upang malaman ang katotohanan na 
natagpuan sa Ama at sa Anak (1 Juan 5:20 na kung saan “DIANOIA” ay isinalin na “pagkaunawa”).  
 
Ang isipan na ibinigay ng Panginoon sa atin ay nakapagpapaliwanag ng maayos. Napatunayan ito ng 
katotohanang ito’y nakakakalkula ng mga matematikang pormula (Pahayag 13:18) at nauunawaan 
ang mga resulta ng lohikal na kaisipan (Pahayag 17:9). Dahil sa kakayahang umunawa, ang isipan 
ang nagpapasya kung anong mga pamantayan ang gagawing gabay nang sa gayo’y maitatatag ang 
konsiyensiya (Mga Taga-Roma 7:23, 25). Ang personal na pag-unlad ay nagbibigay kakayahan na 
magturo sa iba (1 Mga Taga-Corinto 14:19) at inaasahang maging hinog upang maitaguyod ang 
pagkakaisa sa katawan ni Cristo (1 Mga Taga-Corinto 1:10). Ang isipan ay nararapat na maging tapat 
sa sarili, sa Diyos at sa iba (2 Pedro 3:1). Ito ay dinisenyo para kumilos kasama ang espiritung pantao 
sa lahat ng bahagi nito (1 Mga Taga-Corinto 14:15).  
 
Kagaya ng ang isipan ay maaaring gamitin sa paglilingkod sa Diyos (Marcos 12:30), ito ay 
makapamimili ng laban sa Diyos o maging “ubod-sama” na nangangahulugang hindi nananangan sa 
mga pamantayan ng Diyos (Mga Taga-Roma 1:28; 1 Timoteo 6:5; 2 Timoteo 3:8). Maaaring ito’y 
maging laban sa Diyos (Mga Taga-Colosas 1:21). Ang isipan, samakatuwid ay kayang dungisan (Tito 
1:15).  
 
Kahit ang isipan ng Mananampalataya ay maaaring maging di-mabunga (1 Mga Taga-Corinto 14:14) 
kung ito ay mayabang na, makasarili o nag-iisip lamang ng mga bagay na patungkol sa laman (Lucas 
1:51; Mga Taga-Efeso 2:3; Mga Taga-Colosas 2:18). Ito ay makakalog din kapag ang maling doktrina 
ay pinaniwalaan na totoo (2 Mga Taga-Tesalonica 2:2 kung saan ang “NOUS” ay isinalin na 
“kahinahunan”).  
 
Lubos-lubos tayong nagpasasalamat dahil nalaman natin na ang isipan ay puwedeng mabago upang 
mabatid ang mga kalooban ng Diyos (Mga Taga-Roma 12:2), tumalikod sa mga makasalanang 
gawain (Mga Taga-Efeso 4:22-24), maging handa sa pagkilos (1 Pedro 1:13), maging handa sa di 
karapat-dapat na pagdurusa (1 Pedro 4:1 na kung saan “ENNOIA” ay isinalin bilang “layunin”) at 
mapangalagaan ayon sa kapayapaan ng Diyos (Mga Taga-Filipos 4:7).  
 

7.  Laman  
Sa ilang beses ang salitang “laman” ay batayan ng materyal na kalikasan ng isang buhay na nilalang, 
alinman sa laman na bumabalot sa katawan (Genesis 2:21; Exodo 12:8; Lucas 24:39) o ang lahat na 
bahaging materyal ng tao (Genesis 6:17, 19; 1 Mga Taga-Corinto 15:39; Mga Hebreo 5:7). Sa 
kasulatan, ang salitang “laman” ay ginamit upang ipakita na ang materyal at di-materyal na mga 
bahagi ng tao ay magkakaugnay.  
 
Ang Diyos ay nagkatawang-tao sa katauhan ni Jesu-Cristo (Juan 1:1, 14; 1 Timoteo 3:16), bilang 
inapo ni David (Mga Taga-Roma 1:3; 9:5). Ito’y nangangahulugan na ang Diyos ay naging tao. Siya 
ay nilikha sa wangis ng makasalanang laman, subalit ang kaniyang laman ay hindi makasalanan 
(Mga Taga-Roma 8:3). Siya ay “Panginoon” ni David at “Anak” din ni David (Mateo 22:45). Si Jesus 
ay dumating upang pasanin ang ating mga kasalanan sa gayon ay maitatag Niya ang kapayapaan ng 
Diyos para sa tao (Mga Taga-Efeso 2:14-15; Mga Taga-Colosas 1:22-23) at mawasak ang 
kapangyarihan ng Diyablo (Mga Hebreo 2:14). Sinasabi ng Salita ng Diyos sa atin na ang mga 
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bulaang guro ay babangon at magpapahayag na si Jesus ay hindi tunay na nagkatawang-tao (1 Juan 
4:2; 2 Juan 1:7).  
 
Inilarawan sa Lumang Tipan ang pangangailangan ng Diyos na pumarito sa laman. Ang “Tabing” ng 
Tabernakulo at Templo ay naging simbolo ng katotohanan na ang katawan ni Jesus ang 
makapagbubukas ng buhay na walang hanggan ng Diyos para sa sangkatauhan (Mga Hebreo 10:19-
20; Mateo 27:51). Ang “Manna” na bumuhay sa mga Hudyo habang sila ay nasa ilang sa loob ng 
apatnapung taon ay simbolo ng paglaya at sustento na ihahatid ni Cristo sa pamamagitan ng 
kaniyang laman, ibibigay sa pamamagitan ng biyaya at maibabahagi sa pamamagitan ng 
pananampalataya (Exodo 16:31-35; Juan 6:51-56). Ang awit ni David ay nagpahayag din na ang 
laman ay hindi dadanas ng kabulukan, na naglalarawan sa Kaniyang pagkabuhay mula sa mga patay 
(Mga Awit 16:10; Mga Gawa 2:31) at sagot ng Diyos sa panalangin (Mga Hebreo 5:7).  
 
Ang paghihirap at layunin ng pagkakatawang-tao ni Cristo ay naging modelo sa sangkatauhan para 
tularan (1 Pedro 4:1-2). Ang laman ng sangkatauhan ay pinakamalimit na nakikita sa kasulatan na 
siyang kuta ng kasalanan at palagiang nakikipaglaban sa Banal na Espiritu (Mga Taga-Galacia 5:16-
17). Bahagi ng ginampanan ng Banal na Espiritu ay upang ituro ang problema ng kasalanan at ang 
mga bunga nito (Juan 16:8-11).  
 
May ilang mga katangian ng laman na inilarawan sa salita ng Diyos. Ang laman na walang espiritu ay 
hindi buhay (Juan 6:63) at dahil ang laman ang maaaring manganak ng laman, ang Banal na Espiritu 
ay dapat magbigay sa laman ng espiritu para magkaroon ng buhay (Juan 3:6). Minamahal, 
inaalagaan at iniingatan natin ang ating katawan (Mga Taga-Efeso 5:28-29) at ang katawan din ay 
maaaring magtaglay ng karunungan (1 Mga Taga-Corinto 1:26-29).  
 
Ang laman ay mahina laban sa tukso (Mateo 26:41) at bago ang kaligtasan, ang indulhensiya sa 
laman ay ang normal na buhay ng sangkatauhan (Mga Taga-Efeso 2:3). Samakatuwid, ang laman ay 
nakakaapekto sa pamamaraan na pag-iisip (Mga Taga-Colosas 2:18). Ang indulhensiya ng 
masamang paghahangad ng laman ay nagpapakilala ng pagtanggi sa may kapangyarihan (2 Pedro 
2:9-10), kaya ang mga Kristiyano ay lumalago sa pamamagitan ng pagkatuto na maglingkod sa mga 
may kapangyarihan sa kanila sa laman (Mga Taga-Efeso 6:5). Ang pagtanggap ng kapangyarihan ay 
isang labanan dahil ang laman ay maapoy na lumalaban sa pamantayan ng maka-diyos na kautusan 
(Mga Taga-Roma 7:5).  
 
Ang ating pamumuhay sa laman ay siyang huhusgahan ng iba, bagaman hindi tayo dapat humatol sa 
iba ayon sa laman (Juan 8:15). Hindi natin dapat parangalan ang iba batay sa makalaman na mga 
gawain (2 Mga Taga-Corinto 5:16) ni magtiwala sa laman na patungkol sa mga rituwal, lahi, 
pagkamamamayan, mga gawa o mga katuwiran (Mga Taga-Filipos 3:2-7). Ang panahon natin sa 
laman ay dapat ipamuhay ng sang-ayon sa kalooban ng Diyos (1 Pedro 4:6).  
 
Ang laman ay maraming mga kahinaan. Ito ay mahina sa pagtanggi sa kasalanan (Mga Taga-Roma 
6:19) at ang mundo ay naghahandog sa laman ng mga makasalanang bagay upang hangarin  (1 
Juan 2:16). Ang laman na ipinaubaya sa sarili ay magbubunga ng maraming kasalanan na ang 
katumbas na halaga sa makasalanan ay biyayang walang hanggan (Mga Taga-Galacia 5:19-21). Ang 
makasariling hangarin ng laman ang maghahatid ng kabulukan sa laman (Mga Taga-Galacia 6:8). 
Ang katawan ay unti-unting mamamatay (1 Pedro 1:24-25). Ang huwad na mga guro ay mang-aakit 
ng mga tagasunod sa pamamagitan ng pagpapalugod sa mga paghahangad sa laman (1 Pedro 2:18-
19).  
 
Ang laman ay may kahinaan din sa pangseksuwal na bahagi. Ang kasal ay pagsasama ng lalaki at 
babae sa isang laman at kaya ang pagnanasa ng laman ay sumusunod sa “naiibang” laman na 
kinabibilangan ng homoseksuwalidad, lesbianismo, at bestialidad (Marcos 10:8; Judas 1:7). Ang 
sinadyang kasalanan ay maaaring mag-akay sa pagkawasak ng laman (1 Mga Taga-Corinto 5:5).  
 
Ang isa pang kahinaan ng laman ay bukas ito sa malawak at mabilis na pagbabago (2 Mga Taga-
Corinto 1:17) na makapagdudulot ng kakulangan ng katatagan sa buhay ng Mananampalataya. Kung 
malimit na nagbabago ang ating isipan dahil sa biglang bugso, maaari tayong mabilis na malito at 
mabahala.  
 
Ang laman ay mayroon ding mga limitasyon. Kung ano ang ginagawa sa laman (katulad ng pagtutuli) 
ay hindi nagpapakita ng pagka-espirituwal (Mga Taga-Roma 2:28). Ang mga rituwal ay hindi 
makakalutas ng mga kahinaan at limitasyon ng laman (Mga Taga-Colosas 2:23; 1 Pedro 3:21).  
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Ang laman ay hindi masasabing matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan (Mga Taga-
Roma 3:19-20) at hindi maaaring magbunga ng mabuti kung ito lamang (Mga Taga-Roma 7:18). 
Maging ang mga pagpapala ng Diyos ay di para lamang sa laman at dugo (1 Mga Taga-Corinto 
15:50). Ang laman ay nangangailangan ng maka-Diyos na kaliwanagan (Mateo 16:17).  

 
May labanan ding nagaganap sa buhay ng Mananampalataya sa laman. Kapag ang isang tao ay 
sumampalataya kay Jesu-Cristo, kinilala na niya si Jesus na namatay para bayaran ang mga 
kasalanan ng kaniyang laman (Mga Taga-Galacia 5:24). Ang pagtanggap ng katototohanang ito’y 
nangangailangan ng ilang espirituwal na paglago sa Mananampalataya. Ang hindi malagong 
Mananampalataya ay makakatuklas na siya ay habang buhay na may kasiguraduhan sa mga kamay 
ng Diyos (Juan 10:27-30) at siya ay napalaya ni Jesu-Cristo (Mga Taga-Galacia 5:1), kung kaya’t siya 
ay nagkakamali sa pagnanais na ipagpatuloy ang mga pita ng kaniyang laman. Hindi naman 
dinisenyo ang kasiguraduhang ito at kalayaan upang maging oportunidad para sa makalamang 
layunin (Mga Taga-Galacia 5:13). Ito ay bahagi ng labanan.  
 
Ang iba pang bahagi ng labanan ay kumikilala na ang laman ay mayroong kalayaan (Juan 1:12-13), 
at ang laman sa kaniyang kaugaliang magkasala ay nakikipagtunggali sa isipan (Mga Taga-Roma 
7:25) at sa Banal na Espiritu (Mga Taga-Galacia 5:16). Kinakailangang piliin ng Mananampalataya 
kung kaniyang ipagpapatuloy ang mga kasalanan ng laman o ang mga bagay na ibinibigay ng Banal 
na Espiritu (Mga Taga-Roma 8:3-13). Tanging sa pamamagitan ng Banal na Espiritu maaaring 
magapi ang mga paghahangad ng laman (Mga Taga-Galacia 3:3; 5:16). Ganoon pa man, ang tunay 
na maka-espirituwal na labanan na ating kinakaharap ay hindi galing sa laman ng ibang tao (2 Corinto 
10:2-3), kundi kay Satanas at sa kaniyang puwersa (Mga Taga-Efeso 6:12).  
 
Ang bahagi ng ating espirituwal na paglalakbay ay upang hangarin na maging malinis sa lahat ng 
karumihan ng laman sa pagiging banal (2 Mga Taga-Corinto 7:1). Dapat nating naisin na kumilos si 
Jesu-Cristo sa ating buhay at alisin sa atin ang mga pita ng laman (Mga Taga-Roma 13:14) sa gayon 
si Jesus ay maihahayag sa ating laman (2 Mga Taga-Corinto 4:11). Ito ay magagawa lamang sa 
pamamagitan ng pamumuhay na may pananampalataya kay Jesu-Cristo (Mga Taga-Galacia 2:20), 
sa gayon, ang ating laman ay magiging deboto sa katawan ni Cristo (Mga Taga-Colosas 1:24).  
 
Dapat din nating unawain na ang Diyos ay nagmamahal sa atin at maaari ding bigyan tayo ng “tinik sa 
laman” upang hindi natin maitaas ang ating sarili (2 Mga Taga-Corinto 12:7).  
 

8.  Kalikasan ng Kasalanan  
Ang katotohanan na ang kasalanan ni Adan ay dumaloy sa bawat miyembro ng lahi ng tao ay 
isinalarawan ng salitang “kalikasan ng kasalanan.” Ito’y nangangahulugan na ang bawat lahi ng tao 
(maliban kay Jesu-Cristo na walang amang makalupa), ay tumanggap ng likas na sala ni Adan na 
nagbunga ng kaparusahan (Mga Taga-Roma 5:12-14,18-19).  
 
Itong “kalikasan ng kasalanan” ay bahagi ng laman at nagbibigay sigla sa personal na kasalanan sa 
buhay ng isang tao. Ating pag-aaralan ang mga Likas na Kasalanan sa mga susunod na seksiyon, 
ang “Plano ng Diyos.”  
 

9.  Kalooban  
May dalawang pangunahing salitang Griyego na ginamit upang ipakita ang kalooban ng tao. Ang 
unang salita, “THELEMA” na nagpapakita ng hangarin. Ang ikawalang salita ay “BOULEMA” na 
nagpapakita ng plano o disenyo. Parehong malimit ginagamit upang ideklara ang hangarin ng Diyos o 
disenyo, subalit dahil ang tao ay nilikha sa wangis ng Diyos (nagpapakita na ang tao ay mayroon ding 
“kalooban”), ito’y ginagamit upang ideklara ang hangarin ng tao o maging ang disenyo rin.  
 
Ang kalooban ng tao ay maaaring maging malakas. Katulad din ng maaari siyang pumili para sa 
Diyos, maaari rin siyang pumili laban sa Kaniya (Josue 24:15) at “ipagpilitan ang mga hangarin ng 
katawang makalaman at ng isipan” (Mga Taga-Efeso 2:3).  Sa kaniyang sarili, ang kalooban ng 
isang tao ay hindi ganoon kalakas upang sakupin ang likas na kasalanan (Mga Taga-Roma 7:15-21).  
Ang Banal na Espiritu ang nagbibigay ng kapangyarihan sa pamamagitan ni Cristo “upang gawin 
ang lahat ng bagay” (Mga Taga-Filipos 4:13).  
 
Gaano man kalakas ang kalooban ng tao, ito’y hindi maaaring magligtas ng kaniyang sarili (Juan 
1:12-13) kailangan niyang tanggapin ang kaloob ni Jesu-Cristo sa pamamagitan ng pananalig sa 
kaniyang pangalan (Juan 1:12-13, Mga Gawa 4:12). Kapag ang isang tao ay sumampalataya sa Anak 
ng Diyos, kay Jesu-Cristo, ang taong iyon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na 
maliligaw (Juan 6:39-40).  
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Ninanais ng Diyos na ang kalooban ng tao (mga hangarin) ay maging katulad ng sa Kaniya. Si Jesu-
Cristo mismo ay nagturong isabuhay ang katotohanang ito (Juan 5:30; 6:38, 39). Ang dahilan kung 
bakit si David ay tinawag na “isang tao na nasa likod ng sariling puso ng Diyos” (Mga Gawa 13: 22) 
ay dahil ninais niyang gawin ang kalooban ng Diyos, bagaman siya ay maraming beses ng nabigo.  
Ang hangarin na magawa ang kalooban ng Diyos ay napakahalaga sa ating pagkaunawa nito (Juan 
7:17).  Ang Diyos ay hindi naghahangad ng pangakademyang pagsunod sa Kaniyang kalooban kundi 
ay isang bagong buhay.  Ang isang taong nag-aaral ng Salita ng Diyos upang simpleng malaman ito 
at hindi upang maipamuhay ito ay laging magkakaroon ng baluktot na pananaw sa buhay.  
 
Nakita natin sa Salita ng Diyos na ang tao ay makakagamit ng kaniyang sariling kalooban upang 
magsanggalang (Mateo 1:19), at magdala ng legal na usapin (Mateo 5:40) at humiram mula sa iba 
(Mateo 5:42). Makikita din natin na ang sangkatauhan ay maaaring maghangad na sumunod kay 
Cristo (Mateo 16:24-25), maging dakila (Mateo 20:26-27), mamuhay ng maka-Diyos kay Cristo (2 
Timoteo 3:12) at hangarin ang iba na tratuhin sila ng patas (Mateo 7:12).  
 
Kapag ang “kalooban” ay humakbang ng mabilis una sa “hangarin” ito ay magiging isang “plano.” Ang 
salitang Griyego “BOULEMA” ay nangangahulugan na ang hangarin ay magiging mga plano. Ang 
salitang ito ay isinalin sa maraming kapamaraanan, subalit lahat ay nagpapahiwatig ng konsepto ng 
pagkakaroon ng plano na maghangad. Ang Diyos ay mayroong kalooban na isinaplano (Mga Taga-
Roma 9:19). Ang Anak ay mayroong tiyak na ginagampanan sa loob ng planong iyon (Mateo 11:27).  
 
Ang mga plano ay maaaring mapaunlad mula sa hangarin na magsanggalang ng iba (Mga Gawa 
27:43), ipahamak sila (Juan 11:53; 12:10; Mga Gawa 5:33), o iligtas ang sarili (Mga Gawa 27:39). 
May mga plano na ginagawa para sa paglalakbay (Mga Gawa 15:37), madiskubre ang mga 
katotohanan (Mga Gawa 23:8) makipaglaban (Lucas 14:31) at kahit magkasala (1 Pedro 4:3). Ang 
mga plano ay maaaring manggaling sa Diyos o sa ating laman (2 Mga Taga-Corinto 1:17).  

 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 6, Seksiyon 3  
 
 1. Basahin ang Genesis 1:26.  Sa kaninong wangis nilikha ang tao?  
  
 2. Basahin ang Genesis 2:7.  Naging ano ang tao sa pamamagitan ng hininga ng Diyos?  
  
 3. Basahin ang Genesis 2:18.  Bakit nilikha ang babae?  
 
 4. Basahin ang 2 Pedro 2:12 at Judas 1:10.  Ano ang magagawa ng tao na hindi magagawa ng  
  hayop?  
 
 5. Basahin ang Genesis 2:16-17.  Ano ang ipinagbabawal kay Adan?  
 
 6. Basahin ang Genesis 2:17.  Ano ang parusa?  
 
 7. Basahin ang Genesis 3:8-19.  Paano nagbago ang buhay ng lalaki at babae pagkatapos na  
  suwayin nila ang utos ng Diyos?  
 
 8. Basahin ang sumusunod na mga talata at magbigay ng mga sangkap na kalikasan ng tao.  

 a.  Genesis 2:7  
 b.  Santiago 2:26  
 c.  Mga Taga-Roma 10:9-10  
 d.  1 Timoteo 4:2  
 e.  Mga Taga-Roma 12:2  
 f.   Genesis 2:21  
 g.  Mga Taga-Roma 5:12–14  

  h.  Juan 1:12–13 
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Seksiyon 4 
Ang Pang-Anghel na Laban  
 
Ang katotohanan na may digmaan sa pagitan ng Diyos at ni Satanas ay naibatay ng mga ilang beses sa 
panahon ng pag-aaral na ito. Ang labanang ito ay kilala bilang ang “Pang-anghel na laban”. Ang mga detalye 
ng labang ito ay malawak at higit sa nasasakupan ng programang ito. Ganoon pa man, ang balangkas ay 
mahalaga sapagkat ito’y tumutulong na masagot ang walang hanggang katanungan, “bakit ang tao ay 
narito?”  
 
Sa ilang punto bago pa likhain ang tao pinili ng Diyos na gumawa ng isa pang uri ng nilalang. Ang mga 
nilalang na ito ay kilala bilang mga “anghel”. Ang puno ng mga anghel ay si Lucifer na piniling subukin na 
kunin ang lugar ng Diyos (Isaias 14:12-14). Nagkasala si Lucifer (Ezekiel 28:11-19) at naging kilala bilang 
diablo at Satanas (Pahayag 12:9). Si Satanas ay hinatulan sa walang hanggang apoy na inihanda para sa 
kaniya at doon sa mga anghel na sumunod sa kaniya (Mateo 25:41).  
 
Si Satanas ay nagsusumamo sa desisyon ng Diyos sapagkat ang kahatulan ay hindi pa nagaganap. Ito ay 
mangyayari pagkatapos ng 1,000 taon na paghahari ni Jesu-Cristo (Pahayag 20:14). Ang tao ay nasa gitna at 
samakatuwid ay may gagampanan sa ikalulutas ng labanang ito sa pagitan ng Diyos at ni Satanas.  
 
Nilinaw ni Apostol Pablo na ang labanan ay nakakaapekto sa buhay ng mga Mananampalataya. Sinabi niya 
sa Mga Taga-Efeso 6:12, “Sapagkat ang kalaban natin ay hindi tao kundi mga pinuno, kundi mga may 
kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito, ang mga 
hukbong espirituwal ng kasamanan sa himpapawid.” Ang tunay na labanan para sa mga 
Mananampalataya ay na kay Satanas at sa kaniyang puwersa, hindi sa ibang nilalang na tao. Upang 
makasama sa labanang ito, ating “isuot ang baluting mula sa Diyos, sa ganun makatatagal kayo sa 
pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon, at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay 
matatagpuan kayong nakatayo” (Mga Taga-Efeso 6:13).  
 
Ang lahat ng mga detalye ng labanan at ating tiyak na gagampanan ay hindi pa ngayon lubos na alam, ngunit 
isang araw ay maihahayag sa atin (1 Mga Taga-Corinto 13:12). Sa ngayon ang alam natin ay sapat na. 
Kinakailangan nating lumakad na may pananampalataya (Mga Hebreo 11:6) at ibigin ang Diyos at wala nang 
iba (Marcos 12:29-31).  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 6, Seksiyon 4  
 
 1. Basahin ang Isaias 14:12-14.  Ano ang katutubong kasalanan ni Satanas?  
 
 2. Basahin ang Ezekiel 28:11-19.  Ano ang katutubong kalagayan ni Satanas?  
 
 3. Basahin ang Mateo 25:41.  Para sa anong layunin na nilikha ang dagatdagatang apoy?  
 
 4. Basahin ang Pahayag 20:14.  Kailan itatapon si Satanas at ang kaniyang mga anghel sa  
  dagat-dagatang apoy?  
 
 5. Basahin ang Juan 16:11.  Ano ang nangyari na kay Satanas?  
 
 6. Yamang si Satanas ay nahatulan na at ang kaniyang parusa ay itinakda na ngunit di pa  
  naipapataw, anong kabuoan ang ating kailangang maabot?  
 
 7. Yamang si Satanas ay bumagsak na nang linlangin niya si Adan at Eba, ano ang mabubuo natin 
  sa oras ng pagbagsak ni Satanas?  
 
 8. Yamang ang tao ay nasa pagitan ng hatol ni Satanas at pagpapatupad ng sentensiya, ano ang 
  puwede nating mabuod sa pananatili ng tao?  
 
 9. Basahin ang Efeso 6:10-18.  Ano ang dapat gawin ng Kristiyano para labanan ang taktika ni  
  Satanas?  
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Kabanata 7  
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Plano ng Diyos  
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Seksiyon 1 
Ang Kapahayagan: Ang Biblia (Bibliology)  
 
Ang Biblia ay ang nakasulat na bahagi ng kapahayagan ng Diyos sa Kaniyang Sarili sa sangkatauhan. 
Inihayag din Niya ang Kaniyang Sarili sa pamamagitan ng ginawa Niya (Mga Taga-Roma 1:20). Ang salitang 
“pahayag” ay payak na nangangahulugan na ang ibig sabihin ay “alisin ang takip upang sa gayon maipabatid 
at maipakita ang tinakpan.” Ipinahintulot ng Diyos na ipaalam at ipakita ang Kaniyang Sarili sa pamamagitan 
ng Kaniyang naisulat na Salita. Inihayag ng Diyos ang Kaniyang Sarili sa iba’t-ibang tao sa buong kasaysayan 
at kinasihan sila na maisulat ang Kaniyang pahayag sa Sarili. Ito ay tinatawag na inspirasyon.  
 
Simula nang pangunahan at pamahalaan ng Diyos ang mga kapahayagan at inspirasyon, naisulat ito nang 
walang pagkakamali sa orihinal na manuskrito. Samakatuwid, bilang Salita ng Diyos, ang Biblia ay mayroong 
Kaniyang kapangyarihan, kung kaya’t ito’y gabay sa lahat ng mga bagay na pang-espirituwal.  
 
Mula noong 1450–400 B.C. kinasihan ng Diyos ang iba’t-ibang sumulat upang sumulat ng 39 na mga 
magkakaibang aklat na pinagsama-sama at tinawag nating Lumang Tipan. Noong A.D. 46–96, Kaniyang 
kinasihan pa rin ang ilang may-akda upang isulat ang may 27 karagdagang mga aklat, na tinawag nating 
Bagong Tipan. Ang pagsasama-sama ng mga aklat na ito ay tinawag na Pamantayan ng Kasulatan (Canon of 
Scripture). Dapat na maging malinaw sa mga mag-aaral ng Salita na kinasihan ng Diyos ang mga sumulat 
upang ipahayag Niya ang Kaniyang Sarili sa tao, na ito ang nagbigay sa tao ng kapangyarihang magsulat, sa 
gayon ang mga pinagsama-samang mga aklat na bumuo sa pamantayan ay yaong Kaniyang hinahangad.  
 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 7, Seksiyon 1  
 
 1. Basahin ang Mga Taga-Roma 1:20.  Ano ang malinaw na nakikita sa Diyos sa pamamagitan ng 
  Kaniyang nilikha?  
 
 2. Ipakihulugan ang “Pahayag.”  
 
 3. Ipakihulugan ang “Pagkasi.”  
 
 4. Bilang Salita ng Diyos, ano ang Biblia?  
 
 5. Ano ang ating mga gabay sa mga espirituwal na bagay?  
 
 6. Ano ang tawag sa pagsasama-sama ng Luma at Bagong tipan?  
 
 7. Basahin ang Juan 17:17.  Ano ang Salita ng Diyos?  
 
 8. Basahin ang Mga Awit 119 at isipin ang mga pangungusap tungkol sa Salita ng Diyos.  
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Seksiyon 2 
Ang Suliranin: Kasalanan (Hamartiology)  
 
A.  Pasimula  

Sa pangkahalatan, ang kasalanan ay nangangahulugan ng paglabag sa itinakdang Banal (maka-Diyos) 
na pamantayan. Binigyang linaw ng Salita ng Diyos na kinakailangang magkaroon ng pamantayang 
itinatag Niya para mangyari ang kasalanan, kaya, kung hindi Siya nagtatag ng pamantayan, wala ng 
kasalanan (Mga Taga-Roma 4:15; 5:13). Ang dalawang pangunahing salitang Hebreo at Griyego sa 
kasalanan (CHATA’ at HAMARTIA)  ay nangangahulugan na ang isang tao ay “sumablay sa marka.” 
Katulad ito ng pagtudla ng palaso sa target at hindi tumama sa sentro. Kung ang isang tao ay hindi 
tumama sa sentro na kahit na konti lang siya ay “sumablay pa rin sa marka.”  

 
B.  May Tatlong Magkakaibang Uri ng Kasalanan na Natagpuan sa Salita ng Diyos 

1.  Ipinataw na Kasalanan 
Sa kapanganakan, bawat miyembro sa lahi ng sangkatauhan ay nakikibahagi sa pananagutan at 
kabayaran sa orihinal na kasalanan ni Adan.  Ang salitang “Ipinataw” ay nangangahulugang ipinatong 
sa mga anak ni Adan (lahat tayo) dahil sa kaniyang katutubong kasalanan. Ang Mga Taga-Roma 5:12 
ay nagsabi na “Ang kasalana’y pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang 
kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya, kaya lumaganap ang kamatayan sa 
sangkatauhan sapagkat ang lahat ay nagkasala.” At sinabi uli ito sa Mga Taga-Roma 5:18-19, “at 
dahil sa isang nagkasala” (ang konteksto nito ay si Adan lamang ang nakagawa ng kasalanang ito 
subalit pinaako sa lahat ng sangkatauhan) ito ay nagbunga ng pagkondena sa lahat ng tao, kaya 
kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang 
pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa 
pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman, marami ang 
pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao.”  Ang kasalanan ni Adan at ang kaniyang 
kaparusahan ay nagpasalinsalin sa bawat miyembro ng lahing pantao.  
 
Mahalagang tandaan na ang kasalanang ito ay ipinasa ng makalupang ama. Si Jesus ay hindi 
nagkaroon ng amang panlupa, kung hindi ng makalangit na Ama, samakatuwid, hindi siya napatawan 
ng kasalanan ni Adan.  
 

2.  Likas na Kasalanan 
Bilang resulta ng “ipinataw na kasalanan”, bawat isa ay nagmamana ng kalikasang nag-uudyok at 
nagbibigay kakayahan sa tao na gumawa ng mga personal na kasalanan. Kalimitan itong tinatawag 
na “Likas na Kasalanan” o “Lumang Katauhan”. Bagaman ang bunga ng kasalanan ni Adan na 
paghatol ay tinanggal na (Mga Taga-Roma 6:6; 8:1), ang Likas na Kasalanan ay nanatili sa bawat isa 
hanggang sa pisikal na kamatayan.  
 
Si Apostol Pablo ay sumulat ng kaniyang sariling pakikipaglaban sa “Likas na Kasalanan” sa aklat ng 
Mga Taga-Roma 7:16-18. Kaniyang isinulat, “kaya hindi na ako ang may kagagawan niyaon, 
kundi ang kasalanang nananahan sa akin alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa 
atin, ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasang mabuti 
hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko.”  Mula sa siping ito ay masasabi natin na 
maging si Pablo ay natalo sa ilang pakikipaglaban sa kaniyang Likas na Kasalanan. Sinasabi niya sa 
atin na sa katunayan, ito ay pakikipaglaban sa Banal na Espiritu (Mga Taga-Galacia 5:16-17) at ang 
mananampalataya ay kailangan maghangad na “isantabi ang dating pagkatao” (Mga Taga-Efeso 
4:20-22).  
 
Pansinin dito na si Jesus na walang “tinanggap na ipinataw na kasalanan” ay walang ring minanang 
kasalanan.  
 

3.  Personal na Kasalanan 
Ang mga personal na kasalanan ay ang mga gawaing lumalabag sa mga pamantayan ng Diyos. 
Bagaman wala na tayo sa ilalim ng mga rituwal ng kautusan ni Moises, ang mga moral na prinsipyo 
ang nagtuturo sa atin na ito ay may bisa pa. Sinulat ni Pablo sa 1 Timoteo 1:8-10, “Alam naman 
natin ang kautusan ay mabuti kung ginagamit sa wastong paraan. Alalahanin natin na hindi 
ginawa ang kautusan para sa mga mabubuting tao kundi para sa ayaw kumilala sa batas, mga 
salarin, mga ayaw kumilala sa Diyos, mga makasalanan, mga lapastangan, mga walang hilig sa 
kabanalan, mga pumapatay sa mga ama’t ina, at sa mga mamamatay tao, at ang iba pang 
salungat sa wastong aral.” Ang iba pang mga kasalanan na tinawag na mga gawain ng laman ay 
nabanggit sa Mga Taga-Galacia 5:19-21, “hindi maikakaila ang mga gawa ng mga laman: 
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pangangalunya, karimarimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa diyos-diyosan, 
pangkukulam, pagkapoot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabaha-bahagi, 
pagkakakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad 
nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una: hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang 
gumagawa ng mga ganoong bagay.”  

 
C.  Maytatlong Magkakaibang Kategoryaang Mga Personal na Kasalanan 

1.  Mga Pang-Isip na Kasalanan  
Ang unang kategorya ng pansariling kasalanan ay tumutukoy kung paano nagiisip ang tao. Sinabi sa 
atin ni Jesus sa Mateo 5:28 “ang sinumang tumingin nang may mahalay na pagnanasa sa isang 
babae, sa isip niya ay nakiapid na s’ya sa babaeng iyon.” Sa ating mga kaisipan at mga iniisip, 
ang kasalanan ay maaaring maghari. Sila’y mga kasalanan sapagkat hindi ito mga banal na ideya at 
tayo ay inuutusan na “magpakabanal dahil Siya (ang Diyos) ay Banal” (1 Pedro 1:16). Ang ika-
sampung utos ng Kautusan ni Moises ay pagbabawal laban sa pang-isip na kasalanan na “pag-
iimbot” (Exodo 20:17).  
 
Ang mga pang-isip na kasalanan, katulad ng pansariling kasalanan, ay lumalabag sa kautusan ng 
pag-ibig. Ang halimbawa ay ang pang-isip na kasalanan ng pagtatangi na matatagpuan sa Santiago 
2:8-9 “mabuti ang inyong ginawa kung tinutupad ninyo ang kautusang ibinigay ng Diyos na 
nasasaad sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili, ngunit kung hindi 
pare-pareho ang tingin ninyo sa kanila, kayo ay nagkakasala, at ayon sa kautusan, dapat 
kayong parusahan.” Madalas na ang mga pang-isip na kasalanan ay naisasagawa at hayagang 
nakikita.  

 
2.  Mga Kasalanan ng Dila 

Ang pangalawang kategorya ng personal na kasalanan ay may kinalaman sa kung ano ang sinasabi 
ng isang tao. Ang aklat ni Santiago ay naglalaman ng mahabang talata sa mga kasamaan na ginawa 
ng dila (3:1-10). Ang kasalanan ng dila ay tumutukoy sa ika-siyam na kautusan na nagsasabing 
“Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa” (Exodo 20:16). Si Satanas 
(ang kahulugan ay “kaaway”) na walang iba kundi ang diyablo (ang kahulugan ay mapanira) ang 
siyang nangunguna sa pananakit ng iba sa pamamagitan ng pananalita. Ang pangunahing katangian 
ng kasalanan ng dila ay ang mga sinasabi nito na hindi naman sinasabi sang-ayon sa pag-ibig sa 
Diyos at sa kapwa.  

 
3.  Mga Lantad na Kasalanan  

Ang pangatlo at panghuling kategorya ng mga personal na kasalanan ay may kinalaman sa kung ano 
ang ginagawa. Ito ang mga gawain na hayagang isinasagawa. Ang tatlong malinaw na halimbawa ng 
kategorya ng mga kasalanang ito ay matatagpuan sa pang-anim, pampito at pangwalong kautusan.  
1) “Wag kayong papatay,”  
2) “Wag kayong mangangalunya,”  
3) at “Wag kayong magnanakaw.”  

 
Ang Santiago 4:17 ay nagsabi na ang “nakaaalam ng mabuti na dapat niyang gawin ngunit hindi 
niya ito ginagawa ay nagkakasala.”  
 
Mahalagang tandaan na ang ilang mga kasalanan ay maaaring nagsasangkot ng lahat ng tatlong 
uring nabanggit. Malinaw na itinuro ni Jesus na ang pagpatay ay maaaring maisakatuparan sa isipan 
pa lang at sa paggamit ng dila maging sa gawa katulad ng pagkitil ng buhay ng isang tao (Mateo 
5:21-23).  
 
Si Jesu-Cristo ay hindi nakagawa ng kahit na anong uri ng personal na kasalanan (1 Pedro 2:22).  

 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 7, Seksiyon 2  
 
 1. Basahin ang Mga Taga-Roma 4:15 at 5:13.  Ano ang kailangang naroroon para mangyari ang 
  kasalanan?  
  
 2. Basahin ang Mga Taga-Roma 5:12 at 5:18-19.  Ano ang resulta ng orihinal na kasalanan ni Adan? 
  at bakit?  
  
 3. Basahin ang Mga Taga- Roma 7:16-18.  Saan naninirahan ang likas na kasalanan?  
 
 4. Basahin ang Galacia 5:19-21.  Ano ang tawag sa mga pansariling kasalanan? 
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 5. Basahin ang Mateo 5:28. Anong uri ng kasalanan ang inilalarawan nito?  
  
 6. Basahin ang Santiago 3:1-10.  Anong uri ng kasalanan ang inilalarawan ng talatang ito?  
  
 7. Basahin ang Exodo 20:13-15.  Anong uri ng mga kasalanan ang inilalarawan ng mga talatang ito?  
  
 8. Ang iba’t-ibang kasalanang nakalista sa Mga Taga-Galacia 5:19-21 ay ibinigay.  Kilalanin kung 
  sila ang mga pangunahing pangkaisipan, pandila o gawa.  Ang ilan ay higit pa sa isa.  Mga  
  karagdagang paliwanag ng mga salita ay ibinigay sa panaklong kung saan kailangan.  

a.  Imoralidad 
b.  Karumihan (pagiging marumi dahil sa mga ritwal) 
c.  Kalaswaan (kakaibang pamamaraan ng pakikipagtalik o pagnanasa sa sex) 
d.  Pagsamba sa Diyos-diyosan 
e.  Kulam, mahika, galing na hindi buhat sa Diyos 
f.  Pag-aawayan (natatagong hangad sa kapangyarihan) 
g.  Pagtatalo 
h.  Inggitan (hindi pangkaraniwang hanggad na magkaroon ng mga pag-aari) 
i.  Biglaang galit 
j.  Di pagkakaunawaan (pansariling ambisyon) 
k.  Pagkakahiwa-hiwalay (walang dahilang pagkakahiwalay) 
l.  Grupuhan (dahil sa paniniwala sa maling turo) 
m.  Inggitan maling kanaisang makuha ang pag-aari ng iba 
n.  Paglalasing 
o.  Pagwawala sa mga inuman o party 
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Seksiyon 3 
Ang Kalutasan: Kaligtasan (Soteriology)  
 
A.  Pasimula  

Sapagkat ang kasalanan ay isang suliranin para sa lahat ng sangkatauhan, maliban lamang kay Jesu-
Cristo, ang lahat ng sangkatauhan ay nangangailangang mailigtas sa mga bunga nito. Ang Diyos sa 
Kaniyang mataas na kalagayan at Omnisiyente ay gumawa ng plano kung paano ang isang tao ay 
maliligtas. Ang plano ay may tumbas na halaga at ito’y walang iba kundi ang buhay ng Panginoong 
Jesus. Si Jesus ang nagbigay ng kasiyahan sa katuwiran at katarungan ng Ama sa pamamagitan ng 
pagbabayad ng kaniyang sariling buhay, walang sinumang tao ang maaaring makagawa nito. Ito ang 
kabayaran para sa kasalanan. Ang sangkatauhan ay inanyayahang makibagi sa sakripisyo ni Jesus sa 
pamamagitan ng pananampalataya (2 Mga Taga-Corinto 8:9).  

 
B.  Ang Ebanghelyo 

Ang salitang ebanghelyo ay nangangahulugan na “mabuting balita”. Simpleng isinaad na ang mabuting 
balita ay yaong kaligtasan sa pamamagitan ng “pagsampalataya kay Cristo lamang.” Sa Mga Gawa 
16:30, isang bantay sa piitan na Romano ay nagtanong kay Apostol Pablo, “Ano ang dapat kong gawin 
para maligtas?” sumagot si Pablo, “Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at ikaw ay maliligtas” 
(16:31). Ang pananampalataya kay Jesu-Cristo ay malinaw na inihayag na tanging ito lamang ang 
kailangan para maligtas (Juan 3:16, 18, 36). Walang ibang pangalan na ibinigay sa mga tao na 
makapagliligtas sa sinuman (Mga Gawa 4:12). 
 
Ang hangarin ng Diyos sa lahat ng tao ay maligtas (1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9), kung kaya’t binayaran ng 
Panginoong Jesu-Cristo ang mga kasalanan ng buong mundo (1 Juan 2:2) upang mailapit Niya ang 
sangkatauhan sa Kaniya (Juan 12:32). Ang Banal na Espiritu ang nagbibigay kombiksiyon sa mundo 
tungkol sa problema ng kasalanan at naghahayag na si Jesu-Cristo ang solusyon (Juan 16:7-15).  
 
Ang mga pangunahing katotohanan na dapat tanggapin ng kahit sinong tao tungkol kay Jesu-Cristo ay 
yaong Siya ay Diyos na nagkatawang tao (Juan 1:1, 14), Siya’y namatay upang magbayad sa ating mga 
kasalanan, Siya’y inilibing (ipinakita na Siya ay tunay na namatay) at pagkatapos Siya ay nabuhay na 
mag-uli mula sa mga patay sa ikatlong araw (1 Mga Taga-Corinto 15:3-5).  

 
C.  Biyaya 

Ang biyaya ay nangangahulugan na tayo ay pinagkalooban ng isang bagay na hindi natin pinaghirapan o 
hindi tayo karapat-dapat. Kung tayo ay naghirap ito ay masasabing “bayad” at tayo ay karapat-dapat na 
tumanggap nito kaugnay ng ating pagpapagal. Ang biyaya na tinanggap natin sa kaligtasan ay isang 
regalo mula sa Diyos. Ang sabi ng kasulatan “Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo 
sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Cristo. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, at 
hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa kaya walang dapat ipagmalaki ang 
sinuman.” (Mga Taga-Efeso 2:8-9). Ang biyaya ng Diyos ay naghahandog ng regalo ng kaligtasan na 
tinatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang ebanghelyo ay inilarawan bilang biyaya ng 
Diyos (Mga Gawa 20:24).  
 
Si Jesu-Cristo mismo ang naging modelo ng biyaya sa sangkatauhan (Juan 1:14-17).  

 
D.  Pananampalataya 

Ang pananampalataya ay pagtitiwala. Ang kahalagahan ay hindi matatagpuan sa isang 
nananampalataya, kundi sa tinutukoy ng pananampalataya. Sa gayon, ang kaligtasan ay 
nangangailangan ng pagtanggap kay Jesu-Cristo. Ang pananampalataya ay hindi isang gawa.  
 
Bilang tao, tayo’y naghahangad na makamtan ang ating kaligtasan at maraming tao ang nagkakamali sa 
paniniwalang kailangan nilang gumawa upang maligtas sa halip na simpleng pagtanggap ng regalong ito 
na nagmula sa biyaya ng Diyos. Tunay na ang Diyos ay “nilalalang tayo upang iukol natin ang ating 
buhay sa paggawa ng mabuti” (Mga Taga-Efeso 2:10). Subalit tayo nga ay gumawa ng mabuti bilang 
bunga ng ating kaligtasan, hindi ang magsumikap sa pamamagitan ng mabubuting gawa upang 
makamtan ito.  
 
Sa isang pagkakataon sa panahon ng ministeryo ni Cristo, Siya ay nagturo tungkol sa Buhay na Walang 
Hanggan at iyon ay regalo na maaari Niyang ibigay (Juan 6:26-27). Ang mga tao ay nagtanong kay Jesus 
“Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos” (Juan 6:28) at 
kaniyang sinabi “Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos: manalig kayo sa sinugo Niya,” (Juan 6:29). 
Kaniyang sinasabi na kung ikaw ay sumampalataya na kinakailangan mong gumawa upang maligtas, 
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tawagin ang gayong paniniwala na gawa. Kung ang ating pananampalataya ay isang “gawa” (subalit 
hindi), kung magkaganoon, ang gawang iyon ay lubhang mahihigitan ng kapangyarihan ng ginawa ng 
Diyos na kaligtasan at ito’y di-magiging mahalagang tunay sa anomang paraan.  
 
Binigyan ng Diyos ang bawat tao ng kakayahang magkaroon ng pananampalataya, ang kakayahang 
mamili. Ito ay bahagi ng kahulugan na maging “nilikhang kawangis ng Diyos” (Genesis 1:26-27). 
Bagaman ang tao ay binigyan ng perpektong kakayanang makapamili, ito’y hindi nangangahulugan na 
pipili siyang ganap sa bawat sandali. Ang kakayahang pumili ang gumagawa sa bawat indibiduwal na 
maging responsable sa kaniyang mga desisyon. Dahil bawat isa at bawat nilalang ay malayang pumili, 
ang mga hindi pumili kay Cristo ay piniling lumaban sa Kaniya (Mateo 12:30; Juan 3:18). Ang pagpili kay 
Cristo ay nagdadala ng kaligtasan at Buhay na Walang Hanggan sa kalangitan, ang pagpiling itakwil si 
Cristo ay nagdudulot ng kaparusahan at Kamatayang Walang Hanggan sa impiyerno (Juan 3:36).  

 
E.  Pagsisisi  

Ang pagsisisi ay nangangahulugan ng “pagbabago ng isipan”. Ito’y nangangahulugan na ang isang 
paniniwala ay binago ng isa pang paniniwala. Hinahangad ng Panginoon na ang bawat isang hindi 
mananampalataya ay magbago ng kanilang isipan tungkol kay Jesu-Cristo sa gayon ay hindi sila 
mapapahamak (2 Pedro 3:9; Mga Gawa 20:21). Kasama dito ang pagtanggap na hindi nila kayang 
magbayad para sa kanilang mga kasalanan, subalit si Jesus ang nagbayad sa kanilang mga kasalanan 
(Lucas 24:45-47). Ang “pagbabago ng isip” ay pundasyon ng bagong buhay ng kristiyano (Mga Hebreo 
6:1).  
 
Ang mga mananampalataya ay magkakaroon din ng pagbabago ng isipan sa mga panahon na 
matatagpuan nila na ang ilang bagay na kanilang pinaniwalaang totoo ay hindi naman totoo (2 Timoteo 
2:24-25) o kaya naman ang isang bagay na hindi nila inisip na kasalanan ay kasalanan pala (2 Mga Taga-
Corinto 7:9-10). Ang mga kasalanang ito (at ang lahat ng iba pa) ay dapat ipahayag sa Diyos (1 Juan 
1:9).  
 

F.  Pagbibigay Katuwiran  
Ang pagbibigay katuwiran ay nangangahulugang pagdeklara sa isang tao bilang isang matuwid. Ang tao 
bilang isang makasalanan, ay hindi matuwid, o hindi niya kayang abutin ang katuwiran na kinakailangan 
sa pakikipag-ugnayan sa ating Banal na Diyos (Isaias 64:6; Mga Taga-Roma 3:20). Inaayos nito ang 
malubhang problema sa sangkatauhan: Papaano nagiging matuwid ang isang tao, na sapat upang 
makapasok sa presensiya ng Diyos. Ang mga kasagutan ay matatagpuan sa doktrinang ito.  
 
Ang susing sipi na natagpuan sa Mga Taga-Roma 3:19–4:5, ay nagdeklara na: (1) walang sinuman ang 
magiging matuwid sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan (3:20 cf. Mga Taga-Galacia 2:16; 3:24); 
(2) ang pagpapawalang-sala ay isang regalo na biyayang ipinagkaloob sapagkat binayaran ni Cristo ang 
utang para sa kasalanan (tinubos) na nagbigay-kasiyahan sa hinihingi ng katuwiran at katarungan ng 
Diyos (3:24); at (3) ang pagpapawalang-sala ay sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus (3:26). Ang 
taong may pananampalataya kay Cristo ay pinagkalooban ng Kaniyang katuwiran at sa ganoon, siya ay 
naideklara na isang matuwid.  
 
Ang pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng biyaya sa pananampalataya kay Jesu-Cristo ang 
nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng Diyos (Mga Taga-Roma 5:1) at tayo’y inililigtas mula sa kaniyang 
poot na siyang nangyayari bilang resulta ng Kaniyang katuwiran at katarungan (Mga Taga-Roma 5:9). Ito 
rin ang nagpalaya sa atin mula sa hatol na nasasa-atin dahil sa likas na kasalanan (Mga Taga-Roma 6:7) 
at ipinagkaloob sa atin ang pamanang kasama si Cristo (Tito 3:4-7).  
 

G.  Pagpapaging-Banal 
Ang pagpapaging-banal ay nangangahulugan na tayo ay inihiwalay na bilang mga banal. Ang kabanalan 
ay masusukat sa pamamagitan ng katuwiran at katarungan ng Diyos. Kapag ang isang tao ay pinawalang 
sala sa pamamagitan ng biyaya sa pananampalataya kay Jesu-Cristo, ang taong iyan ay pinagingbanal 
kay Cristo (Mga Gawa 26:18; Mga Hebreo 2:11), sa pamamagitan ng Kaniyang isang handog sa buong 
panahon (Mga Hebreo 10:10-14; 13:12), at sa pamamagitan din ng Banal na Espiritu (2 Mga Taga-
Tesalonica 2:13; 1 Pedro 1:2). Kapag tayo ay naging Mananampalataya na, tayo ay dapat magbahagi ng 
pagpapaging-banal sa bawat tao (Mga Hebreo 12:14). 
  
Itong pagpapaging-banal ay hindi garantiya na ang buhay ng mananampalataya ay hindi na 
magkakasala. Ang Iglesya sa Corinto ay nakagawa ng mga pagkakamali sa halos lahat ng bahagi ng 
buhay at sila’y pinaging-banal pa rin kay Cristo at tinawag na mga “banal” (1 Mga Taga-Corinto 1:2, 30; 
6:9-12).  
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Ang mga mananampalataya ay di kailangang humiwalay kay Cristo para sa pamantayan ng pagpapaging-
banal na nauukol sa kanilang buhay (1 Mga Taga-Tesalonica 4:3, 4, 7; Mga Taga-Efeso 5:25-26; 1 Pedro 
3:15). Kasama na dito ang sistema ng pagpapaging-banal na susunod sa pagpapaging-banal na 
nagaganap sa oras ng kaligtasan (Mga Taga-Roma 6:19; 1 Mga Taga-Tesalonica 5:23). Ang sistemang 
ito ay naisagawa sa pamamagitan ng pananalig sa Salita ng Diyos (Juan 17:17-19) at pagkatapos ay 
pagsusuko ng buhay sa Panginoon upang maging kapaki-pakinabang sa mabubuting gawa (2 Timoteo 
2:21).  Ang mga handog ng Mananampalataya ay inihiwalay kay Cristo sa pamamagitan ng Banal na 
Espiritu (Mga Taga-Roma 15:15-16). Ang sinumang hindi gumagawa nito ay nag-iinsulto sa biyaya at 
haharap sa matinding pagdidisiplina ng Panginoon (Mga Hebreo 10:19).  
 

H.  Kapatawaran  
Ang kapatawaran ay nangangahulugan ng “pag-aalis,” ito ay nagmula sa Griyegong “APHIEMI” na 
kalimitang isinasalin na “umalis” (Mateo 4:20, 22; 5:24). Habang nililisan ang isang lugar para lumipat sa 
ibang lugar, sa gayon ang mga kasalanan ay naiiwan. Sila’y hindi na pabigat na dadalhin (Mga Hebreo 
12:2). Nauna na sa krus ang ating Panginoong Jesu-Cristo, ang mga kasalanan at ang pagsalangsang ay 
sinabi na “tinakpan” na nangangahulugan na naroon pa rin subalit ang paghuhukom sa kanila ay inalis na 
(Mga Awit 32:1 cf. Mga Taga-Roma 4:7). Ang salitang pagbabayad ay nangangahulugang “tinakpan” at 
sa pamamagitan ng sakrispisyo ni Cristo sa krus ay dumating ang “pag-aalis” ng mga kasalanan o ang 
pagpapatawad (Mateo 26:27-28). Ang pagpapatawad ay isang mahalagang bahagi ng mensahe ni Juan 
Bautista (Lucas 3:3-4) at ni Jesu-Cristo (Lucas 4:18-19; Mga Gawa 5:31). Ang pagpapatawad ay 
puwedeng magmula sa mga bagay na inutang natin (Mateo 6:12-15), mga kasalanan (Mateo 9:2-6), o 
ang mga hangarin ng puso (Mga Gawa 8:22).  
 
Ang kapatawaran ng mga kasalanan ay mahalaga sa kaligtasan (Lucas 1:77). Ang sakripisyo ni Cristo na 
ibinayad sa pagkakautang sa Diyos ng mga makasalanan ay basehan ng kaniyang pagpapatawad (Mga 
Taga-Efeso 1:7; Mga Taga-Colosas 1:13-14; Mga Hebreo 9:22). Kapag ang isang tao ay nanalig kay 
Cristo sila ay pinatawad na sa kanilang mga kasalanan (Mga Gawa 10:43; 26:18). Dahil binayaran ni 
Cristo ang pagkakautang na sanhi ng kasalanan, wala na ngang ibang sakripisyong handog na tutubos o 
“magtatakip” ng kasalanan (Mga Hebreo 10:17-18).  
 
Samantalang ang pagpapatawad ay isang gawa ng biyaya na nagpapahintulot na iwanan natin ang ating 
mga kasalanan, ang Diyos ay gumagawa ng higit na kamangha-mangha. Nalalaman nating lahat na kung 
iiwanan natin ang ilang bagay sa tabi katulad ng damit, maaari nating balikan minsan para kunin ito. Hindi 
lamang isinantabi ng Diyos ang ating mga kasalanan, Inalis Niya! Tayo ay sinabihan na, “kung tayo ay 
mga patay na sa ating mga kasalanan at ang mga hindi tuli sa laman, gagawin niya tayong buhay 
na kasama Niya, na pinatawad na sa ating mga kasalanan, bilang inalis Niya (ang Griyegong salita 
ay nangangahulugan ng “pinawi”) ang katibayan ng utang na kasama ang mga kautusan laban sa 
atin na nagpapahirap sa atin; ay inalis Niya lahat sa atin at kasamang ipinako sa krus” (Mga Taga-
Colosas 2:13-14). Ang katotohanan na ang ating mga kasalanan ay hindi lamang “iniwan” kundi wala na 
ay makapagaakay sa atin sa pagpapanibago sa presensiya ng Panginoon (Mga Gawa 3:19).  
 
Ang mananampalataya ay kinakailangang maging katulad ng Diyos (Mga Taga-Efeso 5:1) at ni Cristo (1 
Mga Taga-Corinto 11:1), na malinaw na nagtuturo na kailangan ng nagpapatawad na espiritu (Mateo 
18:21-22). Mahalaga na ang mga Kristiyano ay maging mapagpatawad na mga tao dahil sa ito’y bahagi 
ng dakilang utos (Lucas 24:46-47; Mga Gawa 10:43; 13:38). Dapat nating ipamuhay ang ating itinuturo. 
 
Kapag ang mga Mananampalataya ay nagkasala, mahalaga na ipahayag nila sa Diyos ang lahat ng 
kanilang mga kasalanan upang sila ay patawarin ng Diyos at linisin (1 Juan 1:6-10). Sa gayon ay 
makapagpapatuloy ng pinakamataas na paglago sa buhay Kristiyano. Si Jesus ang nagbayad ng lahat ng 
ating kasalanan sa krus at samakatuwid tayo ay pinatawad na. Kung ipahahayag ng Mananampalataya 
ang kaniyang mga kasalanan, kinikilala niya na ang kaniyang utang ay nabayaran.  

 
I.  Ang Walang Kapatawarang Kasalanan (Kalapastanganan sa Banal na Espiritu) 

Isang kasalanan ang hindi maaaring patawarin: kalapastanganan sa Banal na Espiritu (Mateo 12:31-32). 
Ang paglapastangan sa Diyos ay ang pagsasabi ng Siya ay hindi totoo. Kapag inatake ng isang tao ang 
kahit na anong parte ng katangian ng Diyos at sinabing ito’y walang katotohanan, ang bagay na ito ay 
isang uri ng paglapastangan. Ang Banal na Espiritu, ang Espiritu ng Katotohanan (Juan 14:17) ay 
nagpapahayag na si Jesus ang Mesias (Juan 14:6; 16:13). Kapag itinakwil ng isang tao si Jesus bilang 
Mesias, para na rin niyang sinabi na ang Diyos ay nagsisinungalin tungkol kay Jesus (1 Juan 5:10). Sana, 
dumating kayo sa pang-unawa na habang ang isang tao ay may buhay pa ay may pagkakataon na 
tumanggap kay Jesus bilang Mesias. Kung ating titingnan ang lahat ng katotohanan ay masasabi natin na 
ang “Paglapastangan sa Espiritu” ay pagtawag sa Banal na Espiritu na sinungaling, tungkol kay Jesus 
hanggang siya’y mamatay. Ito ay hindi hayagang mga salita para sa Diyos (cf. ang pagtatatwa ni Pedro 
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kay Cristo sa Mateo 26:74), subalit ito ay kasalanan ng dipananampalataya na tumatagal ng panghabang 
panahon. Ang kasalanang ito ay matigas na pagtanggi na tanggapin ang ginawa ng ating Panginoong 
Jesu-Cristo bilang tagapagligtas at ito ang nagdala ng walang hanggang kahihinatnan sa Impiyerno.  

 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 7, Seksiyon 3  
 
1. Basahin ang Juan 3:16, 18 at 36.  Ano ang kailangan sa kaligtasan?  
 
2. Basahin ang Juan 1:1, 14 at 1 Mga Taga-Corinto 15:3-5.  Ano ang kailangang paniwalaan ng 

isang tao tungkol kay Jesu-Cristo?  
 
3. Basahin ang 1 Timoteo 2:4 at 2 Pedro 3:9.  Ano ang nais ng Diyos para sa kaligtasan ng tao?  
 
4. Basahin ang Efeso 2:8-9.  Paano naligtas ang tao?  
 
5. Ano ang pananampalataya at ano ang merito?  
 
6. Basahin ang 2 Timoteo 2:24-25.  Ano ang kailangan para baguhin ang maling pag-iisip?  
 
7. Basahin ang Taga-Roma 3:20 at Mga Taga-Galacia 2:16 at 3:24.  Ano ang naghahayag sa atin na 

matuwid (pinawawalang-sala) sa harapan ng Diyos, at ano ang hindi?  
 
8. Basahin ang 2 Mga Taga-Tesalonica 2:13 at 1 Pedro 1:2.  Sino ang nagpapabanal sa mga 

sumampalataya kay Cristo?  
 
9. Basahin ang Mga Taga-Efeso 1:7 at Colosas 1:13-14.  Bakit ang mananampalataya ay pinatawad?  
 

10. Basahin ang Mateo 12:31-32; Juan 14:17; Juan 16:13 at 1 Juan 5:10.  Ano ang “pamumusong” sa 
Banal na Espiritu?  
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Seksiyon 4 
Ang Kasiguraduhan: Ang Mga Pangako ng Diyos  
 
A.  Pasimula 

Matapos na ang isang tao ay maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Cristo, iba’t-ibang 
mga katanungan ang naitanong “maaari ba tayong hindi maligtas? Paano kung tayo ay magkasala 
matapos na maligtas, kailangan ba na maligtas muli? Paano ipamumuhay ang buhay Kristyano? – sa 
matibay na pag-ibig ba ng Diyos o sa takot na mawala ang ating kaligtasan? Paano natin mapapatunayan 
na mayroon ngang Buhay na Walang Hanggan (1Juan 5:13)? Ang bahaging ito ng ating pag-aaral ang 
magpapalawak ng mga katotohanan tungkol sa ating kaligtasan at ang Mananampalataya ay maaaring 
sumagot ng mga katanungang iyon.  

 
B.  Kaalamang Panghinaharap/Paunang-Pagpili  

Ang kaalamang panghinaharap ay nangangahulugan na “malaman bago mangyari.” Si Jesus ay 
naipakilala na bago pa nagsimula ang pundasyon ng mundo (1 Pedro 1:20). Ang paunang-pagpili ay 
nagmumula sa salitang Griyegong “PROORIDZO” na nangangahulugang “tandaan bago mangyari” para 
sa pagtatakda ng mga hangganan.  
 
Malinaw sa Salita ng Diyos na ang Kaniyang paunang-kaalaman ay may kaugnayan sa Kaniyang 
paunang-pagpapasiya ng mga pangyayari (Mga Taga-Roma 8:29-30; 1 Pedro 1:1-2). Ang pagka-
Omnisiyente ng Diyos ang nakaaalam hindi lamang bawat pagpapasiya na gagawin at pangyayari na 
maaaring mangyari, kundi alam din Niya ang bawat posibilidad. Ang Kadakilaan ng Diyos ay maliwanag 
na naipakita dahil siya ay gumawa ng plano, na kung saan ay ibibigay Niya sa Kaniyang mga nilikhang 
tao at anghel ang kakayahang magpasiya, samantalang nananatili ang katuparan ng kaniyang plano.  
 
Ang mga hula na natagpuan sa Banal na Kasulatan ay dinisenyo upang ipahayag ang ilan sa Kaniyang 
paunang-kaalaman (2 Pedro 3:17). Maaari nating malaman nang maagap ang ilang kaganapan na 
magaganap pa lamang upang tayo ay makapagdesisyon kung tayo nga ba ay nasa panig ng Diyos o 
nasa panig ni Satanas sa kasaysayan.  

 
C.  Mga Kasunduan  

Ang pangwalong prinsipyo ng mga “Mahalagang Panuntunan sa Interpretasyon” ay nagsaalang-alang sa 
siyam na iba’t-ibang kasunduan o kontrata na ginawa ng Diyos sa tao. Ang ilan sa kanila ay may pasubali 
na base sa pagsunod ng tao. Ang iba naman ay walang pasubali at nakabase lamang sa katapatan ng 
Diyos. Ang mga kasunduan na ito na naglalaman ng mga pangako mula sa Diyos ay nagbibigay ng 
kasiguraduhan sa mga Mananampalataya sa ngayon at sa kawalang hanggan. Dapat pagbalik-aralan ng 
mag-aaral ang impormasyon na naibigay sa mga kasunduan at kilalanin ang kasiguruhan na mayroon 
tayo base sa mga pangako ng Diyos.  
 

D.  Walang Hanggang Kasiguruhan  
Ang walang hanggang kasiguruhan ay nangangahulugan na ang kaligtasan ay hindi mawawala. 
Ipagpapatuloy nating patunayan ang mga pahayag na ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga prinsipyo 
na ating napag-aralan. Ating tandaan ang kahalagahan ng dedaktibong pangangatuwiran habang 
isinasaalang-alang natin ang paksang ito. Kung makikita natin sa Salita ng Diyos ang pangkalahatang 
pahayag na nagsasabi sa atin na hindi mawawala ang ating walang hanggang kaligtasan, dapat nating 
tanggapin ang mga pahayag na ito bilang katotohanan liban lamang na makita natin ang eksepsiyon na 
ginawa ng kasulatan. May katuturan kung ang Biblia ang nagsabi ng pahayag, tanging ang Bibilia ang 
may kapangyarihan na gumawa ng eksepsiyon. Halimbawa, ang sabi ng Kasulatan, “Ang lahat ay 
nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos” (Mga Taga-Roma 3:23). Ang tanging 
eksepsiyon na ginawa sa kasulatan ay para sa ating Panginoong Jesu-Cristo na inaasahan natin “na 
wala kahit ano pa man na nagawang kasalanan” (1 Pedro 2:22). Ang paraang ito na nangangatuwiran 
mula sa kabuuan patungo sa bahagi ay kilala natin sa tawag na dedaktibong pangangatuwiran. Ang 
dedaktibong pangangatuwiran ay nagdadala sa tunay na konklusyon katulad ng “kung ang lahat ay 
nagkasala liban kay Cristo, samakatuwid, ako ay nagkasala.” Ang induktibong pangangatuwirang ito ay 
halos tama, subalit ang eksepsiyong nakita kay Jesu-Cristo, ay nagpapakita ng kaniyang malinaw na 
limitasyon. Isang pangunahing pagkakamali ang maaaring mangyari kung may isa mang bahagi ng 
kabuuan ay maiiwan.  
 
Ang ating mga patunay sa walang hanggang kaligtasan ay magagamit sa apat na iba’t-ibang mga 
pamamaraan:  
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1.  Ang Lohikal na Pamamaraan  
Ngayon, ating tingnan ang tatlong halimbawa ng lohikal na pamamaraan sa walang hanggang 
kasiguruhan. Una, dahil ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya sa pananampalataya at hindi 
ng mga gawa, kung gayon ang kaligtasan ay hindi maaaring mawala sa pamamagitan ng mga gawa 
tulad ng kasalanan (Mga Taga-Efeso 2:8-9). Pangalawa, dahil ang “bagong kapanganakan” ang 
nagbigay sa atin na maging mga “anak ng Diyos”, kung gayon, ang ating mga kabiguan ay hindi 
maaaring mabago ng kung sino ang ating Ama (Juan 1:12-13; 2 Timoteo 2:13). Pangatlo, dahil ang 
Diyos ang gumawa ng lahat para sa atin habang tayo ay Kaniyang mga kaaway sa pamamagitan ng 
pagliligtas sa atin, lalo nang hindi Siya magkukulang sa atin ngayong tayo ay ligtas na sa 
pamamagitan ng pagpapawalang-sala (Mga Taga-Roma 5:9-10).  
 

2.  Ang Posisyonal na Pamamaraan  
Ang Posisyonal na Pamamaraan sa Walang Hanggang Kasiguruhan ay batay sa katotohanan na ang 
mga Mananampalataya ay sinabing na kay Jesu-Cristo na at wala nang paghatol sa mga na kay 
Cristo Jesus (Mga Taga-Roma 8:1). kay Cristo, ang pag-ibig ng Ama para sa Mananampalataya ay 
pantay sa pag-ibig ng Ama sa Bugtong na Anak, lalo na ngayon na tayo ay Kaniya na ring mga anak 
(Juan 1:12-13; Mga Taga-Roma 8:38-39; Mga Taga-Galacia 3:26; Mga Taga-Efeso 1:5-8). Sa 
katotohanan tayo ay bahagi ng pagkabuhay na mag-uli ni Cristo, na hindi na kailanman makakaranas 
ng kamatayan (Mga Taga-Efeso 2:6). Ang isa pang mahalagang konsiderasyon ay ang “Ulo” ay hindi 
makapagaalis ng mga miyembro ng Kaniyang katawan at magkaroon pa rin ng kumpletong katawan 
(1 Mga Taga-Corinto 12:13). Tayo ay palaging magiging bahagi Niya.  
 

3.  Ang Pananggalang na Pamamaraan  
Ang Pananggalang na Pamamaraan sa Walang Hanggang Kasiguruhan batay sa kasalukuyang 
sesyon ni Cristo sa kanang kamay ng Ama, na kung saan Siya ang ating Tagapagtanggol o abogado 
na nakikipaglaban kay Satanas (1 Juan 2:1-2; Pahayag 12:10). Siya ang ating Tagapamagitan (“Ang 
pumapagitna”) sa pagitan ng Diyos at ng Tao na nakakuha para sa tao ng mas mabuting kasunduan 
(Mga Taga-Galacia 3:20; 1 Timoteo 2:5; Mga Hebreo 8:6, 9:15; 12:24). Sa ngayon Siya ang 
namamagitan sa Kaniyang mga hinirang upang ingatan at protektahan (Mga Taga-Roma 8:31-39). 
Ang sinumang “magnakaw na kaniyang Tupa sa kaniyang mga kamay” ay kumakalaban sa 
Omnipotensiya ng Ama at ng Anak (Juan 10:27-29). 
 

4.  Ang Espirituwal na Pamamaraan  
Ang Espirituwal na Pamamaraan sa walang hanggang kasiguruhan ay batay sa ating relasyon sa 
Persona at gawain ng Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu ang tumangay sa di-ligtas na 
sangkatauhan, na ipinanganak sa laman ng “masamang binhi” at sa panahon ng pagsampalataya kay 
Jesu-Cristo ay naging sanhi upang isilang sa di-masamang binhi.” Sa gayon, hindi na tayo 
makakaranas ng kamatayan (1 Mga Taga-Corinto 15:42, 52; 1 Pedro 1:22-25; Juan 11:25-26). Iba’t-
ibang mga kaloob ang ibinigay sa atin sa sandali ng kaligtasan, na pinahayag na kumpleto at hindi na 
mapapalitan at nagmumula sa Banal na Espiritu (Mga Taga-Roma 11:29). Ang Banal na Espiritu ay 
nananahan sa mga mananampalataya sa panahon ng kaligtasan at ito ang paunang bayad para sa 
pagkabuhay na mag-uli ng katawan ng mga Mananampalataya (Mga Taga-Roma 8:9; 1 Juan 2:27; 2 
Mga Taga-Corinto 1;22). Ang Banal na Espiritu rin ay nagbabautismo sa mga sumampalataya upang 
isama kay Cristo (Mga Taga-Roma 8:9; 1 Juan 2:27) at nagtatatak sa mananampalataya hinggil sa 
araw ng kaligtasan (2 Mga Taga-Corinto 1:21-22; Mga Taga-Efeso 1:13, 14, 4:30).  

 
E.  Ang Pag-Aampon 

Si Jesu-Cristo ang nag-iisang anak ng Diyos (Juan 3:16). Nang tayo ay ipinagkaisa kay Cristo sa 
pamamagitan ng pananampalataya, ang tingin sa atin ay isang “inampon” na anak ng Diyos. Ang pag-
aampon ay dinisenyo para sa Israel, ngunit karamihan ay nagtakwil sa kanilang Mesias (Mga Taga-Roma 
9:3-4).  
 
Ang Mananampalataya ngayon ay may pagkakataon na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Ama 
bilang Kaniyang mga anak, at alam natin na siya ay tagapagmana kasama ni Cristo (Mga Taga-Roma 
8:15-17; Mga Taga-Galacia 4:4-7). Isang araw, mararanasan nating lubos ang mga pagpapala ng pag-
aampong ito (Mga Taga-Roma 8:22-23). 
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Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 7, Seksiyon 4  
 

1. Basahin ang 1 Juan 5:13.  Maaari bang makasigurado ang mga naligtas?  
 
 
2. Basahin ang Mga Taga-Roma 8:29-30 at 1 Pedro 1:1-2.  Ano ang sangkap ng paunang-kaalaman 

ng Diyos sa mga pangyayari?  
 
3. Basahin ang Juan 10:27-29.  Ano ang pangako ni Hesus sa Kaniyang mga tupa?  
 
4. Basahin ang Efeso 2:8-9 at Mga Taga-Roma 11:29.  Yaman ang kaligtasan ay kaloob, babawiin 

ba ng Diyos?  
 
5. Basahin ang Juan 1:12-13 at 2 Timoteo 2:13.  Kung ang mananampalataya ay hindi naging tapat, 

hindi na ba siya magiging anak ng Diyos?  
 
6. Basahin ang Mga Taga-Roma 5:9-10 at Lucas 6:31-36.  Iniligtas ba tayo ng Diyos noong tayo ay 

Kaniyang mga kaaway pa? Ano ang kumukuha ng pagpapakita ng dakilang pag-ibig ng Diyos?  
 
7. Nagbibigay ba ng kabuluhan na yamang iniligtas Niya tayo na mga kaaway at ginawa tayong 

mga anak, na ngayon itatakwil tayo?  
 
8. Basahin ang Mga Taga-Roma 8:1.  Salig sa ating katayuan kay Kristo, ano ang hindi nananatili?  

 
9.  Bashan ang Roma 8:35-39.  Ano ang maaaring makapaghiwalay sa isang 

Kristiayano/mananampalataya kay Kristo? 
 
10.  Basahin ang 1 Pedro 1:22-25.  Dahil ang ating bagong kapanganakan ay buhat sa “binhing 

walang kamatayan/kapinsalaan na pinagkaloob ng Espiritu Santo, maaari pa ba tayong 
mamatay? 

 
11.  Basahin ang Roma 8:15-17.  Ano ang relasyon/kaugnayan ng isang manamanmpalatay sa 

Diyos? 
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Seksiyon 5 
Ang Hinaharap: Hula (Eschatology)  
 
A.  Pasimula  

Ang Diyos sa kaniyang biyaya ay naglatag ng Plano para sa mga panahon. Naipaalam Niya sa atin ang 
mga pangunahing makasaysayang pangyayari na magaganap. Sa ilang pangyayari, nabigyan Niya tayo 
ng maraming detalye, sa ibang mga pangyayari ay napakaunti naman. Maaari tayong magkaroon ng 
pananampalataya sa katotohanan na ang ating Diyos ang may hawak ng bukas sa Kaniyang mga kamay.  
 
Ang Hula ay pangunahing paksa ng Salita ng Diyos. Sa katotohanan, 271 ng 1,189 na kabanata sa Biblia 
ang tumutukoy sa Hula. Yaon ay halos ika-apat na bahagi ng Biblia. May mga karagdagang talata ng 
Hula na natagpuan sa ibang mga aklat kaya mahalaga ang pag-aaral nito.  
 
Habang pinag-aaralan natin ang Hula, ang kailangan muna nating malaman ay ang mga pangunahing 
pangyayari na hindi pa nagaganap. Ito ang magbibigay sa atin upang magkaroon ng kabuuan na 
magsisilbing gabay sa ating pag-aaral. Tandaan mula sa prinsipyo blg. 15 sa ating pag-aaral ng “Mga 
Mahahalagang Panuntunan sa Interpretasyon” sa Kabanata 4, na ang ilang mga Hula ay nangyari na at 
ang iba naman ay mangyayari pa lang.  
 
Sa puntong ito ng ating pag-aaral, kailangang maunawaan natin ang iba’t-ibang termino na ginamit upang 
ilarawan ang mga hinaharap na pangyayari.  
 

B.  Dispensasyon  
Ang Hula ay kakabit sa pag-aaral ng Dispensasyon. Magiging matalino para sa mag-aaral na balik-aralan 
ang Prinsipyo Blg. 13 sa “Mga Mahalagang Panuntunan sa Interpretasyon” na may kinalaman sa 
Dispensasyon.  
 
Ang Dispensasyon ay mga panahon ng kasaysayan na kung saan ang Diyos ay nagtakda ng iba’t-ibang 
responsibilidad para sa Kaniyang bayan. Mayroong mga pagbabago sa Pagkasaserdote at pagbabago 
din sa kautusan upang markahan ang pangdispensasyong pagbabago (Mga Hebreo 7:12).  
 
Ang Panahon ng Hentil na nagtagal mula sa pagbagsak ni Adan, hanggang sa paglabas ng Israel sa 
Ehipto ay natapos. Ang Panahon din ng Israel ay nagpatuloy mula sa Exodo (sa pagbibigay ng kautusan) 
hanggang sa Araw ng Pentecostes. Ito ay natapos maliban sa panahon ng pitong taon na tinawag na 
“Tribulasyon” o “ika-70 Linggo ni Daniel” (Daniel 9:24-27).  
 
Tayo ngayon ay nasa panahon ng Iglesya na nagsimula sa Araw ng Pentecostes at nagpatuloy hanggang 
sa Pagdagit sa Iglesya.  
 
Ang Milenyal na Panahon ay magsisimula kapag si Jesu-Cristo ay bumalik sa Pangalawang Pagdating 
upang itatag ang Kaniyang 1000 taong paghahari at magwawakas sa huling pag-aaklas ni Satanas.  

 
C.  Ang Pagdagit (Rapture)  

Ang salitang “Pagdagit” ay nagmula sa salitang latin “RAPERE” na ginamit sa pagsasalin ng salitang 
Griyego na “HARPADZO” natagpuan sa  1 Mga Taga-Tesalonica 4:17, sa Latin na pagsasalin ng Bibilia. 
Ang Ingles na pagsasalin ay “dinagit”.  
 
Sa pagdagit, bubuhayin ng Panginoon ang mga mananampalataya na nangamatay at kasama ang mga 
mananampalataya na buhay, ay dadalhin sila sa Kaniya sa himpapawid (1 Mga Taga-Tesalonica 4:14-
17). Ang pagbabagong ito ay sa isang kisap-mata lamang (1 Mga Taga-Corinto 15:51-52).  
 
Ang Pagdagit ang magwawakas ng Panahon ng Iglesya at magsisimula sa panahon na kilala bilang 
Tribulasyon.  
 

D.  Ang Tribulasyon 
Ang salitang “Tribulasyon ay nagmula sa salitang Griyego (THLIPSIS) na nangangahulugang “Kahirapan” 
katulad ng pagliligis ng ubas sa pamamagitan ng kaniyang mga paa. Ito ay panahon ng matinding 
kahirapan  
 
ng kaluluwa at katawan na kahit kailan ay hindi pa nararanasan ng mundo. Ang kabuuan ng mga 
pangyayaring magaganap sa panahon ng Tribulasyon ay natagpuan sa Pahayag 6–19.  
Ang Tribulasyon ay tatagal ng pitong taon, na tinawag na “ika-70 Linggo ni Daniel” (Daniel 9:24-27). Si 
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Propeta Daniel ay binigyan ng kapahayagan mula sa Diyos na nagsabi ng 70 linggo ng mga taon na 
inihula sa kaniyang mga tao/bayan, ang mga Hudyo. Ang unang 69 na linggo ay naganap na nang si 
Cristo ay pumunta sa Jerusalem bago pa man Siya ipako sa krus. Ang ika-70 linggo ay ang huling pitong 
taon ng Panahon ng Israel na magtatagal mula sa Pagdagit hanggang sa Pangalawang Pagparito. 
 

E.  Ang Pangalawang Pagparito  
Ang Pangalawang pagparito ay tumutukoy sa madaliang pagbabalik ni Cristo matapos ang ikahuling taon 
ng Tribulasyon (Mateo 24:29). Ito ay iba sa Pagdagit dahil dito, si Cristo ay nakatuntong muli ang paa sa 
lupa (Zacarias 14:1-6) samantalang sa Pagdagit Siya ay darating na nasa mga ulap (Mga Gawa 1:11).  
 
Sa panahong ito ay matatalo Niya ang lahat na kaaway at magsisimula ang Milenyal na kaharian 
(Pahayag 19:20–20:6). Unang tatapak si Cristo sa Bundok ng Olibo, hahatiin Niya ito at ililigtas ang mga 
nalalabing Israelita (Zacarias 14:1-6). Siya ay magsasalita at wawasakin ang Hari ng Kanluran (2 Mga 
Taga-Tesalonica 2:8; Pahayag 19:15). Ang kasunod ay magpapababa Siya ng apoy mula sa langit at 
wawasakin ang Hari ng Hilaga (Ezekiel 38–39) na siya namang nagwasak sa Hari ng Kanluran (Daniel 
11:40-44). Pagkatapos, siya ay makikipaglaban ng harapan sa mga Hari ng Silangan (Isaias 63:1-6; 
Pahayag 14:20).  

 
F.  Ang Milenyal na Kaharian  

Ang milenyal na Kaharian ay tumutukoy sa 1000 taon na paghahari ni Jesu-Cristo sa lupa (Pahayag 
20:6). Maraming mga sipi na nagbibigay ng mga katangian ng Kahariang ito.  
 
Ang Milenyal na Kaharian ang magtatapos ng Tipan kay Abraham, kay David at sa Bagong Tipan. Ito rin 
ang mag-aalis ng sumpa na naganap sa Halamanan ng Eden (Genesis 3:17-19).  
 
Ang mga pisikal na katangian ng Kaharian ay kasama ang: (1) Ang pagkawala ng mga digmaan (Isaias 
2:4; Mikas 4:3); (2) wala ng kabangisan sa mga hayop (Isaias 11:6-9; 35:9; 65:25); (3) sakit at 
kapansanan ay aalisin at ang mahabang buhay ay madaragdagan (Isaias 29:17-19); (4) wala ng sosyal, 
ekonomiya, o politikal na paniniil (Isaias 14:3-6); (5) ang pagdami ng populasyon (Jeremias 30:20); (6) 
gawain (Jeremias 31:5; Isaias 62:8-9; 65:21, 23); (7) pang-ekonomiyang kasaganaan (Isaias 35:1, 2, 7); 
at (8) liwanag mula sa Panginoon (Zacarias 14:6-7). Ang Milenyal na kaharian ay pananahanan ng mga 
Hudyo at Hentil na nakaligtas sa Tribulasyon bilang mga “tupa” (Mateo 25:31-46), kaya magkakaroon ulit 
ng mga tao na may Likas na Kasalanan sa panahon ng Milenyo. Ang mga batang ipinanganak sa kanila 
ay mangangailangang maligtas.  
 
Ang mga espirituwal na katangian ay kasama ang: (1) Katuwiran (Malakias 4:2; Mga Awit 89:14); (2) puno 
ng kaalaman sa Panginoon (Isaias 11:9); (3) ang kapuspusan ng Banal na Espiritu (Joel 2:28-29); (4) 
kaligayahan (Isaias 9:3-4); at ang (5) Katarungan (Isaias 9:7; 11:5; 32:16; 42:1-4; 65:25).  
 
Ang pangangasiwa ni Cristo ay pangkalahatan (Daniel 7:14; Mikas 4:1-2; Sofonias 3:9-10; Mga Awit 72:8) 
na may iisang pamahalaan (Ezekiel 37:24-28). Ang krimen ay tuluyan nang masusugpo (Mga Awit 72:1-4; 
Pahayag 19:15). Ang Jerusalem ang magiging sentro ng pandaigdig na pamahalaan (Isaias 2:2-4; 
Jeremias 31:6; Mikas 4:1; Sofonias 2:10-11) at protektado ng Omnipotensya ng Diyos (Isaias 11:9). Ito’y 
magiging madaling puntahan (Isaias 35:8-9) at sobrang pinalawak (Jeremias 31:38-40; Ezekiel 48:30; 
Zacarias 14:10) ang Jerusalem ay magiging sentro ng pagsamba (Jeremias 30:16-21; 31:6, 23; Joel 3:17; 
Zacarias 8:8, 20), sentro ng Milenyal na Templo (Ezekiel 40:1–46:24) at pamumunuan ng pagkasaserdote 
ng lahi ni Zadok (Ezekiel 43:19; 44:15).  
 

G.  Ang Malaking Tronong Puti ng Paghuhukom  
Ang Malaking Tronong Puti ng Paghuhukom ay magaganap pagkatapos ng Milenyo at pagkatapos na si 
Satanas ay mapalaya pansamantala. Siya ay pahihintulutang manlinlang ng mga bansa at mangunguna 
sa “Gog at Magog” na paghihimagsik (Pahayag 20:7-8). Ang lahat ng naninirahan sa Milenyal na 
Kaharian na hindi pa naliligtas ay kaniyang magiging mga tauhan. Wawakasan na ng Panginoon ang 
lahat ng pag-atake ni Satanas sa panahong ito sa pamamagitan ng pagpapababa ng apoy mula sa langit 
at ilalagay si Satanas sa Dagat-dagatang Apoy kasama ang Halimaw at ang Bulaang Propeta ( Pahayag 
20:9-10).  

 
Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, ang mga di mananampalataya ay mangabubuhay upang harapin 
ang huling paghuhukom sa “Malaking Tronong Puti” at silang lahat ay itatapon sa Dagat-dagatang Apoy 
(Pahayag 20:11-15).  
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H.  Ang Walang Hanggang Pamahalaan (Gobyerno)  
Ang walang Hanggang Pamahalaan ay tinawag na “Araw ng Diyos” (2 Pedro 3:12). Ito ay magsisimula 
pagkatapos ng paghuhukom ng Malaking Tronong Puti kasama ang pagkawasak ng pangkasalukuyang 
kalangitan at lupa at ang paglikha ng Bagong langit at Lupa (Isaias 65:17; 66:22; 2 Pedro 3:12-13; 
Pahayag 21:1). Ang Bagong Lupa ay magkakaroon ng Bagong Jerusalem (Pahayag 21:2-5) at dito ay 
aalalahanin ang labing-dalawang tribo ng Israel at ang labing-dalawang apostoles. Wala nang magiging 
templo sa Bagong Jerusalem dahil kay Jesu-Cristo, ang Kordero, na Siyang magiging ilaw (Pahayag 
21:22-23). Ang ilog na puno ng “tubig na nagbibigay buhay” na magmumula sa trono ng Diyos at ang 
“Puno ng Buhay” ang magpapalawak ng ilog at mamumunga ng labing-dalawang uri ng bunga, bawat 
buwan (Pahayag 22:1-2).  
 
Wala nang magiging kasalanan sa Walang Hanggang Pamahalaan (Pahayag 21:24-27). Yaong mga hindi 
sumampalataya kay Jesu-Cristo at hindi tumanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan ay hindi 
pahihintulutang pumasok sa Bagong Jerusalem o Bagong Langit at Lupa. Kanilang gugugulin ang 
kanilang walang hanggang buhay sa Impiyerno (Pahayag 21:8). Tanging ang mga “nagtagumpay” ang 
pahihintulutan na mapabilang sa walang hanggang kayamanan kasama ang Buhay na Diyos. Salamat sa 
Diyos dahil “pananampalataya ang dumaig sa sanlibutan” (1 Juan 5:4-5).  
 
Pansinin natin na hindi mga kasalanan ang inilarawan sa Pahayag 21:8 na nag-aalis sa tao sa langit, 
bagkus ang kabiguang manalig kay Jesu-Cristo at mapatawad sa kasalanan.  

 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 7, Seksiyon 5  
 

1.  Basahin ang Mga Hebreo 7:12.  Ano ang nangyayari kapag nagbabago ang panahon?  
 
2.  Basahin ang 1 Mga Taga-Tesalonica 4:14-17.  Saan katatagpuin ng mga mananampalataya si 
 Cristo sa panahon ng pagdagit?  
 
3.  Basahin ang 1 Mga Taga-Corinto 15:51-52.  Gaano kabilis mangyayari ang pagdagit ng Iglesia?  
 
4.  Basahin ang Juan 14:1-3.  Saan pupunta ang Iglesia pagkatapos ng pagdagit?  
 
5.  Basahin ang Daniel 9:24-27.  Ang pitumpung linggo na binubuo ng 7 taon ay hindi pa 
 nagaganap.  Ano ang tawag sa panahong ito?  
 
6.  Basahin ang Pahayag 19:11-16; Mateo 24:29-30 at Zacarias 14:1-6.  Ano ang gagawin ni Cristo 
 pagkatapos ng Tribulasyon?  
 
7.  Ano ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng Pagdagit at Ikalawang Pagdating tungkol sa lugar?  
 
8.  Basahin ang Pahayag 19:20; 20:10.  Sino ang inilagay sa “Lawang Apoy” sa Ikalawang 
Pagdating?  
 
9.  Basahin ang Pahayag 20:1-3.  Sino ang itinapon sa Kalaliman sa Ikalawang Pagdating?  
 

10.  Basahin ang Pahayag 20:4-6.  Gaano katagal ang kaharian ni Kristo sa lupa?  
 

11.  Basahin ang Pahayag 20:7-10.  Pagkatapos ng Milenyo, Pakakawalan si Satanas sandali, 
 mangunguna sa pag-aaklas, matatalo muli at magtatapos saan?  
 

12.  Basahin ang Pahayag 20:11-15.  Ang mga pangalan na hindi natagpuan sa “Aklat ng Buhay” 
 pagkatapos ng paghuhukon sa Tronong Puti, saan magtatapos?  
 

13.  Basahin ang 2 Pedro 3:10-13 at Pahayag 21:1.  Ano ang mangyayari pagkatapos ng Malaking 
 Tronong Puti?  
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Seksiyon 1 
Ang Personal na Pamumuhay Kristiyano (Hodology)  
 
A.  Pasimula 

Ang layunin ng Diyos sa bawat isang indibiduwal ay mabago na kawangis ng Kaniyang Anak, si Jesu-
Cristo (Mga Taga-Roma 8:29). Kaniyang naitatag ang tatlong yugto sa buhay ng bawat indibiduwal upang 
matupad ang Kaniyang layunin sa kanilang buhay sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagbabago. 
Tatawagin natin ang mga pagbabagong ito na: Yugto 1, Yugto 2, at Yugto 3.  
 
Yugto 1 ay nangyayari kapag ang isang di mananampalataya ay naging mananampalataya ni Jesu-Cristo 
(Mga Gawa 16:31). Ito ang sandali ng walang hanggang kaligtasan ng taong iyon.  
 
Yugto 2 ay isang proseso na nangyayari sa isang tao sa sandali ng kaligtasan hanggang sa kamatayan o 
panahon ng Pagdagit sa Iglesya.  
 
Yugto 3 ay nagsisimula sa pisikal na kamatayan o ang Pagdagit sa mananampalataya at nagpapatuloy 
hanggang sa walang hanggan.  
 
Ang hinangad na pagbabagong kawangis ni Cristo ay hindi lubos na matutupad hanggang tayo ay 
pumasok sa Yugto 3, subalit ang mananampalataya ay magsisimulang magbago sa sandali ng kaligtasan 
(2 Mga Taga-Corinto 3:18). Ang wangis ni Cristo ang batayan sa pagkakaroon ng ugali na katulad Niya, 
ito ay hindi makasarili, mapagpakumbaba at mapagsakripisyo (Mga Taga-Filipos 2:5-8). Ang 
pagbabagong ito ay bahagi ng kung paano tayo “mamuhay na gaya ng nararapat sa pagkakatawag sa 
atin” (Mga Taga-Efeso 4:13).  
 
Ang katotohanan na may mga yugto sa buhay ng Mananampalataya ay mahalaga na maunawaan dahil 
matutulungan ang bawat indibiduwal upang maunawaan ang Salita ng Diyos. Kapag ating itinanong ang 
katanungang “sino,” kailangang malaman natin kung ang Diyos ay nakikipag-usap sa mga 
Mananampalataya o sa mga di mananampalataya upang maayos na maipaliwanag ang mga sipi na may 
konsiderasyon. Panatilihin ang puntong ito sa isipan habang tinitingnan natin ang paksa ng 
espirituwalidad.  

 
B.  Labingtatlong Elemento ng Pamumuhay Kristiyano  

1.  Pananampalataya  
Payak na sinasabi, ang pananampalataya ay ang pagtitiwala sa kaninuman o isang bagay. Ito ay 
paniniwala na ang isang tao o bagay ay makakatugon sa mga pangangailangan o mga  hangarin. 
Ang pinagtutuunan ng pananampalataya ay ang halaga ng pananampalataya, hindi sa 
pananampalataya mismo. Ang isang tao ay maaaring mag-isip at hayag na dumating sa paniniwala 
na ang tao ay makalilikha ng isa pang langit at lupa katulad ng ating kinatatayuan ngayon. Subalit 
walang sapat na kapangyarihan ang tao upang magawa ang gayong paglikha. Ang 
pananampalatayang iyon ay mawawalang kabuluhan.  
 
Kapag ang pananampalataya ay nakatuon sa may karunungan at kakayahang gumawa ng ibinigay na 
pangyayari, ang pananampalatayang iyon ay may halaga. Ang ating pananampalataya ay nasa 
Diyos, na lumikha ng langit at lupa, sapagkat Siya ay may kapangyarihan, karunungan at hangarin, 
sinasabi nang Kasulatan “Tayo’y may pananalig kung magtitiwala tayong mangyayari ang mga 
inaasahan natin, at naniniwala sa mga bagay na di na natin nakikita. At kinalulugdan ng Diyos 
ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kaniya. Dahil sa pananalig sa Diyos, 
mauunawan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng Salita niya, at ang mga 
bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita” (Mga Hebreo 11:1-3).  
 
Ang pananampalataya kay Jesu-Cristo ang batayan ng pagpapawalang-sala (itinakdang matuwid) at 
ating pasimula sa biyayang ipinagkaloob sa mga Kristiyano (Mga Taga-Roma 5:1-2). Ang 
pananampalataya samakatuwid ay kailangan ng dimananampalataya upang maging 
Mananampalataya sa Yugto 1. Ang pananampalataya ding ito ang pasimula ng ating relasyon sa 
Banal na Espiritu (Mga Taga-Galacia 3:2-3, 14).  

 
Ang Pananampalataya ay kailangang-kailangan sa pamumuhay Kristiyano (Yugto 2) dahil imposible 
na mapahinuhod ang Diyos kung wala ito (Mga Hebreo 11:6; 2 Mga Taga-Corinto 5:7). Siya ay 
nagagalak kapag nakikita Niya ito (Mateo 8:5-10). Ang pananampalataya ang gumagapi sa mundo, 
na siyang sistema ni Satanas (1 Juan 5:4-5). Ang pananampalataya ng Kristiyano ay susubukin 
upang umunlad mula sa pagiging sanggol hanggang sa may sapat na gulang na mananampalataya 
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(Santiago 1:3). Ang pagpapatuloy ng ating pananampalataya ang magpapalago sa ating relasyon sa 
Banal na Espiritu (Mga Taga-Galacia 3:4-5). Ang pananampalataya ay laging pundasyon sa buhay 
Kristiyano (2 Pedro 1:5-9).  
 
Kapag tayo ay kasama na ni Cristo magpakailanman sa ating pagkabuhay-muli ng mga katawan, 
hindi na kakailanganin ang pananampalataya, dahil makikita na natin Siya (1 Juan 3:2).  
 

2.  Espirituwalidad  
Ang espirituwalidad ay termino na ginamit upang ipakita ang kalaliman ng relasyon ng isang tao sa 
Diyos Espiritu Santo. Kaya ito ay kailangang isalig sa tuloy-tuloy na pagtitiwala sa Banal na Espiritu 
sa buhay ng Mananampalataya. Ang di-mananampalataya ay wala pang relasyon sa Banal na 
Espiritu (1 Mga Taga-Corinto 2:14) kung kaya’t walang antas ng espirituwalidad.  
a.  Pananahan  

Ang Mananampalataya sa panahon ng Iglesiya ay iba sa mga Mananampalataya noong 
nakalipas na panahon sa kadahilanan na ang Banal na Espiritu ay kumilos sa mga 
mananampalataya. Siya ngayon ay kumikilos sa loob ng mga Mananampalataya, sang-ayon sa 
Salita ni Jesu-Cristo (Juan 14:17). Ang pinakapresensiya ng Banal na Espiritu sa loob ng 
mananampalataya ay isang patunay ng kaligtasan (Mga Taga-Roma 8:9).  
 
Ang pananahan ng Banal na Espiritu ay isang kaloob na ibinigay sa panahon ng kaligtasan (Mga 
Taga-Roma 5:5; Mga Gawa 11:16-17; 1 Mga Taga-Corinto 2:12) at bilang kaloob hindi na ito 
mababago pa (Mga Taga-Roma 11:29). Samakatuwid, ang Banal na Espiritu ay hindi umaalis 
kapag ang isang tao ay nagkasala. Ito ay pinatunayan ng katotohanan na bagama’t kahit may 
mga taga-Corinto na inilarawan bilang mga “makalaman” (1 Mga Taga-Corinto 3:3) at napasama 
sa paggawa ng kasalanan (1 Mga Taga-Corinto 5:5), ang lahat ay pinanahanan pa rin ng Banal 
na Espiritu (1 Mga Taga-Corinto 3:16; 6:19).  

 
b.  Kapuspusan  

Habang ang termino na “espirituwalidad” ay tumutukoy sa antas ng relasyon sa Banal na Espiritu, 
ang “Kapuspusan ng Banal na Espiritu” ay ang pasimula ng ating “espirituwalidad.” Dapat nating 
hanapin na mapuspos at dahil dito mapalakas ng Banal na Espiritu sa bawat panahon, sa gayon 
Siya ay makapagpapakita ng “bunga” sa atin (Mga Taga-Galacia 5:22-23).  
 
Ang kapuspusan ng Banal na Espiritu ay ipinakilala sa Kasulatan bilang espesyal na 
nagpapalakas upang isakatuparan ang mga piling gawain, subalit ngayon ay ipinakita na maging 
pang araw-araw na bahagi sa buhay ng mga Kristiyano. Ang kahalagahan ng kapuspusan ng 
Espiritu ay nakita kay Esteban na napili upang maglingkod sa mga balo (Mga Gawa 6:5). Ang 
pagpapalawak ng kahulugan nito ay inaasahan kapag itinuring natin na ang Iglesya ay nagsimula 
tulad ng isang “sanggol” at pagkatapos ay hinimok na lumago (Mga Taga-Efeso 4:11-16).  
 
Ang tanging nabanggit tungkol sa kapuspusan ng Banal na Espiritu sa labas ng Ebanghelyo at sa 
Aklat ng mga Gawa, ay sa pamamagitan ni Pablo na nagbigay ng kautusang “Huwag kayong 
maglalasing, sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin 
ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo” (Mga Taga-Efeso 5:18). Itong magkasalungat na 
paghahambing ay mukhang nagpapakita na ang proseso ay may kinalaman sa kapuspusan ng 
Espiritu Santo, sapagkat ang isang tao ay hindi agad malalasing ng alak. Ang konsepto ng 
proseso ay itinuro din ni Pablo sa naunang sinabing salitang “puspus” (PLEROO sa salitang 
Griyego) na natunghayan sa aklat ng Mga Taga-Efeso 1:23, 3:19 at 4:10. Ang utos mula kay 
Pablo ay nagdala ng kahalagahan ng tuloy-tuloy na kapuspusan ng Espiritu Santo, kasama dito 
ang patuloy na pagkilala at pagsasabi ng mga kasalanan, sa paniniwala na ang Diyos ay 
magpapatawad sa kanila. Ang kahalagahan ng pagpapatuloy ay nagpapahiwatig din na ito ay 
tuloy-tuloy na may kinalaman sa ating “espirituwalidad.”  
 
Ang tunay na espirituwalidad ay napapalooban ng biyaya at pananampalataya. Tayo ay 
pinagsabihan na “Yamang tinanggap ninyo ang Panginoong si Cristo Jesus, mamuhay kayo 
sa paraang karapat-dapat sa Kaniya, manatili kayo sa Kaniya at isalig sa Kaniya ang 
inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalataya na itinuro sa inyo at laging 
magpasalamat sa Diyos” (Mga Taga-Colosas 2:6-7). Tinanggap natin Siya sa biyaya sa 
pamamagitan ng pananampalataya (Mga Taga-Efeso 2:8-9). Tayo ay malinaw na tinuruan na ang 
espirituwalidad ay nagdadala sa maka-Kristiyanong paglago at nakaugat sa ating paglakad sa 
pananampalataya (Mga Taga-Galacia 3:2-3) at kung walang pananampalataya, imposibleng 
mabigyan ng kaluguran ang Panginoon (Mga Hebreo 11:6).  
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Sa pagwawakas ang Kapuspusan ng Espiritu Santo ang nagpapalakas sa mga 
mananampalataya ng sa gayo’y lalong maging malago kay Cristo Jesus.  

 
c.  Pagpighati at Pagsawata  

Kapag ang isang mananampalataya ay nagkasala, “namimighati” o nagdadala ito ng kalungkutan 
sa Espiritu Santo (Mga Taga-Efeso 4:30). Mas matagal na ang kasalanan ay nananatiling di 
ipinapahayag ng isang mananampalataya lalong namimighati ang Espiritu. Ang salitang ito ay 
naglalarawan kung ano ang nangyari sa pamumuhay ng isang mananampalataya.  
 
Kapag “sinasawata” ng Mananampalataya ang Espiritu Santo para siyang pumapatay ng apoy at 
ito ay nangangahulugan na mapapahamak ang espirituwal na buhay o ang bunga ng espiritu sa 
sarili at maging doon sa iba (1 Mga Taga-Tesalonica 5:19). Hindi tayo magtatangka na pigilan 
ang Banal na Espiritu sa pagkilos sa iba pang mga mananampalataya.  

 
3.  Pagpapahayag ng Kasalanan  

Habang ito ay malinaw sa Salita ng Diyos na nang tayo ay nangaligtas ang ating mga kasalanan ay 
pinatawad na, ito ay malinaw din na bilang mga mananampalataya tayo ay mangagkakasala (Mga 
Taga-Roma 7:14-25). Ang kasalanan ay hindi na isyu para sa ating kaligtasan, subalit isyu pa rin sa 
ating buhay bilang Kristiyano. Ang kasalanan sa buhay ng mga Mananampalataya ay sumisira ng 
kaniyang pakikisama sa Diyos at sa iba. Samakatuwid ang kasalanan ay isyu ng ating pakikisama.  
 
Ang pakikisama sa kaniyang simpleng kahulugan ay tumutukoy sa pagkikibahagi sa bawat isa. Ang 
pakikibahagi ay tumutukoy sa mga tao, pangyayari, mga bagay o panahon. Kahit ang mga di 
mananampalataya ay maaaring makisama sa bawat isa kung sama-sama sila sa paggawa ng 
kasalanan. Kahit ang di mananampalataya o maging ang mananampalataya man ay pumutol ng 
patakaran ng pagsasamahan, sila ay nasa labas ng magandang pagsasamahan sa isa’tisa. Bilang 
mga Kristiyano kinakailangang magkaroon tayo ng pakikisama sa Diyos at sa isa’t-isa na nakasalig sa 
ating bagong kalalagayan bilang mga anak ng Diyos. Samakatuwid, ito ay ang pagsasamahan na 
nakasalig sa matuwid na pamantayan na itinatag ng Diyos.  
 
Ang mensahe kung paano mapabalik sa pakikisama sa Diyos at ibang Kristiyano ay ipinakita sa 1 
Juan 1:5-10:  
 
Ang ika-limang bersikulo ang nagtatakda para sa pagsasamahan. Sinasabi nito “Ito ang aming 
narinig sa kaniyang Anak, at ipinahahayag namin sa inyo: ang Diyos ay ilaw, at walang 
anumang kadiliman sa Kaniya.” Ang pamantayan ay ang Diyos ang ilaw na tumutukoy sa kaniyang 
katotohanan tungkol sa kasalanan.  
 
Ang ika-anim na bersikulo ay naglagay ng pagsubok para sa pagsasamahan. “Kung sinasabi nating 
tayo’y kaisa Niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi 
namumuhay sa katotohanan.” Ito ay nangangahulugan na ang ating mga kaisipan, pananalita, at 
mga kilos (o paglakad) ay dapat subukin sa liwanag ng Diyos.  
 
Ang ika-pitong bersikulo ay nagtakda ng kondisyon para sa pagsasamahan. Sinasabi “Ngunit kung 
namumuhay tayo sa liwanag, tayo’y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kaniyang Anak 
sa lahat ng ating kasalanan.” Ang ating mga kaisipan, pananalita, at mga kilos na kahalintulad ng 
kay Cristo ay nagdadala ng pagsasama sa bawa’t isa at patuloy na paglilinis sa mga kasalanan.  
 
Ang ika-walong bersikulo ay nagbunyag ng panlinlang ng kasalanan. Sinabi na “Kung sinasabi natin 
na tayo ay walang kasalanan, ating nililinlang ang ating mga sarili at ang katotohanan ay wala 
sa atin.” na “tayo” sa siping ito ay dapat makasama ang mga mananampalataya sapagkat isinama 
ni Juan ang kaniyang sarili sa grupo. Kapag ang tao ay naniwala na naabot na niya ang walang bahid 
kasalanan na kalagayan, ang taong ito ay nalinlang.  
 
Ang ika-siyam na bersikulo ay nagbigay ng solusyon sa kasalanan. Ito’y nagsasabing “Kung ating 
sasabihin ang ating mga kasalanan. Siya ay tapat at makatuwiran na magpapatawad sa ating 
mga kasalanan, at lilinisin tayo sa ating mga di makatuwirang ginawa.” Ang salitang Griyego 
sa “pagpapahayag (ng kasalanan)” ay (HOMOLOGEO) nangangahulugang kilalanin at dahil dito 
sumang-ayon sa Diyos na ang kaisipan, pananalita o gawa ay tunay na kasalanan. Pakiusap na 
tandaang ito ay hindi “pormula” upang ang Diyos ay magpatawad ng kasalanan kapag ang puso ay 
hindi pa nagsisi. Ang Diyos ay hindi dapat kutyain (Mga Taga-Galacia 6:7). Ang dahilan kung bakit 
nagpapahayag ng mga kasalanan ang isang tao sa Buhay na Diyos, ay sapagkat ang indibiduwal ay 
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may pananampalataya na Kaniya siyang patatawarin. Ang bersikulong ito ay pangako mula sa Diyos 
na dapat malaman ng Kristiyano, panaligan at gamitin.  

 
Ang ika-sampung bersikulo ay naglalarawan sa mga hindi kumikilala sa kasalanan. At sinabing 
“Kung ating sinabi na hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at ang 
kaniyang salita ay wala sa atin.” Sinasabi ng talatang ito kung hindi natin kinikilala na ang 
kasalanan ay nananatili sa ating buhay bilang Kristiyano tinatawag nating sinungaling ang Diyos at di 
nauunawaan ang Kaniyang Salita.  
 
Kapag magkakasama nating isinaalang-alang ang lahat na bersikulong ito, ating makikita na ang 
pang-espirituwal na pakikisama sa Diyos (bersikulo 6) at sa ibang Mananampalataya (bersikulo 7) ay 
sinisira sa pamamagitan ng kasalanan. Ang kasalanang ito ay nangangailangan na tanggapin sa 
harap ng Diyos (bersikulo 9 - Ang Diyos ay tapat at matuwid) sa gayon ang pagpapatawad ay 
maaaring maganap at ang pagsasamahan ay maaaring manumbalik.  
 
Mangyaring tingnan ang walang hanggang dulot ng kasalanan ang siyang pinatawad na. Ang 
Mananampalataya ay maaari pang humarap sa bunga ng mga ginawang kasalanan sa kasalukuyan. 
Si Adan at Eba ay pinatawad na, subalit inalis pa rin sa Halamanan ng Eden.  
 

4.  Mga Pang-Espirituwal na Kaloob  
Ang pang-espirituwal na kaloob ay binigay ng Diyos na kakayahan na mangibabaw sa iba-ibang lugar 
ng paglilingkod sa loob ng katawan ni Cristo. Ang termino ay hinango sa salitang Griyego na 
nangangahulugang “ibinigay” bilang resulta ng “biyaya” (CHARISMA). Ito ay iba sa talento o 
pangtaong kakayahan na nagmula pa sa kaniyang kapanganakan, samantala ang mga kaloob na ito 
ay itinatag at nagmula kay Cristo (Mga Taga-Efeso 4:11) at ang Espiritu Santo sa kaniyang 
kapangyarihan ay namahagi sa kanila sa panahon ng kaligtasan (1 Mga Taga-Corinto 12:11, 18) sa 
buong bahagi ng Katawan ni Cristo (Mga Taga-Efeso 2:20). Ang bawat tao ay mayroong isang kaloob 
(1 Pedro 4:10), ngunit hindi lahat ng kaloob (1 Mga Taga-Corinto 12 kung hindi, sila na ang magiging 
katawan ng kanilang mga sarili).  
 
Mahalagang maunawaan na ang lahat ng mga kaloob ay dapat gamitin nang may pag-ibig (1 Mga 
Taga-Corinto 13) at sila’y ibinigay upang paglingkuran ang iba (1 Pedro 4:10). Si Apostol Pablo ang 
naglinaw nito sa 1 Mga Taga-Corinto na kahit na sila ay pang-espirituwal na kaloob, ibinigay ng Banal 
na Espiritu, maaari silang magamit sa panlaman na paraan upang makakuha ng atensyon sa 
kaniyang sarili o maging mapagmataas (1 Mga Taga-Corinto 12). Ang pangespirituwal na kaloob ay 
kinakailangang gamitin upang mapatatag ang Iglesia, hindi upang maging sanhi ng pagkakabaha-
bahagi at mga kalituhan (1 Mga Taga-Corinto 14:12, 23).  
 
May limang lugar sa Bagong Tipan kung saan ang mga pang-espirituwal na kaloob ay binigyan ng 
pangalan. Sa 1 Mga Taga-Corinto 12:8-10 nakita natin ang salita ng karunungan. Ang salita ng 
kaalaman, pananampalataya, pagpapagaling, mga himala, mga hula, pagkilala sa mga espiritu, iba’t-
ibang wika at ang pagpapaliwanag ng mga wika. Sa 1 Mga Taga-Corinto 12:28 nakita natin ang mga 
apostol, hula, pagtuturo, mga himala, pagpapagaling, mga pagtulong, pamamahala at iba’t-ibang 
wika. Sa Mga Taga-Efeso 4:11 naman ay nakita natin ang mga apostol, hula, ang pangangaral ng 
ebanghelyo, ang pastor-guro. Sa 1 Pedro 4:11 ang pakikipagtalastasan at paglilingkod ay ibinigay 
bilang dalawang pangunahing mga kategorya ng mga pang-espirituwal na kaloob. Mga Taga-Roma 
12:6-8 ang nagbigay sa atin ng mga listahan ng ilang mga partikular na kaloob.  

 
Pakisuyong unawain na ang mga pang-espirituwal na kaloob ay ibinigay sa Iglesya na nagsimula 
noong Araw ng Pentecostes (Mga Gawa 2). Ang ibang kaloob ay idinisenyo upang ilagay ang 
pundasyon (Mga Taga-Efeso 2:20) sa gayon ang Iglesia ay makapagsimula, maitayo at mapatatag (1 
Mga Taga-Corinto 14:40). Ang mga kaloob ay tinawag na “tanda” na kaloob at dinesenyo upang 
magpalaganap ng mabuting balita sa di-mananampalataya at mapatatag ang mga bagong 
Mananampalataya (1 Mga Taga-Corinto 14:40) hanggang ang Kasulatan sa bagong dispensasyong 
ito ay maisulat. Sila ay pansamantala at hindi na kinailangan pa pagkatapos nilang matupad ang 
kanilang gawain sa unang Iglesia, sa gayon, kaya sila ay nawala (1 Mga Taga-Corinto 13:8-10).  

  
Ang sumusunod na tsart ay nagpapakita ng pansamantalang mga pang-espirituwal na kaloob na hindi 
na nagagamit sa panahon ng Iglesya.  
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                           Mga Pansamantalang Pang-Espirituwal na Kaloob sa Panahon ng Iglesia  

Ang Salita ng Karunungan       
(1 Mga Taga-Corinto 12:8) 

Supernatural na mga instruksyon para sa paggamit ng katotohanan sa 
panahon ng Iglesia. 

Ang Kaloob ng Pananampalataya 
(1 Mga Taga-Corinto 12:9) 

Supernatural na pagtitiwala sa Panginoon sa harap ng tila imposibleng 
sitwasyon  (1 Mga Taga-Corinto 13:2 cf Mga Gawa 12:1-19) 

Ang Salita ng Kaalaman  
(1 Mga Taga-Corinto 12:8)  

Ang supernatural na pagsasalita ng diretsong impormasyon para sa 
Iglesya, hindi sa anyong pangpropeta, na gagabay sa kanila 
hanggang sa matapos ang Bagong Tipan.  

Pagpapagaling  
(1 Mga Taga-Corinto 12:9, 28)  

Ang supernatural, agad at lubos na kagalingang pang-pisikal ng mga 
indibiduwal galing sa iba’t-ibang kalagayang pangkalusugan.  

Mga Himala  
(1 Mga Taga-Corinto 12:10, 28)  

Ang supernatural na pagsasantabi ng karaniwang batas 
pangkalikasan at nakitang kaugnay sa pagpapagaling at 
pagpapalayas ng mga demonyo. (Mga Gawa 19:11-12)  

Propesiya  
(1 Mga Taga-Corinto 12:10, 28;  
Mga Taga-Roma 12:6;  
Mga Taga-Efeso 4:11)  

Ang supernatural na abilidad na humula ng impormasyon sa Iglesya 
tungkol sa malapit at malayong hinaharap. (Mga Gawa 11:27-28)  

Ang kaloob ng Pagkilala sa mga 
Espiritu  
(1 Mga Taga-Corinto 12:10)  

Ang primerong supernatural na kaloob ay ginamit para subukin ang 
mga bulaang guro at bulaang propeta (1 Mga Taga-Corinto 14:32)  

Pagsasalita sa Iba’t-ibang Wika  
(1 Mga Taga-Corinto 12:10, 28)  

Ang supernatural na abilidad magsalita ng mga lengwaheng pantao na 
di pa dating natutunan.  

Ang Pagpapaliwanag ng mga 
Iba’t-ibang Wika  
(1 Mga Taga-Corinto 12:10)  

Mga supernatural na abilidad magsalin ng mga lengwaheng pantao na 
di pa dating natutunan.  

Apostol  
(1 Mga Taga-Corinto 12:28;  
Mga Taga-Efeso 4:11) 

Kaloob na espirituwal na hawak ng tanging labing-dalawang lalaki 
(Pahayag 21:14) na pinili ni Cristo mismo (Lucas 6:13-16; Mga Gawa 
9:15; Mga Taga-Galacia 1:1)  

 
Sinabi sa atin na ang mga kaloob ng “Propesiya”, “Mga Wika” at ang “Salita ng Kaalaman” ay aalisin 
kapag ang “ganap” ay dumating na (1 Mga Taga-Corinto 13:8-10). Dahil ang mga kaloob na ito ay 
mawawala kaya kahit ang “Pagkilala sa Espiritu” at ang “Pagpapaliwanag ng mga wika” ay mawawala 
din, sapagkat sila’y kumikilos kaisa sa naunang binanggit na mga kaloob. Pansinin na ang mga 
kaloob na ito ay nangangailangan ng pakikipagtalastasan. Nang ang aklat ng Pahayag ay isulat, ang 
mga hula ay sarado na para sa panahon ng Iglesya (Pahayag 22:18-19). Samakatuwid, ang “ganap” 
ay ang kumpletong tapos, hiningahan ng Diyos, kinasihang Salita ng Diyos. Wala nang iba pang 
bagong impormasyon na kailangan sa Iglesya. Ang mga kaloob na pagtuturo ay ipinokus sa 
komunikasyon kung ano ang naipahayag sa pamamagitan ng nasulat na Salita na naging Bagong 
Tipan.  
 
Ang Pahayag 21:4 ay nagpapakita na may labing-dalawang apostol lamang. Samantalang malinaw 
na ang ibang tao na umukupa ng ganitong gawain ay tinawag ding “apostol,” hindi ibig sabihin na sila 
ay nagtataglay ng kaloob (Mga Taga-Galacia 1:19; ang kapatid ng Panginoon ay hindi kasama ng 
mga orihinal na labingdalawa). Kung kaya malinaw na itong mga espirituwal na kaloob ay 
pansamantala lamang.  
 
Ang mga kaloob na “Pagpapagaling” at ng “Himala” ay mga pansamantala ding kaloob bilang 
ebidensya sa kanilang makasaysayang gamit sa Bagong Tipan. Ang Diyos ay nakapagpapagaling ng 
tao at nagpapakita ng mga himala, subalit hindi sa pamamagitan ng mga espirituwal na kaloob na 
ibinigay sa indibiduwal. Ang Panginoon ay tumutugon pa rin sa panalangin (Santiago 5:16), subalit 
ang nagagawa ng kaloob ay isinalig sa pagpapasiya ng nagtataglay nito. Sa mga may kaloob ng 
pagpapagaling, sila ay makatatawag sa Panginoon at ang kagalingan ay mangyayari (Mga Gawa 3:6-
8; 5:12-16; 9:34). Ang mga kaloob ay ginamit ng unang Iglesya upang pumukaw ng pansin at 
patunayan ang mensahe ng muling pagkabuhay ni Cristo (Mga Gawa 8:1-8, 39; 13:4-12; 14:1-4; 
19:11-12). Ang pagibig ng mananampalataya sa isa’t-isa ay ganap na paraan ng pagkuha ng 
atensyon sa mensahe ni Jesu-Cristo (Juan 13:34-35).  
 
Alam natin na si Apostol Pablo ay mayroong kaloob ng pagpapagaling (Mga Gawa 20:8-12; 28:8) at 
sa mga pahuling bahagi ng kaniyang buhay ay hindi niya napagaling ang kaniyang mabuting kaibigan 
na si Epafrodito (Mga Taga-Filipos 2:25-27) o ang kaniyang sarili (2 Mga Taga-Corinto 12:7-9). Dahil 
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ang kaloob ay umalis na sa apostol, na isa sa mga pangunahing tao sa unang Iglesya, kinailangang 
umalis na rin ito maging sa iba pa.  
 
Ang iba pang mga kaloob ay idinesenyo para sa tungkulin ng Iglesya pagkatapos na dumaan sa 
pagiging “sanggol” (1 Mga Taga-Corinto 13:10-13) at kung kaya ito ay permanente. Kasama dito ang 
mga kaloob na nagpapabatid sa pagpapahayag ng Salita ng Diyos at naglilingkod sa iba (1 Pedro 
4:10-11).  
 
Ang kasunod na tsart ay nagpapakita ng mga permanenteng pang-espirituwal na kaloob na 
nagagamit pa hanggang sa ngayon.  

 
Mga Permanenteng Pang-espirituwal na Kaloob para sa Panahon ng Iglesia 

Pagtuturo 
(1 Mga Taga-Corinto 12:28:  
Roma 12:7) 

Supernatural na mga instruksyon para sa paggamit ng katotohanan sa 
panahon ng Iglesia. 

Pagtulong 
(1 Mga Taga-Corinto 12:28) 

Kaloob na tumutulong ng supernatural sa mga kaloob ng iba. Ito ay 
kumikilos sa maraming magkakaibang lugar. Isang halimbawa ay 
maging sa pagtitipon o paghahanda ng pagkain para pagsilbihan ang 
iba sa gayon ang iba ay higit na magpupursigi sa mga tiyak nilang 
kaloob (Mga Gawa 6:1-6) 

Pamamahala 
(1 Mga Taga-Corinto 12:28) 

Ang supernatural na abilidad na bumuo at mamahala ng mga bagay na 
ibinigay ng Diyos sa kaniyang Iglesia 

Paglilingkod 
(Mga Taga-Roma 12:7;  
1 Pedro 4:11) 

Ang supernatural na abilidad na dalhin ang pagtulong sa ministeryo sa 
praktikal na paraan 

Pangangaral 
(Mga Taga-Roma 12:8) 

Ang supernatural na abilidad na kumilala at sagutin ang 
pangangailangan ng pagpapalakasloob sa Katawan ni Cristo 

Pagbibigay 
(Mga Taga-Roma 12:8) 

Ang supernatural na abilidad na ibahagi ang mga tinatangkilik ng isang 
kapatid sa iba sa mas mataas na bahagi kaysa karaniwang inaasahan. 
Ito ay di-makasariling sukatan ng kasaganaan, hindi ng tiyak na halaga 
na ibinigay kundi ng kusang pagbabahagi ng mga tinatangkilik 

Pamumuno 
(Mga Taga-Roma 12:8) 

Ang supernatural na abilidad na gumabay at magdirekta ng mga 
indibiduwal sa pagtupad ng paglilingkod sa Iglesia 

Kaawaan 
(Mga Taga-Roma 12:8) 

Ang supernatural na abilidad na kumilala at humingi ng tulong para sa 
mga nangangailangang pang-espirituwal at pang-pisikal 

Pagpapahayag ng Ebanghelyo 
(Mga Taga-Efeso 4:11) 

Ang supernatural na abilidad na magpahayag ng Ebanghelyo ni Jesu-
Cristo sa mga indibiduwal o grupo ng tao sa paraan na maaaring 
malinaw nilang maintindihan 

Pastor-Guro 
(Mga Taga-Efeso 4:11) 

Ang supernatural na abilidad na mag-akay sa kawan ng Diyos sa 
pamamagitan ng pagtuturo at paggamit ng Kaniyang Salita 

 
5. Katuwiran 

Sa mga nakalipas na seksiyon nakita natin na ibinigay ng Diyos sa atin ang kaniyang katuwiran nang 
tayo ay manampalataya kay Jesu-Cristo. Yaon ay tinawag na Pinawalang-sala. Ang bagong 
mananampalataya ay humaharap sa hamon upang ang kaniyang buhay ay lubos na nakasalig sa 
pamantayan ng Diyos kung ano ang tama at mali. Ang katuwiran sa buhay ng Mananampalataya ay 
nakasalig sa kaniyang pagsang-ayon sa mga ipinahayag na pamantayan ng Diyos.  
 
Ang dalawang napakahalagang mga pamantayan ng katuwiran ay ang mahalin ang Diyos ng iyong 
buong katauhan at mahalin ang kapwa tulad ng sarili (Marcos 12:29-31). Ang katuwiran ay hindi 
lamang pagkawala ng mga kasalanan subalit ito ay ang pagbabago ng isipan at mga ugali na may 
pagsang-ayon sa Diyos (Mga Taga-Filipos 2:5-8). Halimbawa, tayo ay dapat maging “maawain, 
katulad ng Ama na maawain” at dapat nating mahalin ang ating mga  kaaway (Lucas 6:36-40). 
Tayo ay dapat mamunga mula sa katuwiran sa pamamagitan ng pagiging matulungin sa mga 
mahihirap (2 Mga Taga-Corinto 9:8-10). Ang mga pagkilos na naayon sa kalooban ng Diyos ay 
bahagi din ng ganitong katuwiran (Mga Hebreo 11:32-33).  
 
Ang katuwiran ng mga Mananampalataya ay dapat maipagpatuloy (1 Timoteo 6:11; 2 Timoteo 2:22-
23). Ang lahat ng Salita ng Diyos ay mahalaga sa pag-unawa ng katuwirang ito (2 Timoteo 3:16-17) at 
kung kaya’t mahirap para sa Bagong Mananampalataya na unawain at tanggapin ito (Mga Hebreo 
5:12-14).  
 
Ang pagtugon sa mga pamantayan ng Diyos (katuwiran) ay hindi lamang hayag na pagsunod sa 
Kaniyang mga kautusan para pahangain ang tao (Mateo 6:1). Ang mga Pariseo ay nagpakita ng 
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kanilang “katuwiran” ng sa gayon ay mapansin sila ng iba. Ipinakita din nila ang mga tradisyon, na 
kanilang pinaniwalaan na kapantay ng Kasulatan (Marcos 7:1-8). Kung ang isa ay lumabas sa Salita 
ng Diyos at ginawa itong pamantayan ng katuwiran, ito ay tinatawag na “legalismo” (na napag-usapan 
na natin sa nakalipas na paksa) at hindi ang katuwiran na nais ng Diyos para sa atin.  
 
Ang Banal na Espiritu ang humahatol sa bawat taong nagkukulang ng katuwiran (Juan 16:8-10). Sa 
di-mananampalataya, ang Banal na Espiritu ang naghahayag na ang kakulangan sa katuwiran ang 
hahadlang sa kaniya sa pakikitungo sa Banal na Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay 
Jesu-Cristo ang dimananampalataya ay naligtas (Mga Taga-Efeso 2:8-9), at naideklarang matuwid sa 
gayon siya ay maaaring magkaroon ng pakikisama sa Diyos. Ang mananampalataya ay hinatulan ng 
Banal na Espiritu tungkol sa kasalanan sa kaniyang buhay at itinuro na kailangan na magpahayag ng 
kasalanan sa gayon ang pakikisama ay mapanumbalik (1 Juan 1:6-10). Ang katuwiran na dapat 
hanapin ng mananampalataya ay dinala ng Banal na Espiritu at mahalagang bahagi ng pamumuhay 
sa Kaharian ng Diyos (Mga Taga-Roma 14:16-17). Ang katuwirang ito ay bungang nagmula sa 
liwanag ni Jesu-Cristo, na ganap na ipinamuhay ang mga pamantayan ng makadiyos (Mga Taga-
Efeso 5:6-10).  
 
Sinasabi ni Jesus sa atin na kung tayo ay nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, tayo ay pagpapalain 
at pagkakalooban nito (Mateo 5:6). Ang katuwiran ay isang hangarin na dapat nating taglayin dahil 
pinararangalan nito ang Siyang nagbangon sa atin mula sa pang-espirituwal na kamatayan (Mga 
Taga-Roma 6:12-13). Ang di-mananampalataya ay espirituwal na patay hangga’t hindi nila 
tinatanggap si Cristo bilang kanilang tagapaligtas (Mga Taga-Roma 6:23). Bilang mga di-mananam-
palataya, tayong lahat ay alipin ng kasalanan, ngunit ngayon bilang mananampalataya tayo ay naging 
mga alipin sa katuwiran (Mga Taga-Roma 6:16-19).  
 
Si Satanas at ang kaniyang mga kampon ay nagbalatkayo bilang mga lingkod ng katuwiran upang 
lituhin at linlangin ang mananampalataya (2 Mga Taga-Corinto 11:13-15). Isang paraan na ginagamit 
nila ay upang usigin ang mga tunay na namumuhay sa matuwid na buhay (Mateo 5:10; 1 Pedro 3:14). 
Ang maging tunay na matuwid sa ating buhay ay isang laban, subalit siyang gagantimpalaan ng 
walang hanggan na mayroong putong na korona (2 Timoteo 4:6-8). Hayaan mong sanayin ka ng 
Panginoon sa panahon ng digmaang ito at matanggap ang tunay na kapayapaan sa iyong kaluluwa 
(Mga Hebreo 12:11).  
 

6.  Panalangin 
Ang panalangin ay pakikipagtalastasan sa Diyos. Ang simpleng pagkaalam, pagiisip o pag-aaral ng 
tungkol sa panalangin ay walang halaga kung hindi isinasagawa. Ang kahalagahan nito ay nakikita 
lamang kapag ang isang tao ay nananalangin sa Diyos at naghihintay sa Kaniyang pagsagot. Ang 
panalangin ay isang pribilehiyo dahil ito ay pagpasok sa kuwarto ng Trono ng Diyos (Mga Hebreo 
4:16).  
 
Ang patuloy na panalangin ay katangian ng mga tao na naghahanap ng kalooban ng Diyos sa 
kanilang buhay. Ito ay ipinakita sa unang Iglesya (Mga Gawa 2:42). Nang makita ng mga unang 
disipulo ni Cristo ang pangangailangan na maturuan kung paano manalangin (Lucas 11:1), tinuruan 
sila ni Jesus “Ang Panalangin ng Panginoon” (Lucas 11:2-4). Ang panalangin ay hindi maingat na 
pagpili ng mga salita sa pagtatangkang makuha ang Diyos na gawin ang iyong kalooban, subalit ito 
ay panahon para itugma sa Kaniyang kalooban (1 Juan 5:14). Ang panalangin ang iyong 
pinakamahalagang sandata sa pang-anghel na labanan (Mga Taga-Efeso 6:18).  
 
Ang Salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin na ang panalangin ay nararapat para sa Ama (Mga Taga-
Efeso 5:20;  Mateo 6:9; 1 Pedro 1:17), sa kapangyarihan ng Espiritu Santo (Mga Taga-Efeso 6:18). 
Ang ating mga panalangin ay kinakailangang magtapos sa pangalan ng Anak (Juan 14:13; 15:16).  
 
Dapat karaniwang kasama ng Panalangin ang limang pangunahing elemento.  Ang unang elemento 
ng panalangin ay ang pagsasabi ng mga kasalanan (Mga Awit 66:18-20; Isaias 59:2; Mateo 6:14; 1 
Juan 1:9). Ito ang magtutukoy sa atin kung sakaling may mga bagay na sumira sa ating pakikisama 
sa Diyos. Ang pangalawang elemento ay ang pagpupuri (Mateo 21:16; Lucas 19:37; Mga Taga-Roma 
14:11; 15:11; Mga Taga-Efeso 1:6, 12, 14; Mga Hebreo 13:15). Ang pagpupuri ay isang pagkilala at 
pagtanggap kung sino ang Diyos. Ang ikatlong elemento ay ang pasasalamat, na isang pagkilala at 
pagtanggap kung ano ang mga ginawa Niya (Mga Taga-Efeso 5:20; 1 Mga Taga-Tesalonica 5:18). 
Ang ikaapat na elemento ng panalangin ay tinawag na pamamagitan, nangangahulugan na 
manalangin para sa iba (Mga Taga-Efeso 6:18; Mga Hebreo 7:25) at ang ikalimang elemento ay ang 
pagsusumamo na nangangahulugan na manalangin para sa sarili (Mga Hebreo 4:16).  
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Maaari mong sabihin ang iyong mga kasalanan kahit anong oras na walang paghahandog ng 
karagdagang panalangin. Maaari mo ring pasalamatan o purihin Siya at mag-alay ng mga kahilingan 
para sa sarili o para sa iba sa kahit anong oras na iyong mapili.  
 

7.  Paglago 
Kagaya ng tayo ay ipinanganak dito sa ibabaw ng mundo bilang mga sanggol, tayo ay “ipinanganak 
na muli” nang tayo ay sumampalataya kay Jesu-Cristo (Juan 3:1-16) at katulad ng paglaki mula sa 
pagkabata tungo sa pagtanda, gayon din tayo’y lalago sa Kristiyanong pamumuhay. Tayo ay 
tinatawagan na maging malago at dahil ang panawagan ay sa paglago katulad ng ating Amang nasa 
Langit (Mateo 5:48), hindi ito natatapos sa buhay na ito (Mga Taga-Filipos 3:12-15).  
 
Ang unang isyu sa ating paglago ay kung maibibigay o hindi ang ating mga sarili sa Kaniya bilang 
“buhay at banal na sakripisyo,” ibig sabihin upang ilagay ang ating buhay sa paglilingkod sa Kaniya 
(Mga Taga-Roma 12:1-2). Ang ating Ama ay nagdadala ng maraming pagsubok sa ating buhay 
upang tulungan tayong “lumago” (Santiago 1:2-4). Ito ang mga pagsubok ng ating pagtitiwala sa 
Kaniya, binigyan din Niya ng iba’t-ibang espirituwal na kaloob ang Iglesia upang matulungan tayo sa 
proseso ng ating paglago (Mga Taga-Efeso 4:11-14).  
 
Ang paglago ay simpleng isinalarawan tulad ng “ang pag-alis ng mga bagay na tulad sa isang 
bata” (1 Mga Taga-Corinto 13:11). Ang isang malagong tao ay lumago na sa kaniyang mga kilos 
(Mateo 19:21), pananalita (Santiago 3:1-2) at mga kaisipan (1 Mga Taga-Corinto 14:20). Maaari 
nating tantiyahin ang ating maturidad base sa ating pagpapatuloy sa mga bagay na ito. Ang parang 
batang mga gawa (katulad ng pagkamakasarili), ang nakasasakit na pananalita (tsismis) at ang 
makasalanang kaisipan (pagmamataas) ay nagiging karaniwan kulang. Kung sila ay nagiging labis na 
karaniwan ang isa ay nagiging labis na asal-bata at kulang ang paglago.  
 
Maraming mga katangian ng isang paglago ang ibinigay sa Kasulatan. Ang paglago ay di-makasarili 
(Mateo 19:21), mapagpakumbaba (Mga Taga-Filipos 3:12-15), at nangangaral (Mga Taga-Colosas 
1:28). Ito ay namamagitan para sa iba (Mga Taga-Colosas 4:12) at ginagamit na marangal ng 
espirituwal na kalayaan at hindi para sa makasariling ambisyon lamang (Santiago 1:25;  Mga Taga-
Galacia 5:1, 13). Ang paglago ay nagpapakita na ang isang tao ay lumago sa kaniyang pagtanggap 
ng mga pamantayan ng Diyos sa katuwiran (Mga Hebreo 5:12-14). Ang isang taong malago ay 
natututong magtiwala sa biyaya ng Diyos (2 Mga Taga-Corinto 12:9) ang pagtanggap na ang bawat 
mabubuting bagay ay nagmula dito (Santiago 1:17). Ang pinakahayag na katangian kung paano 
naging malago ang ating buhay ay base sa kung saang antas hinahayaan natin na ang relasyong 
pag-ibig sa Diyos ay lumago hanggang doon sa punto na ito’y nakapag-aalis ng ating mga takot sa 
ating buhay (1 Juan 4:17-19).  

 
8.  Pag-Ibig  

Si Jesu-Cristo mismo ay nagsabi na ang pag-ibig ay ang pinakamahalagang bahagi ng buhay-
Kristiyano. Sa Ebanghelyo ni Marcos, sinabi ni Jesus ang Deuteronomio 6:4-5 at ideniklara ang 
pinagkadakilang kautusan. Ang sabi Niya “ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo Israel! 
Ang Panginoon na ating Diyos S’ya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong 
Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, buong pag-iisip at ng buong lakas” (Marcos 12:29-
30). Ang kasunod na binanggit ni Jesus ay ang bahagi ng Levitico 19:18 at kaniyang sinabi na ito ang 
pangalawang pinakadakilang kautusan, ang sabi Niya “ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong 
sarili wala ng ibang utos na hihigit pa sa mga ito” (Marcos 12:31). Kailangan natin Siyang mahalin 
sapagkat Siya ang unang nagmahal sa atin (1 Juan 4:19), kung tunay natin Siyang iniibig, iibigin din 
natin ang ating mga kapatid   (1 Juan 4:20-21). Ang pag-ibig na kung saan tayo ay tinawag ay hindi 
karaniwang pag-ibig na maaaring mayroon ang tao sa bawat isa ngunit sa halip pag-ibig na 
nagmumula sa Espiritu Santo (Mga Taga-Galacia 5:22) o pag-ibig na inudyukan lamang ng emosyon, 
bagamat kasama nga ito.  
 
Ang pag-ibig ay inilarawan sa pamamagitan ng Salita ng Diyos, hindi lang binigyan ng kahulugan. 
Matatagpuan natin ang kamangha-manghang sipi sa pag-ibig doon sa 1 Mga Taga-Corinto 13 na 
nagsisimula sa pamamagitan ng pagtuturo sa atin ng kahalagahan nito. Ano man ang maaari nating 
mga pang-espirituwal na kaloob o mabubuting mga ginawa o mga sakrispisyong ating naibigay, kung 
hindi natin ito ginawa ng may pag-ibig, nawala natin ang punto ng Kristiyanong pamumuhay (1 Mga 
Taga-Corinto 13:1-3). Si Apostol Pablo ay kasunod na nagbigay ng labinganim na pagsasalarawan ng 
pag-ibig (13:4-8).  Ang magaling na pagsubok ng isang pag-ibig ay ang pagtatanong ng “ako ba?” ay 
kasama sa bawat katangian na nakasaad katulad ng “ako ba ay may pasensya?” kung ang sagot ay 
“hindi”, ang pag-ibig kung gayon ay wala sa buhay na ito. Marami pang ibang katangian at gawain ng 
pag-ibig ang nakasaad sa Mga Taga-Roma 12:9-21.  
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Ang “mundo” ang kaaway ng pag-ibig na hinangad ng Diyos mula sa atin. Ang “mundo” ay laging 
tumutukoy sa mga bagay na ginagamit ni Satanas sa kaniyang pagtatangka na ilayo tayo mula sa 
kalooban ng Diyos. Kapag iniibig natin ang mga bagay na iniaalok ang mundo, hindi natin kayang 
lubusang maiibig ang Diyos (1 Juan 2:15).  
 

9.  Pagdurusa  
Ang pagdurusa ay nangangahulugan ng pagbabata ng sakit. Ito ay maaaring parehong pisikal at 
mental. Kay Jesu-Cristo nakikita natin ng Siya’y sumailalim sa pinakamatinding pagdurusa na nakilala 
sa sangkatauhan, ang kabayaran para sa ating mga kasalanan sa krus (1 Pedro 2:21-24; 4:1; 5:1). 
Siya ay naparito para sa layuning ito (Lucas 9:22;  22:15) at nagdusa sa kamay ng mga hindi 
makatarungang tao (1 Pedro 2:21-24). Kung kaya, mula sa Kaniya ay may halimbawa tayo kung 
paano harapin ang isang hindi makatarungang pagdurusa (1 Pedro 2:21).  
 
Mas maaga tayong ipinakilala sa konsepto ng paglago sa Buhay Kristiyano. Ang di-makatarungang 
pagdurusa ay bahagi ng pagsubok na ating dinadaanan upang tayo ay lumago (1 Pedro 5:10). 
Walang hanggang gagantimpalaan ng Diyos ang ating patotoo at pagtitiis (1 Pedro 2:19-20; 2 Mga 
Taga-Corinto 4:17). Ang ating pagsaksi ay batay sa ating pagtitiwala sa Kaniya sa panahon ng mga di 
karapat-dapat na pagdurusa (1 Pedro 4:19).  
 
Isang pagpapala ang magdanas ng hirap para sa katuwiran, sa paggawa ng kung ano ang tama, 
nalalaman na si Cristo ang ating tunay na Panginoon (1 Pedro 3:14-17; 4:14). Ang di makatuwirang 
pagdurusa ay kalimitang nanggagaling sa mga taong nasa kapangyarihan, kapag sinasaktan nila ang 
mga Mananampalataya dahil sila ay tagasunod ni Cristo. Ito ay bahagi ng mararanasan ng bawat 
Kristiyano sa iba-ibang antas (Mga Taga-Filipos 1:27-30).  
 
Si Apostol Pedro na sumaksi ng mga paghihirap ni Jesu-Cristo (1 Pedro 5:1) ang nagsabi sa atin na 
magdiwang tayo sa pakikibahagi sa naging paghihirap ni Cristo (1 Pedro 4:13-16). Siya ay tumutukoy 
sa katotohanan na dahil kinasusuklaman ng mundo si Jesu-Cristo, kasusuklaman din nito ang 
Kaniyang mga tagasunod (Juan 15:18-20; 1 Pedro 4:12). Tanging ang mga pagdurusa ni Cristo ang 
nagbayad ng halaga para sa ating mga kasalanan, na di natin kayang bayaran, subalit ang 
pakikibahagi sa Kaniyang mga paghihirap ay nagbigay sa atin ng karanasan na malaman ang sakit 
na Kaniyang pinagdaanan alang-alang sa atin. Hindi natin dapat ikahiya ang ganitong pagdurusa (1 
Pedro 4:16) at tanggapin na ang ibang Kristiyano ay nagdaranas ng sakit (1 Pedro 5:9) at 
pinatutunayan na ang kanilang sarili ay karapat-dapat sa Kaharian ng Diyos (2 Mga Taga-Tesalonica 
1:5). Hindi natin dapat ikatakot ang mga ganitong paghihirap (Pahayag 2:10).  
 
Si Pedro ay nagbabala din sa atin na kapag tayo ay nagdurusa para sa ating kasalanan na nagawa, 
ito ay karapat-dapat na mga pagdurusa at hindi ito kanaisnais sa Buhay Kristiyano (1 Pedro 4:15). 
Ang kahit na anong kasalanan ay karapatdapat sa dakilang pagdurusa (Lucas 13:1-5).  
 

10.  Disiplina  
Ang salitang “disiplina” (PAIDEUO sa salitang Griyego) ay nagsasama ng ideya ng sapat na sakit 
para dalhin ang hangad na pagsasanay. Halimbawa, ginamit ito sa aklat ni Lucas 23:16-22 upang 
isalarawan ang paghagupit sa isang bilanggo sa gayon sila’y magbabago ng kanilang mga pag-uugali 
(ang “bilanggo” na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesu-Cristo na nais ni Poncio Pilato na 
“madisiplina” bago palayain). Isinasama din nito ang mga ideya ng pag-aaral (Mga Gawa 7:22; 22:3). 
Nang ilagay ng Panginoon ang mga mananampalataya sa Panahon ng Iglesya sa pagsasanay ng iba, 
ito ay kailangang gawing may kahinahunan (2 Timoteo 2:24-26).  
 
Ang disiplina ay katulad ng paghihirap sa dahilang, pareho silang dumaranas ng sakit. Samantala ang 
pagdurusa ay naglalaman ng maraming kaisipan ng nararapat o di-nararapat na hirap. Ang disiplina 
ay may kinalaman sa hirap na kailangan para sa layunin na pagsasanay. Ang ating pagsasanay ay 
maaaring magsama ng mga di-nararapat na pagdurusa sa layuning mapatatag ang karakter o ang 
nararapat na pagdurusa sa layuning makuha tayo na magbago ng ating isipan o ng ating mga 
masasamang gawa, kung tayo ay naliligaw ng landas (1 Timoteo 1:18-20).  
 
Ang maka-Diyos na disiplina ay may layunin na mapatatag ang karakter katulad ng isang Ama na 
nagsasanay ng kaniyang anak (Mga Taga-Efeso 6:4; Mga Hebreo 12:7). Ito ay disenyo upang 
itaguyod ang tuloy-tuloy na gawang matuwid, at ang lahat ng Salita ng Diyos ay maging kapaki-
pakinabang sa layuning iyon (2 Timoteo 3:16-17). Ito ay hindi kagalakan sa panahong iyon na 
dinaranas ang disiplina subalit ang mga resulta nito ay mahalaga (Mga Hebreo 12:11). Ang halaga na 
dapat ibayad para sa ating mga kasalanan ay dapat mag-akay sa atin na maunawaan ang 
kahalagahan ng pagsasanay na ito (Tito 2:11-12).  
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Di-tulad ng mga Ama sa lupa na nagbibigay ng disiplina dahil sa galit, ang pagdidisiplina ng ating 
Amang nasa langit ay nagbuhat sa kaniyang pag-ibig (Pahayag 3:19). Kapag sinasanay Niya tayo ito 
ay dahil sa kaniyang pag-ibig sa atin, kaya tayo ay hindi dapat panghinaan ng loob kapag itinutuwid 
Niya tayo (Mga Hebreo 12:5). Ang layunin ng Diyos sa disiplina ay upang hindi tayo makipamuhay ng 
sa mundo (1 Mga Taga-Corinto 11:31-32) kaya ang mga Mananampalataya ay dapat malugod na 
tanggapin ang pagtutuwid ng Panginoon (Mga Hebreo 12:8).  
 

11.  Pag-Aaral ng Biblia  
Ang kahalagahan ng pag-aaral ng Salita ng Diyos ay hindi na kayang bigyan ng higit pang diin. Ito ay 
gabay na aklat na ibinigay sa atin ng Diyos para dalhin tayo sa pakikipag-ugnayan sa kaniya (1 Mga 
Taga-Corinto 2:16). Ang kabuoan ng pag-aaral na ito ay nakabatay sa kahalagahan ng Salita ng 
Diyos, kaya hindi na natin pahahabain pa. Ito ay dapat pag-aralan araw-araw.  
 

12.  Pagsamba 
Ang pagsamba ay ang pagdiriwang sa ating Panginoong Jesu-Cristo. Kasama dito kung sino Siya at 
ano ang Kaniyang ginawa. Pinatutunayan nito at pinupuri ang Kaniyang kahalagahan. Si Jesus 
lamang ang tanging natagpuang tunay na mahalaga (Pahayag 5:1-7) at ang kalangitan ay makikilala 
sa pagsamba nito sa Panginoon (Pahayag 4:9-11).  
 
Ang di sumasampalatayang sangkatauhan ay nagpipilit na sambahin at paglingkuran ang mga nilikha 
kaysa ang lumikha (Mga Taga-Roma 1:25). Si Satanas mismo ay nagnanais rin na sambahin (Lucas 
4:7) siya. Subalit ang Diyos ang tangi at dapat lang sambahin (Lucas 4:8). Ang iba ay sumasamba sa 
mga anghel, ibang nilikha ng Diyos (Mga Taga-Colosas 2:18). Bilang resulta ng paghahangad na ito 
ng mga tao na sambahin ang mga nilikha, kanila ding sasambahin ang mga kautusan na kanilang 
binuong hiwalay sa Salita ng Diyos (Marcos 7:7). Kanila ring sasambahin ang lugar na 
pananambahan kaysa sa kaniya na tanging karapat-dapat na sambahin (Juan 4:20-22).  
 
Ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay natin, inihahayag 
ang pagiging karapat-dapat ni Jesu-Cristo (Juan 4:23-24; Mga Taga-Filipos 3:2-3) sa gayon maaari 
natin siyang purihin. Ito ay ginawa sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating mga katawan sa Kaniya 
bilang paglilingkod (Mga Taga-Roma 12:1-2) at sa pamamagitan ng pagtanggap na may 
pananampalataya sa Kaniyang Salita (Mga Hebreo 11:21).  
 
Samantalang maraming iba’t-ibang anyo ang pagsamba, ang mga posisyon o mga galaw na 
ginagawa ng bawat isa ay hindi nakasaad bilang utos sa kasulatan. Ang husgahan ang sino man sa 
pagka-esprituwal o pagka-malago sa paraan ng pagsamba ng tao, ito ay legalismo.  
 

13.  Pagdidisipulo  
Sa Dakilang Komisyon iniutos ni Jesus sa Kaniyang mga alagad na “humayo kayo gawin ninyong 
alagad ko ang lahat ng bansa” (Mateo 28:19). Ang alagad ay estudyante ng Salita na pinili ang 
pagsunod sa ating Panginoong Jesu-Cristo. Ang alagad ay hindi lamang mga ligtas bagkus ay isang 
Mananampalataya na nag-aaral ng Salita ng Diyos upang maipamuhay ito (Juan 7:17).  

 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 8, Seksiyon 1  
 
 1.  Tungkol sa mga yugto ng Buhay Kristiyano:  

a.  Basahin ang Mga Gawa 16:30-31.  Anong yugto sa buhay ng tao ang nangyayari kapag siya ay 
nanampalataya kay Jesu-Cristo?  

b.  Basahin ang 2 Mga Taga-Corinto 3:18.  Anong yugto ng buhay ng tao ang pagbabago ng 
mananampalataya sa wangis ni Kristo?  

c.  Basahin ang 1 Juan 3:2.  Anong yugto ng buhay ng tao ang nangyayari kapag makikita na natin si 
Kristo nang harapan?  

  
2. Basahin ang Mga Hebreo 11:6.  Ano ang kailangang angkinin ng mananampalataya para 

maluwalhati  ang Diyos?  
 
 3. Basahin ang 1 Mga Corinto 2:14-15.  Ano ang kailangan para maintindihan ang mga espirituwal 
  na bagay?  
  a.  Basahin ang Juan 14:17.  Saan naninirahan ang Banal na Espiritu?  
  b.  Basahin ang Mga Taga-Galacia 3:2-3.  Ano ang kailangan sa espirituwalidad?  
  c.  Basahin ang Mga Taga-Efeso 4:30 at 1 Mga Taga-Tesalonica 5:19.  Ang kasalanan sa buhay ng 
   isang  Mananampalataya ay maaaring magdulot ng anong dalawang bagay na mangyayari?  
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4. Basahin ang 1 Juan 1:5-10.  Magkakasala pa ba ang mananampalataya, kung totoo, ano ang 
dapat na gawin?  

 
 5. Basahin ang 1 Pedro 4:10.  Ano ba ang tinatanggap ng bawat mananampalataya?  
  a.  Basahin ang 1 Mga Taga-Corinto 13:1-3.  Ano ba ang kailangang hayag doon para maging  
   personal na mahalaga sa paggamit ng kaloob na espirituwal?  
  b.  Basahin ang 1 Mga Corinto 13:8-11.  Ano ang sinabi nito sa atin na mangyayari sa ilang kaloob?  

c.  Basahin ang Juan 13:34-35 at 1 Pedro 4:10.  Ihambing ang pinaka layunin ng “pagmamahalan sa 
bawa’t  isa” sa dahilan na binigyan tayo ng mga espirituwal na kaloob.  

 
 6. Basahin ang Mga Taga-Roma 6:16-19.  Sa ano tayo nagiging mga alipin?  
 
 7. Tungkol sa limang susing sangkap ng panalangin:  
  a.  Basahin ang 1 Juan 1:9.  Ano ang sangkap na ibinigay dito?  
  b.  Basahin ang Mga Taga-Roma 14:11 at 15:11.  Anong sangkap ang ibinigay sa mga talata?  
  c.  Basahin ang 1 Mga Taga-Tesalonica 5:18.  Anong sangkap ang ibinigay dito?  
  d.  Basahin ang Mga Taga-Efeso 6:18.  Anong sangkap ang ibinigay dito?  
  e.  Basahin ang Mga Hebreo 4:16.  Anong sangkap ang ibinigay dito?  
 
 8.  Basahin ang 1 Pedro 2:2 at 2 Pedro 3:18.  Ano ang dapat gawin ng Kristiyano pagkatapos ng 
  kaligtasan?  
 
 9.  Basahin ang Marcos 12:29-31.  Ano ang pinakamataas na utos ng Diyos?  
 
 10.  Basahin ang 1 Pedro 2:19-20 at 1 Pedro 5:10.  Ano ang pagtitiisan ng Mananampalataya?  
 
 11.  Basahin ang Hebreo 12:6-7.  Paano tayo sinasanay ng Diyos?  
 
 12.  Basahin ang 2 Timoteo 3:16-17.  Kapaki-pakinabang ba ang pag-aaral ng Salita ng Diyos?  
 
 13.  Basahin ang Juan 4:23-24 at Filipos 3:2-3.  Paano tayo sumamba sa Diyos?  
 
 14.  Basahin ang Mateo 28:18-20.  Ano ang ginagawa ng mga disipulo ni Kristo?  
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Seksiyon 2 
Ang Nagkakaisang Buhay Kristiyano (Ecclesiology)  
 
A.  Pagtuturo 

Nang ibigay ni Jesus ang Dakilang Komisyon, bahagi ng Kaniyang mga iniutos ay “turuan silang 
sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo” (Mateo 28:20). Si Jesus ay isang guro (Mateo 4:23; 5:2; 
7:29; 9:35; 11:1; 13:54; 21:23; 22:16; 26:55; 28:15; Mga Gawa 1:1). Ang Kaniyang mga alagad ay 
sumunod katulad ng Kaniyang iniutos sa kanila at nagsimula ding magturo (Mga Gawa 4:2, 18; 5:21, 25, 
28, 42; 11:26; 15:1, 35;  18:11, 25; 20:20; 21:21, 28).  
 
Ang pagtuturo ay nagbibigay ng mga kaalaman samantalang ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay 
nagbibigay ng aral (Mga Taga-Colosas 1:28; 3:16). Ito ay parehong mahalaga sa Iglesya.  
 
Nang si Apostol Pablo ay nagturo kay Timoteo, ipinaunawa niya na ituro din ang natutunan sa iba, upang 
sa ganoon ay magturo din sa iba ang mga naturuan (1 Timoteo 4:11; 6:2; 2 Timoteo 2:2). Ito ang paraan 
kung paano ang Salita ng Diyos ay maipapasa sa bawat henerasyon.  
 
Samantala ang iba ay pinagkalooban na maging mga guro (Mga Taga-Roma 12:17), ang lahat ng mga 
mananampalataya ay tinawag upang magturo (Mga Hebreo 5:12-14).  
 

B.  Pakikisama 
Ang pakikisama ay isang mahalagang bahagi ng unang Iglesya (Mga Gawa 2:42). Ito ay 
nangangahulugan na dapat ibahagi sa sinuman at isama hindi lamang ang mga pisikal na bagay (Mga 
Taga-Roma 15:26; 2 Mga Taga-Corinto 8:4; 9:13; Mga Hebreo 13:16) kundi ang pang-espirituwal na mga 
bagay din (1 Juan 1:3,7). Ang pakikisama ay saklaw ang sama-samang pagsamba na tinalakay para sa 
indibiduwal sa Seksiyon 1 ng kabanatang ito. Ang pagsamba sa Panginoon nang sama-sama ay bunga 
ng pang-indibiduwal na pagsamba.  
 
Ang pang-espirituwal na pakikisama sa iba pang mga Mananampalataya (2 Mga Taga-Corinto 6:14) ay 
batay sa ating pakikipag-isa kay Cristo (1 Juan 1:7) at ito ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng 
pakikipag-isa sa Espiritu Santo (2 Mga Taga-Corinto 13:14). Ito ay itinatag sa pananampalataya (Filemon 
1:6) at nagdadala ng pagkakaisa sa Katawan ni Cristo (Mga Taga-Filipos 2:1-2). Tayo ay tinawag sa 
pakikipag-isang ito (1 Mga Taga-Corinto 1:9) na hindi maisasakatuparan habang tayo ay lumalakad sa 
kadiliman (1 Juan 1:6).  
 
Ang pundasyon ng ating pakikisama ay ipinakita sa Hapag ng Panginoon, malimit tawaging komunyon, na 
nagpapa-alala ng Kaniyang Katauhan at gawa (1 Mga Taga-Corinto 10:16). Ito ay itinatag sa 
pamamagitan ng pakikiisa sa Kaniyang mga pagdurusa (Mga Taga-Filipos 3:10).  
 
Bilang mga mananampalataya, tayo ay may pakikisama matapos maresolba ang di pagkakaunawaan 
(Mga Taga-Galacia 2:9) at kapag nagtulungan sa pagpapalaganap ng ebanghelyo (Mga Taga-Filipos 
1:5). Ang pakikisama ay paraan kung saan sa pamamagitan nito, ang pagmamahalan ay maaaring 
mabuo.  
 
Nakita natin kanina ang kahalagahan ng pag-ibig sa Kristiyanong pamumuhay. Kailangan nating mahalin 
ang Diyos at ang ating kapwa. Ang Bagong Tipan ang nagbibigay sa mga alagad ng maraming 
impormasyon tungkol sa kung ano ang kaugnay sa pagmamahal ng kapwa, na kailangan para ibigin ang 
Diyos (1 Juan 4:20). Ang mahalin ang kapwa ng tulad ng sarili ay tinatawag na “Maharlikang Batas” 
(Santiago 2:8). Ito ang talagang pinakamaliit na inaasahan sa mga Mananampalataya dahil tayo din ay 
inaasahang magmahal sa ating mga kaaway (Lucas 6:35). Kailangang ituring natin ang ibang tao katulad 
ng pagturing natin sa ating sarili (Mateo 7:12).  
 
Ang mga sumusunod ay mga prinsipyo na tumutukoy sa ating relasyon sa isa’tisa. Sila ay dapat 
magsimula sa relasyong buhay may-asawa hanggang makaabot sa ating mga sariling pamilya, sa ating 
pamilya Iglesya, sa pamilya ng Diyos at maging sa hindi pa naliligtas. May napakaraming prinsipyo na 
natagpuan sa Bagong Tipan na magpapatatag ng mga relasyon. Ang mananampalataya na hindi malago 
ay titingin sa mga prinsipyong ito at aasahan ang iba na gawin ito, ngunit hindi isasaalang-alang ang 
kaniyang mga responsibilidad na gawin ang mga bagay na ito kahit hindi man gawin ng iba. Ang 
malagong Mananampalataya ay gagawin ito sapagkat ito ay tamang gawin at hindi upang gamitin sa 
pansariling paraan.  
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Tingnan natin ngayon ang mga prinsipyong “isa’t-isa”:  
• Ang kautusan na mahalin ang isa’t-isa ay natagpuan sa maraming talata sa Bagong Tipan (Juan 

13:34, 35; 15:12, 17; Mga Taga-Roma 13:8; 1 Mga Taga-Tesalonica 3:12; 4:9; 2 Mga Taga-
Tesalonica 1:3;       1 Pedro 1:22; 1 Juan 3:11, 23; 4:7, 11, 12; 2 Juan 1:5). Ito’y nangangahulugan na 
maipamuhay natin ang mga prinsipyo na natagpuan sa 1 Mga Taga-Corinto 13:4-8 at Mga Taga-
Roma 12:9-21.  

• Kilalanin na tayo ay mga miyembro ng isa’t-isa (Mga Taga-Roma 12:5; Mga Taga-Efeso 4:25), ibig 
sabihin, tayo ay mayroong relasyon dahil tayo ay bahagi ng Katawan ni Cristo.  

• Tayo ay maging tapat sa isa’t-isa (Mga Taga-Roma 12:10) na nangangahulugang tayo ay magbuo ng 
magandang pagtitinginan sa bawat isa, kasama dito ang pagtupad sa ikabubuti ng iba.  

• Ating igalang ang isa’t-isa, ibig sabihin, kilalanin ang kahalagahan ng iba sa harap ng Diyos (Mga 
Taga-Roma 12:10).  

• Tayo’y mag-isip na katulad ng sa iba, ibig sabihin na makilala natin ang ibang tao bilang kasama sa 
pagtanggap ng biyaya ng Diyos (Mga Taga-Roma 12:16; 15:5).  

• Ating tanggapin ang isa’t-isa katulad ng pagtanggap sa atin ni Cristo (Mga Taga-Roma 15:7) bilang 
mga nilalang na nangangailangan ng Kaniyang biyaya.  

• Ating paalalahanan ang isa’t-isa kung may espirituwal na kapahamakan na dumarating (Mga Taga-
Roma 15:14).  

• Ating batiin ang isa’t-isa (Mga Taga-Roma 16:16; 1 Mga Taga-Corinto 16:20; 2 Mga Taga-Corinto 
13;12; 1 Pedro 5:14) ng isang “banal na halik”. Ang ibig sabihin nito ay kilalanin ang presensya ng 
isang tao upang maipakita ang kanilang kahalagahan sa Diyos.  

• Tayo ay maglingkod sa isa’t-isa (Juan13:14; Mga Taga-Galacia 5:13), na ipinakita sa pamamagitan 
ng paghuhugas ng paa ng iba.  

• Ating mas pahalagahan ang iba kaysa sa ating mga sarili (Mga Taga-Filipos 2:3).  
• Tayo’y magpasanan ng kabigatan sa isa’t-isa (Mga Taga-Galacia 6:2) na nangangahulugang 

tulungan silang ayusin ang kasalanan sa kaniyang buhay.  
• Tayo’y mangagbatahan sa isa’t-isa na ibig sabihin ay maging mapagpasensiya sa bawat isa (Mga 

Taga-Efeso 4:2; Mga Taga-Colossas 3:13).  
• Tayo’y magpailalim sa isa’t-isa na ibig sabihin ay kinikilala natin ang mga pangangailangan muna  ng 

bawat isa (Mga Taga-Efeso 5:21).  
• • Tayo ay magpalakasan sa isa’t-isa kasama dito ang pagtulong kapag sila’y nanghihina sa pang-

espirituwal (Mga Taga-Roma 1:12; 1 Mga TagaTesalonica 4:18; 5:11; Mga Hebreo 3:13; 10:25).  
• Tayo ay makipagpayapaan sa isa’t-isa (Marcos 9:50). Ito ay nangangahulugan na hindi tayo ang 

magpapasimuno ng gulo sa mga gawa man o opinyon.  
• Ipahayag natin ang ating mga kasalanan sa isa’t-isa (Santiago 5:16). Kasama dito ang mga tao na 

ating nagawan ng pagkakasala at ito’y ginagawa upang magdala ng kapayapaan sa relasyon na 
naapektuhan.  

• Tayo ay magpanalanginan sa isa’t-isa (Santiago 5:16).  
• Tayo ay magpatawaran sa isa’t-isa katulad ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin (Mga Taga-

Colosas 3:13).  
• Tayo ay maghanap ng ikakabuti para sa bawat isa na nangangahulugang hinahangad natin ang 

bawat tao ay magkaroon ng mas malapit na relasyon sa Diyos (1 Mga Taga-Tesalonica 5:15).  
• Tayo ay magpasigla sa isa’t-isa sa pag-ibig at mabubuting gawa (Mga Hebreo 10:24). Kasama 

dito ang pag-iisip tungkol sa kung paano ang iba ay matulungan at mahimok na kumilos.  
• Tayo ay maghintay nang masigla sa isa’t-isa (1 Mga Taga-Corinto 11:13) na tumutukoy sa 

kagalakan ng samahan sa ibang mananampalataya.  
• Tayo ay maging mabait sa isa’t-isa kasama na dito ang pag-alis ng mga kapaitan, galit at hangarin 

na masira ang iba (Mga Taga-Efeso 4:31-32).  
• Tayo ay magkalingaan sa isa’t-isa (1 Mga Taga-Corinto 12:25) na nangangahulugang tayo ay 

magmalasakit sa iba pang miyembro ng Katawan ni Cristo.  
• Tayo ay kumilala sa paglilingkod ng isa’t-isa (Lucas 7:32). Hindi tayo dapat na maglingkod upang 

mapansin ng tao, subalit upang bigyang karangalan ang pamilya ng Diyos sa pagkilala sa mga 
ginawang paglilingkod.  

• Tayo ay magpakita ng magandang pagtanggap sa isa’t-isa (1 Pedro 4:9). Ito ay nangangahulugan 
na dapat nating malugod na tanggapin ang mga panauhin sa mga pagtitipon.  

• Tayo ay maging mapagpakumbaba sa isa’t-isa na tumutukoy sa ating pag-uugaling iniuukol sa isa’t-
isa (1 Pedro 5:5).  
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• Tayo ay nararapat makisama sa isa’t-isa (1 Juan 1:7).  
• Tayo ay magtaguyod sa isa’t-isa (Mga Taga-Roma 14:19; 1 Mga Taga-Tesalonica 5:11) na kasama 

dito ang pagpapalakasan at pagtuturo sa iba.  
 

C. Ang Pangangaral 
Ang pangangaral ay ang pagpapalaganap ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Ito ay 
pagsasabi ng magandang balita na si Jesu-Cristo ay Diyos (Juan 1:1) na naging tao (Juan 1:14) upang 
mamatay at para magbayad sa mga kasalanan ng mundo (1 Juan 2:1-2) at pagkatapos ay nabuhay na 
mag-uli (1 Mga Taga-Corinto 15:1-3) sa gayon iyong mga sumampalataya sa Kaniya ay mangagkaroon 
ng buhay ng walang hanggan (Juan 3:16). Hindi mabuting balita na tayong lahat ay mga makasalanan 
(Mga Taga-Roma 3:23). Ang mabuting balita ay ang ating utang dahil sa ating mga kasalanan (Mga 
Taga-Roma 6:23) ay binayaran na (Mga Taga-Galacia 3:13).  
 
Ang Iglesya, pang-unibersal o lokal man ay dapat maghangad na maibahagi sa iba ang mabuting balita. 
Hindi natin dapat itago ang liwanag at katotohanan na ipinagkaloob sa atin (Mateo 5:14; Mga Taga-Roma 
1:16).  
 
Binigyan tayo ng kalayaan sa pamamaraan ng pagpapahayag ng ebanghelyo. Ito ay maaaring gawin ng 
isang tao sa iba (Mga Gawa 8) o sa mga grupo (Mga Gawa 2). Ang mahalaga, ang Iglesya ay 
nagpapalaganap ng Salita ng Diyos, nagbibigay ng imbitasyon na sumama sa Kaniyang kaharian. Ang 
pinakaepektibong instrumento na ibinigay sa tao para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ay ang pag-
iibigan sa isa’t-isa (Juan 13:34-35).  
 

D.  Ministeryo 
Ang ministeryo ay paglilingkod na umuunawa sa pang-espirituwal, pisikal, at emosyonal na 
pangangailangan ng iba at naghahanap na matulungan sila (Mga Gawa 11:29; 2 Mga Taga-Corinto 8:3-
5). Ito ang gawain ng pagiging kinatawan ni Jesu-Cristo at ng pagdadala ng mensahe ng 
pakikipagkasundo sa Diyos sa nawawala at napapahamak na mundo (2 Mga Taga-Corinto 5:18-21). 
Kung ang isang tao ay maipagkakasundo sa Diyos, samakatuwid maaari rin siyang mapalaya mula sa 
mga legalismo ng mundong ito. Kung magkagayon, ang ministeryo ay nagdadala ng mensahe ng 
kalayaan (1 Timoteo 4:4-6). Tayo bilang mga Mananampalataya ay pinalaya na (Mga Taga-Galacia 5:1) 
at ngayon ay gumagamit ng ating kalayaan upang maglingkod sa iba (Mga Taga-Galacia 5:13).  
 
Si Jesu-Cristo mismo ay nagtakda ng halimbawa sa ating sumunod (Mateo 20:28), sa gayon ang lingkod 
ay susunod sa Pinuno (Juan 12:24-26). Ang maka-Kristiyanong paglilingkod hindi ang posisyon sa 
Iglesya ang tanda ng pangespirituwal na kadakilaan (Mateo 20:26-28; 23:10-12). Bilang mga 
Mananampalataya, dapat patuloy nating natatandaan ang kaawaan na ipinakita ng Diyos sa atin sa 
kaligtasan, sa gayon hindi tayo magiging mapagmataas o manghihina man (2 Mga Taga-Corinto 4:1-2). 
Ipinangako ng Diyos na hindi Niya kalilimutan kahit ang pinakamaliit na ginawa nating paglilingkod sa iba 
(Mga Hebreo 6:10-12).  
 
Ang mga oportunidad na maglingkod ay ipinagkakaloob ng Panginoon (Mga Gawa 20:24; 1 Mga Taga-
Corinto 12:4-6). Nararapat tanggapin ng mga Mananampalataya ang mga oportunidad na ito para gamitin 
ang mga bigay ng Diyos at ang mga kaloob upang maglingkod sa isa’t-isa. Ang ministeryo samakatuwid 
ay napakahalagang bahagi sa buhay Kristiyano (Pedro 4:10-11) na dapat patuloy nating isinasagawa 
(Mga Taga-Roma 12:7), iniingatan na malagay sa kahihiyan ang ministeryo at ganoon din ang ating 
Panginoong Jesu-Cristo (2 Mga Taga-Corinto 6:3).  
 
Ang mga gawain ay dapat matutong gumawa ng sama-sama. Ang unang paghahalal ng mga diakono sa 
Iglesya ay dahil sa pangangailangan ng mas epektibong ministeryo. Natutunan ng mga apostol na ang 
lahat na pangangailangan ng iglesia ay hindi maaaring matugunan nilang mag-isa, kung kaya hiniling nila 
na pumili ang kongregasyon ng mga lalaki na mangangalaga sa mga balo (Mga Gawa 6:1-6). Ang iba-
ibang gawain, na sama-samang gumagawa, ang tumutulong na tugunan ang mga pangangailangan ng 
mga tao.  
 
Itinatag ng Panginoon sa Iglesia ang mga gawain ng mga namumuno sa Iglesya, na idinisenyo para 
sanayin ang iba na maging mga tagapaglingkod. Isinulat ni Apostol Pablo ang ganito, 
  

At ang iba’y ginawang apostol, ang iba ay propeta, ang iba’y ebanghelista, ang iba 
ay pastor at guro. Ginawa Niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng 
hinirang, sa ikauunlad ng kaniyang Iglesya. Sa gayon, tayong lahat ay magka-isa sa 
pananampalataya at pagkakilala sa Anak ng Diyos at maging ganap ang ating 
pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Cristo.  (Mga Taga-Efeso 4:11-13)  
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Ang responsibilidad ng pang-Iglesyang pamunuan ay upang ihanda ang espiritu, pisikal at emosyon ng 
mga mananampalataya para sa paglilingkod, sa gayon ang iba nama’y mapangaralan, matatag at maging 
malago sa pamamagitan ng personal na relasyon sa ating Panginoong Jesu-Cristo. Ang Ministeryo na 
ginawa nang may pag-ibig ay ang pinakamakapangyarihang instrumento ng pangangaral na ibinigay sa 
Iglesia (Juan 13:1-35).  
 

E.  Pagkakaisa 
Ang bawat isang Iglesya ay dapat magkaroon ng layunin ng pagkakaisa sa loob ng Katawan ni Cristo 
(Mga Taga-Efeso 4:13). Si Jesu-Cristo, nang gabing bago Siya ipako sa krus, ay nanalangin na ang 
Kaniyang mga tagasunod ay maging isa.  
 

Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil 
sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama kung paanong Ikaw ay 
nasa sa akin at Ako’y nasa Iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang 
maniwala ang sanlibutan na Ikaw ang nagsugo sa Akin. Ang karangalang ibinigay 
Ko sa kanila upang sila’y maging ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako’y 
nasa kanila at Ikaw ay nasa Akin, upang lubusan silang maging isa. At gayun 
makilala ng sanlibutan na sinugo mo Ako, at sila ay iniibig Mo katulad ng pag-ibig 
Mo sa Akin.  (Juan 17:20-23)  

 
Dahil lahat ng mga mananampalataya ay pinananahanan ng Espiritu Santo sa sandaling sila ay 
sumampalataya kay Cristo, ang pagkakaisa ay unang natatag sa katotohanan na may iisa lamang 
Espiritu (Mga Taga-Efeso 4:4) at lahat tayo ay pinanahanan Niya (tingnan ang seksiyon na pinanahanan 
ng Banal na Espiritu). Ang apostol na si Pablo ay nagturo sa atin ng pagkakaisa sa Banal na Espiritu na 
dapat mapanatili sa pamamagitan ng paglakad sa ugaling karapat-dapat sa pagkatawag sa atin (Mga 
Taga-Efeso 4:1-3). Ang ibig sabihin nito ang ating paglakad ay puno ng biyaya at nakabatay sa 
pananampalataya (Mga Taga-Efeso 8–9). Habang ang ating posisyon kay Cristo ang nagbubuklod sa atin 
dahil sa iisang kaligtasan, dapat nating hanapin ang kaisahan sa loob ng Katawan ni Cristo na nakabatay 
sa pag-ibig, sa gayon malalaman ng lahat na di-ligtas na tayo ay mga alagad ni Jesu-Cristo (Juan 13:34-
35).  

 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 8, Seksiyon 2  
 
 1. Basahin ang 2 Timoteo 2:2.  Ano ang importante sa Iglesia?  
 
 2. Basahin ang 1 Timoteo 6:3.  Paano mo makikilala ang totoong aral?  
 
 3. Basahin ang Hebreo 5:12.  Ano ang dapat gawin ng matagal nang mananampalataya?  
 
 4. Basahin ang 1 Juan 1:3 at 7.  Ano ang nakikita na mahalaga sa Iglesia?  
 
 5. Anong mga prinsipyo ng pakikiisa ang itinuro sa mga sumusunod na talata?  

   a.  Juan 13:34-35  
   b.  Roma 12:10  
   c.  Roma 15:7  
   d.  Galacia 5:13  
   e.  Filipos 2:3  
   f.  Galacia 6:2  
   g.  Hebreo 3:13 at 10:25  
   h.  Colosas 3:13  
   i.  Efeso 4:31-32  
   j.  1 Pedro 4:9  
   k.  Roma 14:19  

 
 6. Basahin ang Mateo 5:14 at Roma 1:16.  Ano ang dapat gawin ng Iglesia?  
  
 7. Basahin ang Mga Taga-Galacia 5:1 at 5:13.  Sa anong dahilan tayo ay pinalaya?  
 
 8. Basahin ang Efeso 4:13. Ano ba ang dapat na layunin ng bawat Iocal na Iglesia?  
 
 9. Basahin ang Juan 17:20-23.  Ano ang hangad ni Hesus para sa kaniyang mga tagasunod? 
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Kabanata 9  

 
Pagpapatupad  
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Panimula  
 
Ang seksiyon na ito ay nagpapakilala ng praktikal na pamamaraan sa paghahanda ng mga Aralin sa Biblia. 
Ang pamamaraang ito ay nakabatay sa mga prinsipyo na ginagamit ng maraming taga-pagturo upang maituro 
nang epektibo ang Salita ng Diyos. Bagaman ang mga pamamaraan ng paghahanda ay maaaring magbago, 
ang pangunahing panuntunan ng pagpapaliwanag na pinagaralan sa kabanata 4 ay dapat sundin.  
 
Unang isaalang-alang ang kahalagahan ng pang-akademiyang disiplina habang inihahanda natin ang araling 
ito at tanggapin na ang pang-akademiyang disiplina ay hindi maaari at di dapat tangkaing palitan ang 
pagtuturo ng gawain ng Espiritu Santo. Ang persona ng Banal na Espiritu ay Siyang “gagabay sa atin sa 
lahat ng katotohanan” (Juan 16:13). Walang paraang idinisenyo ng tao na totoong makapagbibigay ng 
garantiya.  
 
Kinakailangan nating lumakad ng ayon sa pananampalataya, kahit gaano pa tayo karunong sa Salita ng 
Diyos (Mga Taga-Colosas 2:6). Ang paglagong Kristiyano ay hindi natatamo sa pamamagitan ng 
makalamang pagpupunyagi, subalit sa halip sa pamamagitan ng pananampalataya (Mga Taga-Galacia 3:2-
5). Si Satanas ay mapandayang aatake sa pamamagitan ng pagtuturo sa atin na magtiwala sa ating 
pamamaraan at kaalaman kaysa sa Banal na Espiritu (Juan 5:39-47). Ang kaalaman na walang maka-
Kristiyanong pag-ibig ay magdadala lang sa kayabangan, na katangian ng di-paglago (1 Mga Taga-Corinto 
8:1).  
 
Anuman ang ating hinahanap na gawin sa buhay Kristiyano, tayo ay laging dapat magsimula sa pananalangin 
kasama ang pagsasabi ng ating mga kasalanan (1 Mga Taga-Corinto 11:31; Mga Kawikaan 28:13; 1 Juan 
1:9), at magpatuloy pa rin sa pananalangin. Kinakailangan nating manalangin para sa konsentrasyon, pang-
unawa, at pagpapanatili ng ating mga nalaman bago magsimula ang alin man aralin.  



 

265 

Seksiyon 1 
Kasanayan sa Aklat  
 
A.  Panimula  

Pagkapili ng aklat na pag-aaralan, dapat atin munang basahin ito nang maraming beses, para bang ito’y 
isang pahayagang babasahin, o iba pang klase ng aklat. Ang hakbang na ito ay payak na idinesenyo 
upang masanay tayo sa mga pangunahing laman ng aklat, at hindi idinisenyo upang sagutin ang 
anumang malalim na mga tanong pang-Teolohiya.  
 
Ang pagbabasa ng aklat ng paulit-ulit ay makakatulong sa atin upang makuha ang ilang kaisipan na 
dumadaloy sa mga pangunahing paksa at konteksto. Dapat nating tandaan na ipaliwanag ang nasa 
konteksto, sa pagsasaalang-alang ng mga malapit, ang kalagitnaan, at ang mga malalayong konteksto. 
Ang pagbabasa ng libro sa pamamagitan ng bawat bersikulo ay tanging paraan upang maunawan ang 
mga malapit at ang mga kalagitnaang konteksto.  
 
Kailangan din nating maging pamilyar sa mga kasaysayan at mga heograpiya kasama ang mga iba’t-
ibang aklat ng Biblia. Ang pag-aaral na ito ay isasaalangalang ang 1 Mga Taga-Tesalonica. Upang 
tulungan ang mga mag-aaral, kami ay nagbigay ng ilan sa mga pangyayaring magsisilbing impormasyon 
sa lunsod ng Tesalonica. Ang uri ng impormasyong ito ay kailangang makuha mula sa mga ibang aklat ng 
mga pinagkukunan. Ang mga aklat katulad ng mga Diksyonaryo ng Biblia, ang Panimulang aklat ng Biblia 
ay makakatulong na pagkukunan ng impormasyong ito.  
 

B.  Ang Heograpiyaat Kasaysayan ng Tesalonica 
Ang Tesalonica ay isang daungan na matatagpuan sa unahan ng Thermaic Gulf sa hilagang bahagi sa 
sulok ng Karagatan ng Aegean ng makabagong Grecia. Ito ay matatagpuan sa probinsiya ng Roma sa 
Macedonia at ito ay kilala sa pagkakaroon ng mainit na bukal at pagiging daungan ng mga malalaking 
barko. Ito ang pinaka-malaki at pinaka-maunlad na lunsod sa Macedonia noong panahong yaon.  
 
Ang Tesalonica ay itinatag noong 315 B. C. ni Casssander, ang anak ni Antipater, matapos ang 
kamatayan ni Alexander the Great noong 323 BC. Pagkatapos ng kamatayan ni Alexander, nagkaroon ng 
matinding pag-aagawan sa kapangyarihan. Si Antipater ay tapat sa pamilya ng kamahalan, kaya 
ipinangalan ang lungsod sa asawa ng kaniyang anak na lalaking si Cassander na si Tesalonica, na 
kapatid din ni Alexander.  
 
Ang Tesalonica ay isang lungsod ng kalakalan na pinanahanan ng mga Griyego subalit malaki ang 
impluwensiya ng komunidad ng mga Hudyo. Sa ngayon ito ang Griyegong lungsod ng Salonica.  
 

C.  Makasaysayang Nakaraan ng Iglesya: Mga Gawa 17:1-9  
Ang Iglesya ay naitatag sa Ikalawang Paglalakbay Misyonero ni Pablo bilang resulta ng kaniyang 
pangitain sa Macedonia (Mga Gawa 16:9). Si Pablo ay sinamahan ni Silas (ito ay ang kaniyang Hebreong 
pangalan, silvanus sa Romanong pangalan), ni Timoteo at Lucas. Sila ay naglalakbay sa Daang Ignasyon 
na kadugtong ng Silangan patungong Kanluran. Ang grupo ay dumating sa Tesalonica matapos bumisita 
sa mga lunsod ng Filipos, Amfipolis, at Apolonia (Mga Gawa 17:1).  
 
Si Pablo ay nagturo sa Sinagoga nang tatlong Sabado (Sabbath) (Mga Gawa 17:2) na may mensahe na 
natapos na ni Jesu-Cristo ang hula ng Lumang Tipan (Mga Gawa 17:3), at samakatuwid ay ang Mesias. 
Marami ang nanalig bilang resulta ng mensaheng ito (Mga Gawa 17:4).  
 
Iginugol ni Pablo ang di-matiyak na bilang na oras sa pagtuturo sa mga bagong mananampalataya. 
Bilang resulta, ang mga di-naniniwala na mga Hudyo ay nanibugho, bumuo ng makapal na tao at tinuligsa 
ang grupo ng mangangaral (Mga Gawa 17:5). Ang makapal na tao ay nagpunta sa bahay ni Jason upang 
kunin si Pablo, na wala doon (Mga Gawa 17:6) kaya kinaladkad nila si Jason sa harapan ng mga 
mahistrado, at doon binaluktot ang katuruan ni Pablo tungkol kay Jesus (Mga Gawa 17:7). Ang 
pagsalungat ay naging napakatindi kaya kinailangan na si Pablo at ang kaniyang grupo ay tumakas 
papuntang Berea (Mga Gawa 17:8-10).  
 

D.  Ang Panahon ng Pagsusulat at Ang Dahilan  
Ang Ikalawang paglalakbay Misyonero ay nagsimula noong A.D 49 matapos na magturo si Pablo sa 
Antioch. Pagkatapos lisanin ang Tesalonica, nagturo si Pablo nang maikli sa Berea at pagkatapos sa 
Atena bago pumunta sa Corinto kung saan naglagi siya ng may 18 buwan (Mga Gawa 18:11). Ipinadala 
ni Pablo si Timoteo pabalik ng Tesalonica para mag-ulat tungkol sa bagong Iglesya (1 Mga Taga-
Tesalonica 3:2). Ang pag-uulat ni Timoteo ay kaaya-aya at ang resulta ay ang aklat na ito. Ito ay 
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nagpapakita na ang Mga Taga-Tesalonica ay isinulat noong A.D 50. Ito ang pangalawa sa mga isinulat ni 
Pablo (Ang una ay ang Mga Taga-Galacia).  
  
Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 9, Seksiyon 1  
 
Basahin ang impormasyon na inilahad sa Kabanata 3 tungkol sa 2 Mga Taga-Tesalonica.  
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Seksiyon 2 
Gumawa ng Balangkas ng Aklat  
 
Kapag tayo ay handa nang pag-aralang mabuti ang aklat, dapat na nating pasimulan ang paggawa ng isang 
balangkas. Ang kailangan nating gawin ay magsimula sa isang malaking larawan, pagkatapos ay suriing 
mabuti ang maliliit at pinakamaliit na bahagi ng larawan. Ang lohika ay kapansin-pansin; sa mas malapit at 
matagal na pagtingin sa larawan, lalo nating mapapahalagahan ang mga datalye nito. Ang Salita ng Diyos ay 
kapareho rin nito. Ang malaking larawan ay ang ating Panginoong Jesu-Cristo mismo. Ang naisulat na Salita 
ay ang mga kapahayagan ng Buhay na Salita (Juan 5:39-47). Habang tinitingnan nating mas malapit lalo 
nating makikita ang mga detalye ng katauhan ni Cristo.  
 
Hindi tayo dapat sobrang masangkot sa mga detalye upang mabigo tayong makita ang konteksto ng malaking 
larawan. Kung ito ang ating gagawin tayo ay “mga bulag na taga-akay! Sinasala ninyo ang niknik sa 
inyong inumin ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo!” (Mateo 23:24) ibig sabihin hindi natin makikita ang 
tunay na mahahalagang mga bagay.  
 
Sa paggawa ng balangkas ng aklat, ang ating unang trabaho ay alamin kung paano ang teksto ay binuo sa 
mga paghahati-hati ng grupo. Maraming salin ng Biblia ang may paraan ng pagtatala ng mga paghahati nito 
sa teksto. Pangkaraniwang pinalalaki ng mga salin ang numero ng unang bersikulo ng talataan ng may 
malaking letra. Basahin ang panimula sa salin na inyong ginagamit upang makita kung paano tinandaan ng 
mga tagapag-salin ang mga talataan. Kung ang ganitong paghahati ay hindi nalagyan ng tanda, 
magpapatuloy anumang pagtatala kung saan nagbabago ang paksa.  
 
Mga halimbawa, ang mga paghahati-hating talataan ng 1 Mga Taga-Tesalonica ay ang mga sumusunod:  
 
1. 1:1  
2. 1:2-10  
3. 2:1-12  
4. 2:13-16  
5. 2:17-20  
6. 3:1:10  
7. 3:11-13  
8. 4:1-8  
9. 4:9-12  

10. 4:13-18  
11. 5:1-11  
12. 5:12-22  
13. 5:23-28  
 
Kasunod, bigyan ang bawat talataan ng pamagat. Habang lumalalim ang pagaaral natin ng aklat, ang ating 
balangkas ay malamang magbabago kapag nakita natin ang maraming nilalalaman nito. At sa puntong ito 
hindi tayo magtatagal sa mga pamagat na ito. Ang ating tungkulin ay magbigay impormasyon, gayon man, 
maging simple kung maaari.  
 
Ang balangkas ng paghahati-hati ng talataan ng 1 Mga Taga-Tesalonica ay makikita ng ganito:  
 

1. 1:1  Pagbati at Salutasyon  
2. 1:2-10  Pasasalamat para sa Kanilang Halimbawa  
3. 2:1-12  Katayuan ni Pablo  
4. 2:13-16  Pasasalamat sa Kanilang Kasipagan  
5. 2:17-20  Hangarin ni Pablo na Makita Sila  
6. 3:1-10  Hangarin ni Pablo na Malaman ang Kanilang Paglago  
7. 3:11-13  Pag-asa ni Pablo para sa Kanilang Pang-espirituwal na Pagsulong  
8. 4:1-8  Hangarin ni Pablo para sa Kanilang Pagpapakabanal  
9. 4:9-12  Komendasyon ni Pablo dahil sa kanilang Pag-ibig  

10. 4:13-18  Ang mga Nangamatay kay Cristo  
11. 5:1-11  Ang Araw ng Panginoon  
12. 5:12-22  Ang Praktikal na Pangangaral  
13. 5:23-28  Ang Pamamaalam  
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Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 9, Seksiyon 2  
 
Gumawa ng balangkas ng aklat ng 2 Taga-Tesalonica salig sa sumusunod na pagkakahati-hati ng 
talata:  
 
 1. 1:1-2  
 
 2. 1:3-12  
 
 3. 2:1-17 
  a.  2:1-12  
  b.  2:13-15  
  c.  2:16-17  
 
 4.  3:1-15  
  a.  3:1-5  
  b.  3:6-13  
  c.  3:14-15 
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Seksiyon 3  
Pakitirin ang Saklaw ng Iyong Pag-Aaral  
 
Ang hakbang na ito ay nagsisimula na mag-suri ng mga indibiduwal na talataan. Bilang halimbawa, ating 
susuriin ang unang dalawang mga talataan ng kabanata 1 ng 1 Mga Taga-Tesalonica.  
 
A.  Pagbati at Salustasyon–1 Mga Taga-Tesalonica 1:1  

 
1:1  “Mula kina Pablo, Silas, at Timoteo – sa Iglesya sa Tesalonica – mga hinirang ng Diyos Ama at 

ng Panginoong Jesu-Cristo: Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan.”  
 
Ang pambungad na talatang ito ang sumasagot ng ilang mga tanong na dapat nating hanapin para 
sagutin. Sina Silas at Timoteo ay mga kasama sa paggawa ng sulat na ito; kaya nasagot na natin kung 
“Sino” ang gumagawa ng sulat. Ang mga tumanggap ng sulat ay mga miyembro ng Iglesia sa Tesalonica; 
kung kaya’t nasagot naman natin kung para “kanino” ipinadala ang sulat.  
 
Tandaan na kinikilala ni Pablo na ang Iglesia ay sa Diyos Ama at Panginoong Jesu-Cristo. Ito ay 
nagpapakita na mayroong malapit na relasyon sa pagitan ng Diyos at ng mga mananampalataya.  
 
Si Pablo ay may maikling panalangin din para sa kanila. Ang mga hangarin niya na ang biyaya at 
kapayapaan ay maipagkaloob sa kanila.  
 
Upang matulungan tayong makapag-simula, tandaan ang tatlong mga prinsipyo ay itinuro sa bersikolo 1.  

 
Prinsipyo #1: Ang maraming lingkod ng Diyos ay naghahangad na ang ibang tao ay lumago sa 

kanilang pakikipag-relasyon sa Kaniya.  
Prinsipyo #2: Ang maraming lingkod ng Diyos ay maaaring gumawa ng samasama sa paghimok sa 

iba para lumago.  
Prinsipyo #3: Ang maraming lingkod ng Diyos ay nais magbahagi kung ano ang mayroon sila.  
 

Para mapaliit ang saklaw ng ating pag-aaral, atin na ngayong kukunin ang mga bersikulo na bumubuo sa 
pangalawang sipi. 

 
B.  Pasasalamat Para sa Kanilang Halimbawa. 1 Mga Taga-Tesalonica 1:2-10  

 
1.  Una, basahin itong pangalawang talataan ng ilang beses:  

1:2  Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwina’y isinasama namin kayo sa 
aming dalangin 

 
1:3  ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng 

pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay 
ninyong pag-asa sa Panginoong Jesu-Cristo.  

 
1:4  Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo’y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo.  
 
1:5  Ang Mabuting Balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi 

sa salita lamang. Ito’y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo 
kung paano kami namuhay sa inyong piling – ito’y ginawa namin para sa inyong 
kabutihan.  

 
1:6  Tinularan ninyo kami, at ang Panginoon, tinanggap ninyo ang Mabuting Balita, at dahil 

dito’y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang 
kagalakang kaloob ng Espiritu Santo.  

 
1:7  Kaya’t naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Acaya.  
 
1:8  Sapagkat hindi lamang ang Salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Acaya 

sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat 
sa lahat ng dako. Anupa’t hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. 
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1:9  Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabing 
tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga diyosdiyosan upang maglingkod sa tunay at 
buhay na Diyos.  

 
1:10  at maghintay sa kaniyang Anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik 

mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos.  
 

2.  Pagkatapos ay bibigyan natin ng titulo ang bawat bersikulo: 
 

1:2  Pasasalamat sa Panalangin  
Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwina’y isinasama namin kayo sa 
aming dalangin.  

 
1:3  Dahilan ng Pasasalamat-Pananampalataya, Pag-Asa at Pag-Ibig  

Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng 
pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay 
ninyong pag-asa sa Panginoong Jesu-Cristo.  

 
1:4  Ipinamumuhay Ang Kanilang Pagkatawag  

Nalalaman namin, mga kapatid na kayo’y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo.  
 
1:5  Ang Kanilang Ugat sa Ebanghelyo  

Ang Mabuting Balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi 
sa salita lamang. Ito’y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo 
kung paano kami namuhay sa inyong pilingito’y ginawa namin para sa inyong kabutihan.  

 
1:6  Ang Pagkakaibang Nagawa ng Ebanghelyo  

Tinularan ninyo kami, at ang Panginoon, tinanggap ninyo ang Mabuting Balita, at dahil 
dito’y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang 
kagalakang kaloob ng Espiritu Santo.  

 
1:7 Ang Unang Resulta ng Pagkakaiba ay Pagiging Halimbawa  

Kaya’t naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Acaya.  
 
1:8  Ang Pangalawang Resulta ng Pagkakaibaayang Epekto  

Sapagkat hindi lamang ang Salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Acaya 
sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat 
sa lahat ng dako. Anupa’t hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito.  

 
1:9  Ang Pundasyon ng Mga Pagkakaiba ay Ang Pagtalikod sa Mga Diyos-Diyosan  

Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabing 
tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga diyos-diyosan upang malingkod sa tunay at 
buhay na Diyos.  

 
1:10  Ang Pundasyon ng Pagkakaiba ay Ang Makalangit na Pamumuhay 

at maghintay sa kaniyang Anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik 
mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos.  

 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 9 Seksiyon 3  

 
 1. Basahin ang 2 Taga-Tesalonica 1:1-12 ng maraming beses.  
 
 2. Bigyan ng titulo ang bawat talata.  
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Seksiyon 4 
Paghahanap ng Mga Kaugnayan  
 
A.  Pansinin ang mga halimbawa ng pagtatala ng paksa na lumabas:  

Habang tinitingnan natin ang mga titulo ng bawat bersikulo sa pangalawang talataan ng 1 Mga Taga-
Tesalonica, sinisimulan nating makita ang halimbawang.  

 
1:2  Pasasalamat sa Panalangin 
 
1:3  Dahilan ng Pasasalamat- Pananampalataya, Pagasa at Pag-Ibig 
 
1;4  Ang Pamumuhay ng Naayon sa Kanilang Pagkatawag 
 
1:5  Ang Kanilang Ugat sa Ebanghelyo 
 
1:6  Ang Pagkakaibang Nagagawa ng Ebanghelyo 
 
1:7  Ang Unang Resulta ng Pagkakaiba ay Ang Pagiging Isang Halimbawa 
 
1:8  Ang Pangalawang Resulta ng Pagkakaiba ay Ang Epekto 
 
1:9  Ang Pundasyon ng Pagkakaiba ay Ang Pagtalikod sa Mga Diyos-Diyosan 
 

1:10  Ang Pundasyon ng Pagkakaiba ay Ang Makalangit na Pamumuhay 
 
Madaling makita ang mga halimbawang pasasalamat, at ang mga pagkakaiba na nagawa ng ebanghelyo 
sa kanilang mga buhay.  

 
B.  Tingnang mabuti sa mga bersikulo at itala ang mga obserbasyon:  

 
1:2 Pasasalamat sa Panalangin  

Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwina’y isinasama namin kayo sa 
aming dalangin.”  

 
Sa bersikulong ito, sinabi ni Pablo sa atin kung ano ang kaniyang ginawa (ang magbigay ng 
pasasalamat) at paano niya ito ginawa (sa pamamagitan ng pananalangin).  

 
1:3 Dahilan ng Pasasalamat-Pananampalataya, Pagasa at Pag-Ibig  

ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng 
pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay 
ninyong pagasa sa Panginoong Jesu-Cristo.  

 
Ang bersikulong ito ay nagsasabi sa atin ng tatlong kadahilanan kung bakit siya nagpasalamat sa 
kanila:  
1. Sa kanilang gawa ng pananampalataya.  
2. Sa kanilang pagpapagal na udyok ng pag-ibig,  
3. Sa kanilang matibay na pag-asa.  
 
Ang kanilang Pananampalataya, Pag-asa at Pag-ibig, ay nakabatay sa tatlong mga bagay:  
1. Sa kanilang relasyon sa ating Panginoong Jesu-Cristo,  
2. Sa kanilang pagkamalapit sa Ama at,  
3. Sa kanilang pagkatawag mula sa Diyos (b.4).  

 
1:4 Ipinamumuhayang Kanilang Pagkatawag  

Nalalaman namin, mga kapatid na kayo’y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo;  
 

1:5 Ang Kanilang Ugat sa Ebanghelyo  
Ang Mabuting Balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi sa 
salita lamang. Ito’y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung 
paano kami namuhay sa inyong piling – ito’y ginawa namin para sa inyong kabutihan.  
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Kanilang Tinanggap ang Ebanghelyo, na dumating sa kanila:  
1. Sa Salita,  
2. Sa Kapangyarihan,  
3. Sa Patnubay ng Banal na Espiritu,  
4. May buong pusong pagsisisi at  
5. Mula sa taong may magandang kaugalian.  

 
1:6 Ang Pagkakaibang Nagawa ng Ebanghelyo  

Tinularan ninyo kami, at ang Panginoon, tinanggap ninyo ang Mabuting Balita, at dahil dito’y 
nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang 
kaloob ng Espiritu Santo.  
 
Ang Ebanghelyo ang gumawa ng Pagkakaiba. Ang mga taga-pakinig ay lumago, at sila’y naging 
tagasunod sa halimbawa ni Pablo, ng kaniyang mga kasama, maging ng Panginoon. Kanilang 
tinanggap ang Magandang Balita nang may kagalakan sa gitna ng kahirapan ng mga pagsubok.  

 
1:7 Ang Unang Resulta ng Pagkakaiba ay Ang Pagiging Halimbawa  

Kaya’t naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Acaya.  
 
Ang unang resulta ng pagkakaiba na nagawa ng Mabuting Balita ay ang mga Taga Tesalonica ay 
naging mabuting halimbawa sa mga karatig na Iglesia.  

 
1:8 Ang Pangalawang Resulta ng Pagkakaiba, Ang Epekto  

Sapagkat hindi lamang ang Salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Acaya sa 
pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat 
ng dako. Anupa’t hindi na kilangang magsalita pa kami tungkol dito.  

 
Ang pangalawang resulta nito ay ang kanilang pananampalataya ay lumaganap sa mga karatig 
pook.  

 
1:9 Ang Pundasyon ng Pagkakaibaayang Pagtalikod sa Mga Diyos-Diyosan  

Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabing 
tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga diyos-diyosan upang malingkod sa tunay at 
buhay na Diyos.  
 
Ang unang pundasyon ng mga pagkakaiba - ang mga tao ay natutong magsitalikod sa mga diyos-
diyosan.  

 
1:10 Ang Pundasyon ng Pagkakaibaayang Makalangit na Pamumuhay 

at maghintay sa kaniyang Anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa 
langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos.  
 
Ang pangalawang pundasyon ng mga pagkakaiba - ang mga taga-Tesalonica ay matiyagang 
naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon.  
 
Ang Panginoon ang Siyang (1) nabuhay mula sa mga patay at (2) magliligtas sa atin sa darating 
poot ng Diyos.  

 
C.  Ang mas pinalawak na balangkas ay magmumukhang katulad nito:  

1. Pasasalamat  b 2  
2. Dahilan ng Pasasalamat  b 3-4  
 a.  Gawa ng Pananampalataya at  
 b.  Pagpapagal na udyok ng pag-ibig at  
 c.  Matibay na Pag-asa  
  1)  Sa ating Panginoong Jesu-Cristo  
  2)  Sa Presensya ng ating Diyos at Ama  
  3)  Kanilang Banal na Pagkatawag  

 3.  Kanilang pagtanggap ng Mabuting Balita  b 5  
 a.  Sa salita, 
 b.  Sa kapangyarihan,  
 c.  Sa patnubay ng Banal na Espiritu, 
 d.  May buong pusong pagsisisi at  
 e.  Mula sa taong may magandang kaugalian 
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4.  Dalawang pagkakaiba na ginawa ng Mabuting Balita  b 6  
 a.  Tinularan ang grupo ni Pablo at ang Panginoon  
 b.  Nagkaloob ng Espirituwal na kagalakan sa gitna ng kahirapan at matinding pagsubok.  

 5.  Dalawang Resulta ng mga Pagkakaiba  b 7-8  
 a.  Naging halimbawa sa mga kalapit na iglesya  
 b.  Naging mas lumaganap ang mga halimbawa ng Pananampalataya  

 6.  Dalawang Pundasyon ng mga Pagkakaiba  b 9-10  
 a.  Pagtalikod sa mga Diyos-diyosan  
 b.  Paghihintay sa muling Pagbabalik ng ating Panginoon  
  1)  Ang Nag-iisang nabuhay mula sa mga patay  
  2)  Ang Nag-iisang magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos  
 
Natatandaan natin na sa kabanatang ito binibigyan ni Pablo ng pambihirang komendasyon ang Iglesya ng 
Tesalonica. Sa katunayan sila ay tinawag na isang “Halimbawa” o isang “modelong “ Iglesya. Kung kaya’t 
maaari na nating matutunan kung ano ang kailangan sa pagiging “modelong” Iglesya sa ngayon.  

 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 9, Seksiyon 4  
 
 1. Sulyapan mo ang mga titulo ng iyong mga bersikulo at tingnan ang batayan ng usaping paksa.  
 
 2. Sulyapan nang malapitan ang mga bersikulo, itala ang mga napuna.  
 
 3. Gumawa ng pinalawak na balangkas ng 2 Taga-Tesalonica 1:1-12.  
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Seksiyon 5 
Pagsusuri ng Malalayong Konteksto  
 
Ngayon ay makapagsisimula na tayo na makapagsuri ng malayong kontekstopaghahambing ng kasulatan sa 
isa pang kasulatan. Ang pinakamadaling paraan na gawin ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng 
konkordansiya na dito nakatala ang lahat ng mga lugar ng mga ginamit na salita. Sa pamamagitan ng 
paghahanap ng mga salitang ito na ginamit, tayo ay dadalhin sa ibang mga lugar sa Biblia na ang parehong 
paksa ay tinitingnan.  
 
Ang iba-ibang konkordansiya ay nagagamit sa iba-ibang paraan. Ang pagiging  pamilyar kung paano ito 
gamitin ay isang mahalagang hakbang sa pag-aaral ng Malayong Konteksto. Ang dalawang kilala at malaki 
ang naitutulong na konkordansiya ay ang Englishman’s Greek Concordance at ang Englishman’s Hebrew at 
ang Chaldee Concordance. Ito ang mga nakaayos na batayan ng Griyego at Hebreong mga salita. Kung 
magkagayon lahat ng mga lokasyon ng mga partikular na salita tulad ng KALOS “mabuti” ay matatagpuan sa 
ilalim ng partikular na pamagat iyan.  
 
Ang pinakapamilyar na konkordansiya ay ang Strong’s Exhaustive Concordance, na isinaayos sa (English) 
ang bawat salita ng mga pangungusap. Halimbawa ang bawat sipi na naglalaman ng salitang “mabuti” ay 
nakatala. Gayon pa man may ilang magkakaibang salitang Griyego at Hebreo na isinalin sa English tulad ng 
“mabuti”, at bawat isa ay pangkalahatang angkop bilang “mabuti”, mayroon itong sariling kaibahan, o 
bahagyang kahulugan.  
 
Sa ating ma-detalyeng pag-aaral ng Biblia, ito ay mahalaga na malaman kung aling salita, ang tinutukoy na 
“mabuti”, ang ginagamit. Sa ganitong layunin ang Strong’s Concordance ang naglagay ng bilang sa bawat 
Griyego at Hebreong salita sa Biblia. Halimbawa, sa tabi ng bawat sipi mayroong mga English na salita ng 
“mabuti” na may nakatapat na Griyego o Hebreong salita na ginamit sa pagkakataong yaon (ang partikular na 
Griyego at Hebreong salita ay matatagpuan sa likuran ng konkordansiya). Ito ay makikita ng ganitong 
pagkaka-ayos:  
 
MABUTI:  
Mateo 3:10 na hindi nagbibigay ng mabuting bunga (2570)  
Mateo 5:45 ang araw ay sisikat sa mga masama at mabuti (18)  
 
Ang salita sa “mabuti” ay ginamit sa aklat ni Mateo 3:10 (reperensya #2570), ang Griyegong salita dito ay 
KALOS, na may ibig sabihin na “sadyang mabuti” o sa “kalikasan ay sadyang mabuti” sa kabilang banda 
naman ang salitang “mabuti” ay ginamit sa Mateo 5:45 (reperensya #18). to ay ang salitang Griyegong 
AGATHOS  nangangahulugan sa mga Griyego na “upang maging isang mabuti.”  
 
Mga paglalarawan ng mga mas punong kahulugan ng mga salitang Griyego at Hebreo ay matatagpuan din sa 
aklat na tinatawag na “Lexicons”, na diksyonaryo ng mga kahulugan. Ang paggamit ng mga aklat na ito ay 
makatutulong sa pagaaral ng mga detalyeng pagtuturo ng kasulatan.  
 
Ngayon ay tingnan ang mga salitang “Tularan” na matatagpuan sa 1 Mga Taga-Tesalonica 1:6. Ang ilang 
salin sa  English ay isinasalin ang salitang Griyego na “MIMETES” bilang “tagasunod” (ang King James na 
bersyon) sa halip na “tularan”. Ang Griyegong salita ay nangangahulugang gayahin o tularan, at ginamit ng 
may anim na ulit sa Bagong Tipan. Ito ay natagpuan sa mga sumusunod na sipi:  
 
1 Mga Taga-Corinto 4:16 “Kaya isinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ang mga halimbawa ko.”  
 
1 Mga Taga-Corinto 11:1 “Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Cristo.”  
 
Mga Taga-Efeso 5:1 “Yamang kayo ay mga anak ng Diyos, tularan ninyo siya.”  
 
Mga Taga-Tesalonica 1:6  “Kayo rin ay naging kagaya namin at ng Panginoon, sapagkat 
tinanggap ang salita ng may dakilang paghihirap kasama ang saya dulot ng Espiritu Santo,” 
 
1 Mga Taga-Tesalonica 2:14 “Ang nangyayari sa inyo mga kapatid ay tulad ng nangyayari sa mga 
iglesya ng Diyos sa Judea, sa mga naroroong nanalig kay Cristo Jesus. Inuusig kayo ng inyong mga 
kababayan, tulad ng mga taga-Judea na inusig ng kapawa nila Judio.”  
 
 



 

275 

Mga Taga-Hebreo 6:12 “Kaya’t huwag kayong maging tamad, tularan ninyo ang taong nagtitiis at 
nanalig sa Diyos at sa gayo’y tumatanggap ng mga ipinangako niya.”  
 
Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga ilang sipi na kung saan ang salitang “Tularan” ay ginamit maaari 
tayong kumuha ng malinaw-linaw na pagkaunawang Malayong Konteksto sa paksa ng pagtulad. Tatlong mga 
pangunahinng punto:  

 
• Sa 1 Mga Taga-Corinto 4:16 ating nabasa na nais ni Pablo na ang mga miyembro ng Iglesya sa Corinto 

ay tularan siya. Sa pinakamalapit na konteksto ng mga sipi (b 14-15), nakita natin na ito ay 
nangangahulugan na kinakailangan silang kumilos ng maayos na katulad ng isang musmos na bata na 
ang sinusundan ay ang kaniyang Ama.  

 
• Sa 1 Mga Taga-Corinto 11:1 ating nalaman na ang pagsunod kay Pablo ay may pamantayan na hindi 

natin dapat tularan ang kaniyang mga kasalanan o ang kaniyang masasamang gawi (kung ating 
babasahin ang Mga Taga-Roma 7, ating makikita na kahit si Pablo ay meron ding mga naranasang 
pakikipaglaban sa kasalanan, subalit sinikap ni Pablo na tularan si Jesu-Cristo.  

 
• Sa Mga Taga-Efeso 5:1 tayo ay sinabihan na tularan ang Diyos na katulad ng isang musmos na bata sa 

kaniyang Ama.  
 
• Ang Iglesya ng Tesalonica ay tinularan din si Pablo at ang Panginooon 1 Mga Taga-Tesalonica 1:6  
 
• Ang Iglesya ng Tesalonica ay tinularan din ang Iglesiya ng Judea sa kanilang pagtitiis, sa kanilang mga 

pagdurusa (1 Mga Taga-Tesalonica 2:14). Tingnan ang sipi at ito ay nakapaloob sa kaparehong aklat, 
kaya dapat nating kunin at tingnan ang pinakamalapit na konteksto.  

 
• Ang pinakamahalagang bahagi ng imitasyon ay sa ministeryo (Mga Hebreo 6:9-12).  
 
Kung pagsasama-samahin natin ang mga siping ito, ating makikita na tayo ay hinihimok ng kasulatan na 
gawin ang tatlong mga bagay:  

1. Tularan ang Diyos, si Jesu-Cristo, at si Pablo  
2. Tularan sila na katulad ng isang paslit sa kaniyang Ama, kahit sa kalagitnaan ng mga pagdurusa  
3. Tularan sila sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba  

 
Ngayon ay tunay nating mapapalawak ang konsepto ng imitasyon o pagtulad (na may kaugnayan sa 1 Mga 
Taga-Tesalonica 1:6) dahil ating nakita kung ano ang partikular na sinabi tungkol dito ng kasulatan. Ating 
nalaman na nang pinuri ni Pablo ang mga taga-Tesalonica sa kanilang pagtulad sa kaniya at sa kaniyang 
grupo, tinitingnan Niya ang pagpuring iyon sa liwanag ng kaniyang sariling pagtulad kay Jesu-Cristo, hindi sa 
kaniyang mga kahinaang pantao at karupukan (ihambing sa Mga Taga-Roma 7).  
 
Sa mga layunin ng aplikasyon, kailangan nating malaman ang ilan sa mga katangian ng Ama at ng Anak na 
dapat nating tularan. Halimbawa, mababangit natin ang kahalagahan ng ugali, o ang kahalagahan ng 
pagtupad sa isang pangako, o ang kahalagahan ng pamumuhay sa katotohanan (kapag ating napasimulang 
pagusapan ang tungkol sa Panginoon, ang lahat ng ito ay walang katapusan). Ang saklaw na ating nalalaman 
at itinuturo mula sa salita ng Diyos ay kailangang maging paksa ng patuloy, palagiang na panalangin. Bilang 
mga guro ng Salita ng Diyos dapat nating malaman na ang mga bago at di-malagong Mananampalataya ay 
hindi maaari o di dapat na asahang umunawa ng malalim na Teolohiya (Mga Hebreo 5:11-14). 
Kinakailangang batid natin ang antas ng espirituwal na paglago ng ating mga tagapakinig at magpahayag sa 
gayong antas.  
 
Kailangang tayo’y patuloy na bumalik sa konteksto mula sa kung saan tayo nagsimula sa gayon hindi natin 
makaligtaan ang mga pangunahing punto ng kabanata at mga talataan. Ang Iglesia ng Tesalonica at ang mga 
miyembro nito ay tumulad kay Pablo, sa Panginoon, at naging mga halimbawa para sa bawat 
Mananampalataya na sumunod din.  
 
Sa pagtingin sa mga Malapit na Kontekso, ating nakita ang ilang mga katangian ng isang modelong Iglesia. 
Ang pagpapasalamat ni Pablo sa Iglesya ng Tesalonica (b 2) ay para sa tatlong mga bagay:  

1. Kanilang gawa ng pananampalataya  
2. Kanilang pagpapagal na udyok ng pag-ibig at  
3. Kanilang matibay na pag-asa 

 
Sa buong Bagong Tipan may napakaraming reperensiya sa gawa (173,) pananampalataya (246), pagpapagal 
(19), pag-ibig (115) katiyagaan (32), at ang pag-asa (56). na ang bawat isa ay maaaring maglaan ng 
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maraming linggo o mga buwan ng pag-aaral o pagtuturo ng mga ganitong paksa. Ang mga bilang sa 
panaklong ay nagbibigay ng kung ilang beses ang mga salita ay nagamit. Ang mga magkakaugnay na 
pandiwa ay ginamit din nang maraming ulit. Ang mga paksang ito ay lubhang mahalaga sa pang-unawa kung 
ano ang kahulugan ng maging isang modelong Iglesya.  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 9 Seksiyon 5  
 
Ang seksiyong 5 at 6 ay pinagsama. Ang mag-aaral ay mangangailangan ng konkordansya para 
gumawa ng lubos na pag-aaral. Pakiusap maghanap ng talata at iugnay ito sa bersikulo ng 2 Taga-
Tesalonica 1 na pinag-iisipan. 
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Seksiyon 6 
Pagpapalawak ng Iyong Pag-Aaral  
 
Ang lalim na dapat pag-aralan ng isang tagapagturo, bago ipahayag ang Salita ng Diyos ay higit sa lahat 
depende sa pagkilos ng Banal na Espiritu at maturidad ng tagapakinig. Ganoon pa man, dapat hanapin ng 
personal na pag-aaral ang mga kalaliman ng Diyos. Bilang mga Kristiyano sa pagpatnubay ng Espiritu Santo, 
tayo ngayon ay mayroon nang daan sa mga kayamanang ito ayon sa 1 Mga Taga-Corinto 2:9-10  na 
nagsabing:  
 

Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao, 
ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kaniya. Subalit ito ay inihayag ng Diyos sa 
atin sa pamamagitan ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na 
panukala ng Diyos.  

 
Ang pinakamabuting paraan upang ipahayag ang puntong ito ay sa pamamagitan ng pagsasalarawan; kaya 
mapapahaba natin ang 1 Mga Taga-Tesalonica 1:3 para isama ang mga susing salitang Griyego at ang 
kanilang mga kahulugan. Ang bersikulong ito ay nagsabi na:  
 

Tuwina (ADIALEIPO = hindi nagaganap sa kakulangan) ginugunita (MNEMONEUW = 
Inaala-ala) ang inyong (maramihan) mga gawa (ERGOS = kalakalan, trabaho na ginagawa 
ng bawat isa) sa pamamagitan ng pananampalatay (PISTIS = pananalig, pagtitiwala at 
mga pagpapagal (KOPOS= trabahong pinaghihirapan) ng pag-ibig (AGAPE = ang gawin 
kung ano ang tama kahit hindi mo gustong gawin) katiyagaan (HUPOMONE = manatili sa 
ilalim, pagtitiyaga sa lahat ng bagay na nangyayari) ang matibay ninyong pag-asa (ELPIS = 
tiyak na inaasahan) sa ating Panginoong HesuCristo sa presensya (EMPROSTHEN = sa 
harap ng) ating, Diyos at Ama, 

 
Pangkontekstong Prinsipyo: sabihin sa tao kung bakit tayo ay nagpapasalamat sa diyos para sa 

kanila (ihambing b2).  
 
Pangunahing Punto: dahil ito ay isang modelong iglesia (b7), ating nakita na ang isang modelong 

iglesia ay sinusukat sa kanilang pananampalataya, pag-asaat pag-ibig.  
 
A.  Mga Ilang Obserbasyon:  

1.  Ang isa at higit pang mga katangian Nito ay laging natagpuan bilang mahalagang bahagi sa 
sulat ng Bagong Tipan, kahit sino pa man ang may akda.  

2.  Tandaan na ang “gumagawang pananampalataya” at ang “pagpapagal na udyok ng pag-ibig,” 
at ang “matibay na pagasa” ang natatanaw.  

3.  Kung magkagayon itong tatlo ay magkakaugnay sa isat-isa at aktibo.  
4.  Ang lahat ng mga katangiang ito ay maaaring lumago.  
 a.  Pananampalataya (2 Mga Taga-Tesalonica 1:3).  
 b.  Pag-asa (Mga Taga-Roma 15:13)  
 c.  Pag-ibig (2 Mga Taga-Tesalonica 1:3)  
5.  Sila ay mga katangian na idinesenyo ng Diyos para ipamuhay at ipakita.  
 a. Pananampalataya (Mga Hebreo 11:1)  
 b.  Pag-asa (Mga Taga-Roma 8:24)  
 c. Pag-ibig (Mga Taga-Efeso 3:16-19)  
6.  Kung ang isang tao ay maging maligamgam o malamig sa kaniyang pananampalataya, ang 

kaniyang espirituwal na pagusad ay maaaring masira. (Pahayag 3:14-20)  
7.  Sinabi sa atin ni Pablo na ang pag-ibig ay ang pinaka-higit sa lahat ng mga ito, at kung wala ka 

nito ay wala ka ring halaga. (1 Mga Taga-Corinto 13:1-3, 13)  
8.  Kung ang isang Iglesia ay wala ng ganitong katangian, ang resulta ay kung hindi legalismo, 

katulad ng mga taga-Galacia, ay ang pag-abuso sa kalayaan, tulad ng mga taga-Corinto o ang 
kombinasyon ng legalismo at pag-abuso sa kalayaan.  

 
B.  Maaari Mo Ring Palawakin Ang Iyong Pag-Aaral Upang Maiparating Ang Tatlong Sumusunod na 

Mga Prinsipyo.  
1.  Gawa ng Pananampalataya 

a.  Ang gawa ng pananampalataya ay nangangahulugan na ang pananampalataya ay naging iyong 
tungkulin, kung kaya’t ang iyong pamamumuhay ay nakabatay dito.  

b.  Literal na sinasabi sa Griyego “Ang gawa ng pananampalataya,” na nagpapakita ng pagtugon sa 
mga pangyayari na nagpatuloy mula sa pananalig sa ating Panginoong Jesu-Cristo.  
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c.  Ang iba ay may pananaw na “ang gawa ng pananampalataya” ang nagpalaganap ng Mabuting 
Balita ng ating Panginoon.  

d.  Ang parirala, “ang pananampalataya,” ay kalimitang ginagamit sa Kasulatan upang tukuyin sa 
kabuoan ang katotohanan na natagpuan sa nakasulat na Salita, subalit dahil ito ang pangatlong 
Bagong Tipang Aklat (matapos ang Santiago at Galacia) na naisulat na, maaaring hindi ito ang 
tinutukoy ni Pablo na gamitin.  

e.  Ang “gawa ng pananampalataya” ay hindi nagbigay ng pawawalang-sala na magliligtas.  (Mga 
Taga-Roma 3:27-28; Mga Taga-Galacia 2:16)  

f.  Ang pananampalataya, hindi ang mga gawa, ang nagpapawalang-sala sa makasalanan.  (Mga 
Taga-Roma 4:5)  

g.  Ang isang tao na nagpupursigi sa kaniyang kaligtasan sa pamagitan ng mga gawa ay natitisod sa 
Panginoong Jesu-Cristo.  (Mga Taga-Roma 9:32)  

h.  Ang mga dakilang pinuno sa pananampalataya, ay tumitingin sa kanilang sarili bilang 
kamanggagawa at hindi mga pinuno.  (2 Mga Taga-Corinto 1:24)  

i.  Matapos na ang isang tao ay maligtas, napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya, 
ang patuloy na pananampalataya sa Panginoong Jesu-Cristo ay dapat magbunga ng mga gawa 
sa biyaya.  (2 Mga Taga-Corinto 8:7)  

j.  Ang mananampalataya ay hindi tumanggap ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng 
mabubuting gawa kung.  (Mga Taga-Galacia 3:2-5) 

k.  Ang pananampalataya ay gumagawa sa pamamagitanng espirituwal ng Pag-ibig dahil sa pag-
asa. (Mga Taga-Galacia 5:5-6) 

l.  Subalit nais ni Satanas na mapatigil angpananampalataya at kalimitang gumagamit ng mga 
makataong sistema katulad ng legalismo upangmapatigil nga ito.  (Mga Taga-Galacia 5:7, 13) 

m.  Ang ating pananampalataya ay hindi sa ating mga sarilikundi sa Diyos na gumawa sa atin.  (Mga 
Taga-Colosas 2:12; Mga Taga-Filipos 2:12-16) 

n.  Kailangan nating manalangin na ang ibang mgaMananampalataya ay magkaroon ng 
makapangyarihang gawa ng pananampalataya.  (2 Mga Taga-Tesalonica 1:11; Santiago 2:14-26) 

 
Ang Prinsipyo: Ang modelong iglesiaay may  pananampalataya na nagiging hayag sa pamamagitan 

ng pagpapaubaya na ang diyos ay makakilos sa kanilang kalagitnaan.  
 

2.  Ang Pagpapagal na Udyok ng Pag-Ibig 
a.  Ito ang tanging lugar sa Bagong Tipan na ang dalawang salita (pagpapagal at pag-ibig) ay 

ginamit na magkasama. 
b.  Isa sa mga gantimpala ng buhay ay ang iyong pinagpagal na iyo ding tinatamasa sa buhay na 

kasama ang iyong minamahal na kabiyak. ( Ang Mangangaral 9:9)  
c.  Itong mga partikular na salita para sa pagpapagal ay nagpapakita ng mga pagpupunyagi na 

inilaan upang malagay ang sarili sa kapaguran.  
d.  Ang mga pagpapagal na ito ay para sa kapakanan ng iba.  (Juan 4:37-38)  
e.  Ang pagpapagal na ito ay pakikipag-isa sa pag-ibig na ginawa ng Diyos.  (1 Mga Taga-Corinto 

3:6-9)  
f.  Ang mga naging hirap na inilaan sa mga gawain ng Panginoon ay hindi nawalang kabuluhan. (1 

Mga Taga-Corinto 15:58)  
g.  Ang isang tao ay hindi makapagmamapuri sa mga pinagpagalan ng iba. (2 Mga Taga-Corinto 

10:14-18)  
h.  Ang mga mapanlinlang ng manggagawa ay sobrang.  (2 Mga Taga-Corinto 11:23-27) 
i.  Ang mga manggagawa ng Diyos ay dapat handing magpagal hanggang sa pagkapagod 

kungkinakailangan sa gayon hindi mabigatan ang mgabagong nakakilala sa Panginoon.  (1 Mga 
Taga-Tesalonica 2:9; 2 Mga Taga-Tesalonica 3:8) 

j.  Walang sinumang gustong makita na ang kanilang mgapinagpagalan ay mauwi sa kawalang 
saysay. (1 Mga Taga-Tesalonica 3:5) 

k.  Ang pagpapagal ng walang pag-ibig ay makakaapektosa isang lokal na iglesya at sa katatagan 
nito. (Pahayag 2:2-7) 

l.  Ang pag-ibig na ito ay AGAPE (sa salitang Griyego) pag-ibig na nangangahulugang gawin kung 
ano ang tama at pinakamabuti kahit sa pakiramdam ay ayaw mong gawin. 

m.  Kung magkagayon, ang “pagpapagal sa pag-ibig” ay isang pagpapagal hanggang sa kapaguran 
na gumagawa kung ano ang tama at pinakamabuti para sa iba kahit na ayaw niya. 

n.  Ito ay pagpapagal na may katanggap-tanggap na layunin sa kabila nito. 
o.  Ito ay paghahandog ng sarili bilang buhay at banal na sakripisyo (Mga Taga-Roma 12:1), ang 

pagbibigay ng kahalagahan sa iba kaysa sa sarili (Mga Taga-Filipos 2:3) na may paghahangad 
na pagtupad ng dalawang pinakadakilang utos (Marcos 12:29-31). 
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Prinsipyo: Ang isang modelong iglesiaay handang umabot sa punto ng kapaguran dahil sa pag-ibig 
para sa diyos at sa iba.  

 
Prinsipyo: Tandaan na ito ay isang katangian ng buong iglesia at hindi ng isang pastor lamang.  
 

3. Taimtim (Matiyaga) na Pag-Asa  
a.  Ang “taimtim na pag-asa” ay pagtitiis sa mga pangyayari na nilikha ng pag-asa.  
b.  Ang salitang Griyegong ELPIS na isinalin bilang “pagasa” na nangangahulugang ng tiyak na 

inaasahan.  
c.  Ang pag-asa ay payak na nakabatay sa katauhan ni Jesu-Cristo. (1 Timoteo 1:1)Diyos. (Mga 

Hebreo 10:36-39)  
d.  Mas nabubuo si Cristo sa inyo, mas maiisip mo ang mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian. 

(Mga Taga- Colosas 1:27) 
e.  Ang Pananampalataya, Pag-asa at ang Pag-ibig ay malapit na nakagapos sa pagkabuhay na 

mag-uli ni Cristo (1 Pedro 1:20-22) 
f.  Ang pag-asa na nakatuon kay Jesu-Cristo ay magdadala ng pagdadalisay ng kaluluwa. (Juan 

3:1-3) 
g.  Sila na matiyagang nagsisipamunga ay nagpapatunay ng kadakilaan ng Ebanghelyo (Lucas 

8:15). 
h.  Sila na matiyagang nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti ay bubuo ng pagpapahalaga ng buhay 

na walang hanggan (Mga Taga-Roma 2:5-11) 
i.  Ang katiyagaan ay mahalagang elemento sa pagpapaunlad ng pag-asa (Mga Taga-Roma 5:1-5) 
j.  Ang pag-asa ay hindi bagay na kasalukuyang nakita subalit may katiyagaan na sabik na inaasam. 

(Mga Taga-Roma 8:23-26) 
k.  Ang katiyagaan at pagpapalakasan mula sa salita ng Diyos ay dalawang elemento na bumubuo 

ng pag-asa. (Mga Taga-Roma 15:4) 
l.  Katiyagaan at pagpapalakasang ito na nagmumula sa Diyos na umaasang positibong umepekto 

sa ating mga relasyon sa isa’t-isa. (Mga Taga-Roma 15:5-7) 
m.  Katiyagaan at pagpapagal ay mga katangian ng pagiging mga lingkod ng Diyos (2 Mga Taga-

Corinto 6:1-12) 
n.  Ang kaalaman sa kalooban ng Diyos ay idinisenyo bilang bahagi sa gayon ay magkaroon tayo ng 

katiyagaan (Mga Taga-Colosas 1:9-14) 
o.  Kapag ang Iglesia ay nagpapakita ng katiyagaan ang iba naman sa katawan ng Iglesia ay 

maaapektohan. (2 Mga Taga-Tesalonica1:4; 3:5) 
p.  Ang katiyagaan ay tunay na hangarin ng isang maka-Diyos na tao. (1 Timoteo 6:11-12) 
q.  Kinakailangan natin ng mga halimbawa ng katiyagaan. ( 2 Timoteo 3:10-13) 
r.  Ang mga matatandang tao ay maging mga halimbawa ng katiyagaan. (Tito 2:2) 
s.  Ang katiyagaang nakabatay sa pananampalataya ay mahalaga sa pagtanggap ng lahat na 

ipinangako ng Diyos. (Mga Hebreo 10:36-39) 
t.  Ang katiyagaan ay bahagi ng karera na ating tinatakbo (Mga Hebreo 12:1-3) 
u.  Ang katiyagaan ay isang elemento ng paglago ng isang mananampalataya. (Santiago 1:2-4) 
v.  Ang katiyagaan ay elemento ng pagtupad ng dalawang pinakadakilang kautusan (2 Pedro 1:5-7) 
w.  Ang Iglesya na mayroong katiyagaan subalit wala namang pag-ibig ay nalalagay sa panganib. 

(Pahayag 2:2-4) 
x.  Ang Iglesya na mayroong pag-ibig, pananampalataya, paglilingkod at katiyagaan ngunit 

pinahihintulutan ang kasamaan ay nanganganib din. (Pahayag 2:14-20) 
y.  Ang katiyagaan ni Jesu-Cristo sa krus ay batayan para sa ikaliligtas pagliligtas ng mga 

mananampalataya mula sa Tribulasyon. (Pahayag 3:10-11) 
 

Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 9 Seksiyon 6  
 
Ang seksiyon na ito ay isinama sa Seksiyon 5.  
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Seksiyon 7 
Paggawa ng Mga Puntos  
 
Bilang tagapagturo ng Salita ng Diyos, ikaw ay may mas maraming impormasyon kaysa sa maaaring 
maunawaan at maalala ng iyong mga tagapakinig. Siyempre, nais mong maunawaan ng iba ang mensahe at 
maalala nila ito. Napakaraming mga katotohanan, gaano man ito katumpak ang laging magdadala sa 
kalituhan. Pinakamabuti na gawing payak at praktikal ang mensahe.  
 
Gumawa ng isang pinaka-imporatanteng punto. Ang isang paraan upang ang prinsipyong ito ay magamit ay 
kinakailangan na magkaroon ng mga ilustrasyon. Halimbawa, kung ating titingnan ang mahalagang punto 
katulad ng isang pako na ipupukpok sa isang kahoy, ang bawat pagpukpok ng martilyo sa pako ay unti-unti 
ditong magpapabaon hanggang sa ito ay lumubog. Bawat ilustrasyon ay dapat may parehong punto upang 
maabot ang nais na layunin.  
 
Tandaan ang pamamaraan na naabot natin sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Hinanap at kinuha muna natin 
ang malaking larawan, pagkatapos ay hanapin ang mga detalye at saka gumawa ng desisyon kung papaano 
ang mga detalye ay umaakma sa malaking larawan.  
 
Sa 1 Mga Taga-Tesalonica 1:2, nakita natin si Pablo na nagpasalamat para sa lahat na lumalago sa 
pananampalataya. Isang mensahe ay nagsabing “Magbigay ng pasasalamat para sa lahat ng bagay”. Ang 
mensahe ay mahalaga sapagkat ang mga di-malagong Mananampalataya ay kalimitang nakatingin lamang 
sa kanilang mga sarili at kung ano ang nagkukulang sila, sa halip na maging mapagpasalamat kung anong 
mayroon sila.  
 
Minsan, ang Panginoong Jesus ay kumuha ng limang tinapay at dalawang isda, at nagpasalamat sa Ama 
para sa kanila. Sa kabila ng kakulangan ng sapat na pagkain, Siya ay nagpasalamat kung anong meron 
kaysa humingi pa ng higit, at nangyari ang himala.  
 
Mababasa natin ang tungkol sa pangyayaring ito sa lahat ng apat na Ebanghelyo (Mateo 14:15-21; Marcos 
6:37-44; Lucas 9:13-17; Juan 6:5-13). Kahit minsan ang Panginoon ay hindi humingi sa Ama para “paramihin” 
ang isda at mga tinapay. Bagkus sa lahat ng apat na Ebanghelyo, si Jesus ay nagpasalamat. Maaari nating 
hamunin ang mga tagapakinig sa pamamagitan ng katanungan, “kayo ba ay naglalaan ng maraming panahon 
sa pagpapasalamat o pagrereklamo?” maaari nating gamitin ang mga halimbawa ng mga tao na kilala natin 
na mayroong kakaunting pag-aari, subalit mapagpasalamat sa Diyos kung anong mayroon sila. Ang mga tao 
na tumanggap ng mensahe ay dapat na maintindihan ang kahalagahan ng pagpapasalamat sa Diyos.  
Tandaan na ang Griyegong salita sa pasasalamat ay EUCHARISTIA. Ito’y binubuo ng dalawang Griyego 
salitang: “EU” at “CHARIS.” “EU” nangangahulugan “mabuti.” “CHARIS” nangangahulugan “biyaya.” 
Samakatuwid, ang pasasalamat ay pagkilala sa kabutihan ng biyaya ng Diyos. Ang mga nagkukulang ng 
pasasalamat sa kanilang buhay ay hindi nagpapahalaga sa biyaya.  
 
Ang mga ilustrasyon ay magiging malaking tulong sa pagpapaliwanag ng Kasulatan. Ang pinakamagandang 
ilustrasyon ay hindi nagmula sa mga aklat, kundi nagmula sa mga obserbasyon ng buhay. Ang mga 
tagapagsalita ay nangangailangan na maging sensitibo sa anumang nagawa na ng Diyos at mga ginagawa 
sa kaniyang kapaligiran.  
 
Para sa Personal na Pag-Aaral: Kabanata 9, Seksiyon 7  
 
Layos ang sermon na tumatalakay sa pagluwalhati sa Panginoong Jesu-Cristo ayon sa konteksto ng        
2 Taga-Tesalonica 1.  
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Panghuli Isang Maikling Liham  
 
Nais namin na himukin kayo sa inyong paglakad at paggawa na kasama ang ating Panginoong Jesu-Cristo. 
Ang Mga Pundasyon ay naging unang positibong hakbang sa inyong biblikal na edukasyon at nalalaman 
namin na kayo ay magpapatuloy na lumago sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoong Jesu-Cristo (2 Pedro 
3:18). Nais namin kayong himukin na kunin ang anumang natutunan sa Mga Pundasyon at magsimulang 
gamitin ito sa inyong buhay at ministeryo. Walang higit pang mahalaga kaysa paunlarin ang malapit at 
personal na paglakad na kasama si Jesu-Cristo upang ibahagi naman ito sa iba. Ang pagkamalapit kay Jesus 
ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng eksaktong pang-unawa sa Biblia at ang pagsasagawa sa 
Nakasulat na Salita bilang kumikinang na Buhay na Salita sa inyong pamumuhay.  
 
Ang Mga Pundasyon ay nagbigay sa inyo ng mga pangunahing kagamitan na kinakailangan upang maging 
magaling na mag-aaral at tagapagpaliwanag ng Salita ng Diyos. Nais namin kayong himukin na kunin ang 
anumang natutunan at magsimulang magturo at magsanay ng iba pang Kristiyano. Mahalaga para sa’yo na 
malaman na habang isinusulong mo ang katotohanan, ikaw din ang malalantad sa maraming bulaang guro – 
Sa mga bumaluktot ng katotohanan at kapayakan ng kasulatan sa pamamagitan ng kanilang maling 
interpretasyon at pagtuturo (Mga Taga-Filipos 3:2). Upang protektahan ang iyong sarili, gawin mo ang katulad 
ng ginawa ng mga Beriyan (Mga Gawa 17:11) at siyasatin ang lahat ng inyong naririnig at binabasa, at 
maging maingat sa pagtanggap sa mga bagay bilang totoo habang maingat mong isinasaalang-alang kung 
ano ang sinasabi ng Biblia.  
 
Aming panalangin na magpatuloy kayo sa inyong paglalakbay sa pananampalataya at ministeryo. Tayo ay 
nabubuhay sa isang malaking mundo, at bagamat ang ating mga pagsisikap ay maaaring tila maliit at hindi 
mahalaga, sa pangkalahatang plano ng Diyos, anuman ang ginagawa natin ay nagtatayo ng Kaniyang Iglesia. 
Bilang mga miyembro ng Katawan ni Cristo at dahil tayo ay nasa parehong grupo ng ministeryo, nauunawaan 
natin na ito’y ating pananagutan na tayo ay magdisipulo at magbahagi ng mensahe ng pananampalataya na 
ibinigay sa atin ni Jesus. Kapag tayong lahat ay nakarating na sa langit, maaari na tayong umupong 
magkakasama at magdiwang sa maraming kapamaraan na kung saan ang Panginoon ay ginamit tayong 
lahat para sa Kanyang Kaluwalhatian. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa lahat ng inyong ginagawa at 
magpatuloy sana kayo sa pag-aaral at pagsisikap na maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang 
anumang ikahihiya (2 Timoteo 2:15).  
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MGA SAGOT 
 

Kabanata 1  
 

Seksiyon 1 
Personal na Paghahanda  
 
Kapitulo 1, Seksiyon 1  

1.  Ito ay tumutukoy sa isang hindi mananampalataya bago ang kaligtasan (1 Mga Taga Corinto 15:44, 46). 
Ito ay ginamit upang ilarawan ang isang tao na mainggitin, makasarili, mayabang, at sinungaling 
(Santiago 3:14-15). Ito ay ginamit upang ilarawan ang mga bulaang tagapagturo sa huling mga 
panahon (Judas 1:18-19).  

2.  Ito ay kapakipakinabang sa (1) pagtuturo; (2) reproof; (3) pagtatama; at (4) pagsasanay sa kabutihan. 
Ang layunin ay upang maging “handa sa lahat ng mabuting gawa.”  

3.  Ibibigay ito ng Diyos sa sinomang humihingi nito.  
4.  Ihandog ang ating mga sarili na katanggap-tanggap sa Diyos na kagaya ng manggagawang tapat. Ang 

ating layunin ay “ituro ng tumpak ang salita ng katotohanan.”  
5.  Upang magpatawad at maglinis  
6.  Ang tao ay kailangang handing ipamuhay ito.  
7.  Tayo ay dapat lumakad sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay nangangahulugan na 

pinasasalamatan natin ang biyaya na ibinigay sa atin sa kaligtasan at tayo ay mabuti sa iba. Ganoon 
din, sapagkat tayo ay nagtitiwala sa Diyos para sa ating kaligtasan (pananmpalataya) tayo ay 
nagtitiwala din na ibibigay Niya an gating pangangailangan sa buhay.  

8.  Ang layunin ay matatagpuan sa Kanya sa kapayapaan, walang kapintasan, at walang kalikuan. Tayo ay 
dapat lumago sa  (1) biyaya at (2) karungan ng ating Panginoong Jesu-Cristo.  

9.  (1) Lumakad sa Liwanag at (2) Ikumpisal ating mga kasalanan  
10.  Si Satanas at ang kanyang mga kakampi ang tunay na kaaway. Tayo ay dapat lumaban sa 

pamamagitan ng pagdadamit ng kalasag ng Diyos.  
11.  (1) Pagkakamit ng pagkakaisa ng pananampalataya na nakabase sa tunay na pagkakilala sa Anak ng 

Diyos,  (2) paglago sa pananampalataya at (3) ang sukatan ng kapunuan ni Cristo (fullness of Christ).  
 

Seksiyon 2 
Ang Bibliya  
 
Kabanata 1, Seksiyon 2  

1. Ganap sa mga naghahandog (b. 1) at nag-aalis ng mga kasalanan (b. 3) Dalisayin silang nag-aalay ng 
sakripisyo (t.1) at nagtatanggal ng mga kasalanan (t.3)  

2. Ipahayag ang pagkatao ni Jesu-Cristo  
3. (1) Pagtuturo, (2) Pagsaway,(3) Pagtatama at (4) Pagsasanay sa Kabutihan  
4. (1) Akayin ang Mananampalataya sa paglago at (2) Ihanda ang Mananampalataya para sa mabubuting 

gawa Ang tamang pagkaunawa sa Banal na Kasulatan ay hahantong sa pagkakilala kay Jesu-Cristo. Si 
Cristo ay makapagbibigay at nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa kalinang nananampalataya.  
Ang Banal na Kasulatan ay hindi nagbibigay ng buhay na walang hanggan.  

5. Ang handog ay ibinigay sa isang tao at sa iba at ang handog ay tinanggap. Ang handog ay naglalaman 
ng mga pangako na siyang gagabay sa relasyon.  

6. (1) Batas, (2) Kasaysayan, (3) Mga Tula, (4) Mga Pangunahing Propeta, at (5) Mga Menoryang (Minor) 
Propeta  

7. Oo, Ang mga katawagan ay gawa ng tao.  
8. (1) Kasaysayan, (2) Mga Liham, at (3) Propesiya  
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Seksiyon 3 
Pagtanaw sa Kasaysayan  
 
Kabanata 1, Seksiyon 3  

1.  Ang paglikha sa kasalukuyang kalangitan at daigdig, ang kanilang pagkawasak at ang paglikha sa 
bagong langit at daigdig  

2.  Ang kanyang orihinal na kasalanan ay pagsunod sa sariling pasiya (self-will) at ang kanyang 
kahahantungan ay ang Lawa ng Apoy  

3.  Ito ay muling gagawing sakdal.  
4.  Ang unang tao ay nagkasala. Si Jesus ay hindi.  
5.  Si Satanas at ang kanyang mga kakampi ang tunay na mga kaaway. Atin siyang lalabanan sa paggamit 

ng “buong baluti ng Diyos.”  
6.  Ang buong sangkatauhan ay nahatulan sa isang panahon.  
7.  Ang relihiyosong pagkasinsay (religious apostasy) ang una. Ekonomiya ang pangalawa.  
8.  Sa Bagong Kalangitan at Daigidig  
9.  Sa Unang Pagdating, si Jesu-Cristo ay magdurusa at mamamatay. Sa Pangalawang Pagdating, 

lulupigin Niya ang Kanyang mga Kaaway Pansinin na Kailangang Siyang mabuhay na mag-uli upang 
matupad ang Pangalawang Pagdating  

10.  Si Jesu-Cristo ay naparito upang maglingkod sa lahat.  Ang Anti-Cristo ay upang paglingkuran ang 
sarili.  

11.  Gawing disipulo ang mga tao sa iba’t-ibang bansa  
 

Seksiyon 4 
Ang Pagtanaw sa Kronolohiya  
 
Kabanata 1, Seksiyon 4  

1. Ang Pagbagsak ni Adan  
Ang Baha ni Noe  
Ang Pangako kay Abraham  
Ang Paglikas ng Israel  
Ang Ika-apat na Taon ni Solomon  
Ang Pagbagsak ng Hilagang Kaharian (Northern Kingdom)  
Ang Pagbagsak ng Kaharian sa Timog (Southern)  
Ang Kapangakan ni Jesu-Cristo  
Ang Kamatayan, Paglilibing at Pagkabuhay na Muli ni Jesu-Cristo  
Ang Huling Aklat sa Bibliya  

2. Genesis at Job  
3. Exodo–Leviticus–Mga Bilang–Deuteronomio–Josue–Mga Hukom–Ruth– 1 Samuel–2 Samuel–1 Mga 

Hari 1-5–Mga Awit –1Cronico  
4. 1 Mga Hari 6-22–2 Mga Hari –2 Mga Cronico–MgaKawikaan–Ecclesiastes– Awit ni Solomon–Obadiah–

Joel–Jonas–Amos–Hosea–Micah–Isaias–Nahum– Zephaniah–Habakkuk  
5. Jeremias–Mga Panaghoy–Ezekiel–Daniel–Ezra–Nehemias–Zecharias– Haggai–Malachi  
6. Mateo–Lucas–Marcos–Juan–Mga Gawa  
7. Santiago–Mga Taga Galatia–1 Mga Taga- Tesalonica–2 Mga Taga-Tesalonica– 1 Mga Taga Corinto–        

2 Mga Taga Corinto– Mga Taga Roma–Philemon–Mga Taga Efeso–Mga Taga Colosas–Mga Taga-
Filipos–1 Timoteo–Titus–2 Timoteo– Mga Hebreo–1 Pedro–2 Pedro–Judas–1 Juan–2 Juan–3 Juan–
Pahayag  

 

Seksiyon 5 
Paghahanda sa Pag-Aaral ng Biblia  
 
Kabanata 1, Seksiyon 5  

1. Sino = Zedekiah, Nebuchadnezzar at ang kaniyang sandatahan  
2. Ano = Sinakop ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem at winasak ang pader ng lungsod 
3. Kailan = Sa pagitan ng ika-siyam at ika-sampung buwan ng paghahari ni Zedekias  
4. Saan = Jerusalem  
5. Bakit = hindi sinagot sa mga talata ito ngunit sinagot sa iba (tingnan 40:2-3)  
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6. Paano = Ang sandatahan ni Nebuchadnezar ay sinakop ang Jerusalem.  
7. Ang lating buong puso, kaluluwa, isip at kalakawan  
8. Pananampalataya at pag-ibig sa isa’t-isa  

 

Kabanata 2 at 3  
 
Walang ibinigay na mga sagot sa Kabanata 2-3 sapagkat napakaraming paraan upang ilarawan ang 
mga talata.  

 

Kabanata 4  
 

Seksiyon 1 
Unang Alituntunin  
 
Kabanata 4, Seksiyon 1A  

1. Ito ay para sa mag-aaral upang gawin.  
2. Sa mga talatang 1 and 4, ang salitang “Panginoon” ay nangangaulugan ng kanyang kapangyarihan na 

tumutukoy sa Kanyang pagiging pinakamataas. Ganoon din, ang katotohanan na Siya ay nasa 
Kanyang trono sa talata 4 ay tumutukoy rin sa Kanyang pagiging pinakamataas. Sa talata 7, lantarang 
binanggit na ang Panginoon ay Mabuti. Sa talata 6, hinahatulan Niya ang masasama na tumutukoy sa 
Kanyang pagiging Makatarungan. Sa talata 1, Siya ang tinutukoy na kung saan ang mang-aawit ay 
makapangungubli na nagpapakitang Kaynang pag-ibig. Sa talata 4, ang katotohanan na Siya ay nasa 
langit at ganoon din ay nakikita ang anak ng mga tao sa lupa ay nagpapakita ng Kanyang 
walanghanggangkapangyarihan. Sa mga talata 4 at5, ang katotohanan na nakikita Niya ang mga anak 
ng tao(na isang pangkalahatang katawagan sa sangkatauhan) at nasusubok ang kanilang kabutihan at 
kabuktutan ay nagpapakita ng Kanyang pagkaalam sa kalooban ngt tao, at sa gayon, ay ng Kanyang 
walang hangganpagkaalam. Sa talata 7, ang pangungusap na “ang Panginoon ay mabuti” ay 
nagpapakita ng kalidad na hindi nagbabago, at sa gayon, ng Kanyang katangian na Walang Kupas 
(Immutability). Sa talata 1, ang mang-aawit ay nagwika na siya ay makapanganganlong sa Panginoon 
na nagpapakita ng kanyang pagtitiwala sa Kanya, at sa gayon, ng pananampalataya sa Kanyang 
pagiging Makatotohanan.  

 

Kabanata 4, Seksiyon 1B  
1.  Si Jeus-Cristo ay Diyos na naging tao.  
2.  Ang dugo ng mga baka at kambing na inialay bilang ritwal na Sakripisyo at Sunog na Alay sa ilalaim ng 

Batas ni Moises ay hindi makalulutas ng suliranin ng tao sa sakalanan.  Tanging ang sakripisyo ni Jesu-
Cristo ang makalulutas nito. Ang mga Pag-aalay ay anino ng katauhan at gawa ni Jesu-Cristo..  

3.  Si Jonas ay ipinadala ng Diyos upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga Hentil (ang Nineve ay isang 
lungsod sa Asyria na isang Hentil). (Jonas 1:2) samantalang si Jesus ay hindi lamang ebanghelyo sa 
mga Hudyo kundi ganoon din ay sa mga Hentil. Si Jonas ay inialay ang kanyang sarili upang iligtas ang 
iba (Jonas 1:12) na kagaya ni Cristo. Si Jonas ay tatlong araw at gabi sa loob ng tiyan ng isda 
(Jonas1:17) samantalang si Jesus ay tatalong araw at gabi sa ilalim ng lupa. Si Jonas ay larawan ng 
ministeryo, kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay na muli ni Jesu-Cristo.  

4.  Si Jesus ay Diyos na naging tao noong Siya’y ipanganak sa Betlehem. (Nalaman natin na ang 
pagdating ng Hari ng Israel “ay Siya na “buhay na noon pa mang una, at sa panahon ng walang 
hanggan,” na tumutukoy lamang sa Diyos; Micas 5:2.) Sinabi ni Jesus na Sia ang “tinapay” na namula 
sa langit na nagbibigay buhay (Juan 6). Ang “Tinapay” ay ipinanganak sa “bahay ng Tinapay.”  

5.  Ang Lamesa ng tinapay ay paglalarawan kay Jesus bilang Tagapagbigay ng espirituwal na buhay.  Ang 
Ginintuang Lampara ay naglalarawan kay Jesus bilang “Ilaw ng Daigidig.”  

6.  Si Jesus ang “Tupa ng Diyos” na minsanang inialay ang sarili para sa kasalanan ng sangkatauhan.  
7.  Ito ay dapat gawin ng mag-aaral.  
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Seksiyon 2 
Ikalawang Alituntunin  
 
Kabanata 4, Seksiyon 2A  

1.  a.  Binhi ng Babae–Genesis 3:15 at Mateo 1:23  
b.  Binhi ni Abraham–Genesis 12:3 at Mateo 1:1  
c.  Binhi ni Isaac–Genesis 21:12 at Mateo 1:2  
d.  Binhi ni Jacob–Genesis 35:10-12 at Mateo 1:2  
e.  Tribo ni Juda–Genesis 49:8-11 at Mateo 1:2  
f.  Lahi ni Jesse–Isaias 11:1 at Mateo 1:5-6  
g.  Tahanan ni David–2 Samuel 7:12-16 a Mateo 1:6  
h.  Isinilang sa Bethlehem–Micas 5:2 at Mateo 2:1  
i.  Diyos at tao–Mga Awit 110:1 at Juan 1:1, 14  
j.  Pinangalanang Immanuel–Isaias 7:14 at Mateo 1:23  
k.  Isang propeta–Deuteronomio 18:18 at Juan 7:40  
l.  Isang Pari– Mga Awit 110:4 at Hebreo 5:9-10  
m.  Isang Huwes–Isaias 33:22 at Juan 5:22  
n.  Isang Hari–Jeremias 23:5 at Mga Pahayag 19:16  
o.  Espesyal na pahid ng Banal na Espiritu–Isaias 11:2 at Mateo 3:16  
p.  Masigasig para sa bahay ng Panginoon–Mga Awit  69:9 a Juan 2:17  

2.  Na tinupad ni Jesus ang mga propesiya tungkol sa Mesias  
 

Kapitulo 4, Seksiyon 2B 
1.  a.  Mga Taga Roma 8:35-39 Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Cristo 

 Jesus na Panginoon natin.  
b.  Juan 3:16 Sila na nananampalataya sa bugtong na Anak ng Diyos ay ma buhay na walang hanggan.  
c.  Juan 3:18 Sila na hindi nananampalataya sa bugtong na Anak ng Diyos ay hinatulan na.  
d.  Juan 3:36 Sinuman ang nananampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan, subalit sila 

na  walang pananampalataa ay haharap sa galit ng Diyos.  
e.  Mga Taga Efeso 2:8-10 Ang kaligtasan a sa biyaya sa pamamagian ng pananampalataya upang 

ang mananampalataya ay gumawa ng mabubuting gawa.  
f.  1 Juan 2:1-2 Kapag ang mananampalataya ay nagkasala si Jesus ang kanyang Tagapagtanggol na 

nagbayad ng utang para sa kasalanan ng buong mundo.  
g.  Titus 3:5 Tao a hindi naligtas n gating mabubuting gawa.  

2.  Tingnan ang loob  
 
Kapitulo 4, Seksiyon 2C  

1. a.  Si Abram ay pinangakuan ng lipi obayan, pagkilala ng tao at biyaya upang maging sanhi ng biyaya 
 ng iba.  

 b.  Ipinangako ng Diyos na pagpapalain sila ng nagpala kay Abram.  
 c.  Ipinangako ng Dios na pagpapalain ang lahat ng pamilya sa mundo.  
2. a. Iwan ang iyon bayan upang pumunta sa lugar na itinuro sa kanya ng Diyos.  
 b. Iwan ang iong mga kamaganak  
 c. Iwan ang tahanan ng iyong ama  
3. Sapagka ang kanyang amang si Abraham ay masunurin sa Panginoon  
4. Sapangkat pinanampalataahan niya Siya (may paniniwala)  
5. Hindi  
6. Hindi  
7. Oo, sa pamamagitan na pananampalataya kay Jesu-Cristo (Mga Taga Galatia 3:26)  

 

Kabanata 4, Seksiyon 2D  
1.  a.  15:1-11 Ang Pagkabuhay na muli ni Cristo ay centro sa ebanghelyo  

b.  15:12-19 Amg Literal na Pagkabuhay na muli ni Cristo ay  kailangan sa ating kaligtasan  
c.  15:20-28 Ang Pagkabuhay na  muli ng mga Mananampalataya ay darating sa iba’t-ibang mga 
 estado (come in stages).  
d.  15:29-34 Ang Pagkabuhay na muli ay hindi lisensiya upang magkaroon ng makasariling motibo  
e.  15:35-49 Ang Pagkabuhay na muli ay itinuturo ng kalikasan  
f.  15:50-58 Ang  Pagkabuhay na muli ay mangyayari ng mabilis  
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2.  Ang paniwalaan na (1) si Jesus ay namatay upang tuparin ang Kasulatan, (2) na Siya ay inilibing, (3) na 
Siya’y bumangon mula sa mga patay sa ikatlong araw, at (4) na Siya’y nagpakita sa Kanyang mga 
disipulo  

 

Kapitulo 4, Seksiyon 2E  
1. Pananalig sa Anak  
2. Pananalig sa Anak  
3. Oo  
4. Sila ay may kakayahang pumili, ibig sabihin ay mayroong silang bolisyon o pagpapasya.  
5. Ang tao ay kailangang magpasya kung susunod siya o hindi sa mga utos, sa gayon ay patunayang muli 

na ang tao ay may pagpapasya.  
 

Kapitulo 4, Seksiyon 2F 
1.  a.  Ang Kasunduan sa Eden  

b.  Ang Kasunduan kay Moises  
c.  Ang Palestinang Kasunduan  

2.  a.  Ang Kasunduan kay Adan  
b.  Ang Kasunduan kay Noe  
c.  Ang Kasunduan kay Abraham  
d.  Ang Kasunduan kay David  
e.  Ang Bagong Kasunduan sa Israel  
f.  Ang Bagong Kasunduan sa Iglesia  

3.  Maaari kang pumili sa pagbibigay na iba’t-ibang paglalarawan.  
 

Seksiyon 3 
Ikatlong Alintuntunin  
 
Kabanata 4, Seksiyon 3A  

1. Kanyang biyaya  
2. Pananampalataya  
3. Mabubuting gawa  
4. Hindi  
5. Oo, kagaya ng pinatunayan sa paggamit ni Juan ng “tayo” na isinali ang kaniyang sarili  
6. Ikumpisal ang mga ito  
7. Diyos  
8. (1) Purihin ang Diyos at (2) ibahagi  
9. (1) Maging mahabagin, (2) mabait, (3) mababang loob, (4) maamo, (5) matiyaga, (6) maunawain,             

(7) mapagpatawad sa isa’t isa, (8) mapagmahal, (9) bayaang ang salita ni Cristo ay tumimo sa iyong 
puso, (10) maggabayan ang isa’t isa, (11) pangaralan ang isa’t isa, (12) umawit ng may pasasalamat at           
(13) gawin ang lahat sa pangalan ng Panginoon  

10. Mag rekompensa (Recompense)  
 
Kabanata 4, Seksiyon 3B  

1. Manatiling matatag at huwag muling makilahok sa legalismo (pamatok ng pagkaalipin).  
2. Upang maglingkod sa isa’t isa.  
3. Sa pamamagitan ng pag gawa ng lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos.  
4. Kalayaan  
5. Ang batas ng kalayaan.  
6. Kagaya ng isang hahatulan ng batas ng kalayaan  
7. Bilang mga alipin ng Diyos  
8. Ipinangako nila ang kalayaan pero sila ay alipin ng kalikuan.  
9. Ang kalayaan ay dapat gamitin sa paglilingkod sa isa’y isa (Mga Taga-Galatia 5:13; 1 Pedro 2:16) at 

gawin ang lahat para sa ikaluluwalhati ng Diyos(1 Mga Taga-Corinto 10:28-31). Ang kalayaan ay 
nilulukuban ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu t (2 Mga Taga Corinto 3:17). Ito ay isang batas 
(Santiago 1:25) kung saan tayo ay hahatulan (Santiago 2:12). Ipapangako ito ng mga bi;aang na guro 
subalit ito ay kasinungalingan (2 Pedro 2:1, 17-19)  
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Kapitulo 4, Seksiyon 3C  
1. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Cristo  
2. Sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya  
3. Mabubuting gawa  
4. Ito ay walang saysay (2:20) at patay (2:26)  
5. Hindi  
6. Oo  
7. Ang “sinuman,” na tumutukoy kahit na kaninong tao  
8. Hindi  
9. Ang pananampalataya kay Jesu-Cristo ang “nagliligtas” at “nabibigay katarungan” sa harap ng Diyos.  

Ang mabubuting gawa ay resulta ng pananampalataya kay Cristo. ay nakikita ng ibang tao, sa gayon 
siya ay “ligtas” mula sa pagiging mahirap na saksi at “ginawang matuwid” sa mga mata ng tao na siya 
mabuting saksi.  

 

Kabanata 4, Seksiyon 3D  
1. Oo  
2. Hindi ito maaaring mawala.  
3. Sila na nasa kasalanan ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos.  
4. Oo  
5. Ang kaligtasan ng Mananampalataya ay sigurado sa oras ng pagtitiwala kay Jesu-Cristo. Mayroong 

ibat-ibang gantimpala sa mga Mananampalataya na gumagawa ng mabuti. Kapag ang 
Mananampalataya ay nananatili sa kasalanan sa halip na gumagawa ng mabuti, ang “gantimpala” ay 
mawawala.  

6. Dahilan sa pag-ibig sa Panginoon, magtiis sa mga pagsubok hanggang kamatayan.  
7. Itaguyod silang nasa ilalim ng iyong pangangalaga ng may kasiglahan, pagtatapat, at kababaang loob.  
8. Ibigin ang pagdating ni Cristo (kasama ang Kanyang pagkabuhay at pagbabalik)  

 

Kapitulo 4, Seksiyon 3E  
1. Batas  
2. Ang mga pinuno ng pamilya  
3. Iyon na nasusulat sa kanilang mga puso  
4. Si Aaron at kanyang mga anak na lalaki, na nasa tribu ni Levi  
5. Ang batas na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises  
6. Sila na mga Mananampalataya (pinili sangayon sa walang hanggang karunungan ng Diyos Ama, sa 

pamamagitan ng pagpapabanal na gawa ng Espiritu, upang masunod ninyo si Jesu-Cristo at sa gayo’y 
mawisikan ng Kanyang naglilinis na dugo”)  

7. Ang batas ng pag-ibig  
8. Ang mga anak na lalaki ni Zadok sa tribu ni Levi  
9. Ang batas na ginawa ng Panginoon  

10. Ito ay pagkakaiba ng paraan ng sakripisyo.  
 
Kapitulo 4, Seksiyon 3F  

1. Ito ay higit na sigurado.  
2. Ito ay hindi ayon sa personal na interpretasyon.  
3. Ang Banal na Espiritu ang kumilos sa mga tao  
4. Ang Kasulatan (Isaias) ay tinupad–ang Mesias ay dumating upang (1) ipangaral ang ebanghelyo sa 

mahihirap, (2) ibalita ang paglaya ng mga bilanggo, (3) bigyan ng paningin ang mga bulag, (4) palayain 
ang mga walang pag-asa at (5) ipaalam ang mabuting taon ng Panginoon.  

5. Oo  
6. Oo  
7. Hindi  
8. Hindi  
9. Hindi  

10. Ang talata sa in 1 Mga Taga-Tesalonica ay tumutukoy sa “Pagdagit” kung kailan ang Iglesia ay 
katatagpuin si Cristo sa kalawakan.  Ang talata sa Zecarias ay tumutukoy sa panahon kung kalian ang 
Panginoon ay muling babalba sa lupa, na tumutukoy sa Kanyang Ikalawang Pagbabalik. Ito ay 
dalawang magkaibang pangyayari.  

11. (1) Ang Leon ng Tribu ng Juda, (2) Ugat ni David at (3) ang Tupa  
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Seksiyon 4 
Ika-apat na Alituntunin  
 

Kapitulo 4, Seksiyon 4A  
1.  (1) Walang kapintasan, (2) may iisang asawa, (3) mapagtimpi, (4) maingat sa pamumuhay, (5) 

kagalang-galang, (6) mapagbigay, (7) makapagtuturo, (8) hindi lasenggo, (9) hindi pala-away, (10) 
mahinahon, (11) hindi mahilig makipagtalo, (12) hindi sakim sa salapi, (13) mahusay mamanihala ng 
kanyang tahanan, (14) dinidisplina ang mga anak ng may dignidad, (15) hindi bagong 
mananampalataya at (16) may magandang reputasyon sa labas ng Iglesia  

2.  Ang sagot dito ay iba-iba depende sa tao.  
 

Kapitulo 4, Seksiyon 4B  
1. Karunungan  
2. Pagtitiyaga sa pag-aaral sa Salita  
3. Ang tagapatnubay ay kailangang walang kapintasan. 
4. Oo  
5. Ang mga sagot ay mag-iiba sa bawat indibiduwal na mag-aaral.  
6. Ang mga sagot ay mag-iiba sa bawat indibiduwal na mag-aaral.  
7. Ang mga sagot ay mag-iiba sa bawat indibiduwal na mag-aaral.  

 

Kabanata 4, Seksiyon 4C 
1.  Pagkainggit at pag-aaway  
2.  Mga gawa ng laman  
3.  Ang isa ay maaaring gamitan ang mga talata upang isulong ang kanyang sariling puntos sa halip na 

hanapin ang katotohanan na nagmumula sa Diyos.  
4.  Ating sariling pagkaunawa, sapagkat magdudulot ng kayabangan ang kaalaman lamang  
5.  Oo  
6.  Hindi, ito ay magbubunga ng pagkiling (partiality).  
7.  Pagtutuloy-tuloy (consistency)  
8.  Pagsusuri sa sarili at  
9.  Karunungan  

10.  Upang tandaan ang halaw (context) ng mga talata na pinag-aaralan  
11.  Ang kabuoan ng Biblia ay Salita ng Diyos  
12.  Ang isipan ng Diyos ay higit na mataas kaysa isipan ng tao  
13.  Pagkainggit, makasariling ambisyon at kayabangan  

 

Kapitulo 5  
 

Seksiyon 1 
Ang Trinidad  
 

Kapitulo 5, Seksiyon 1  
1. Isa  
2. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo  
3. Siya ang nagplaplano  
4. Ipatupad ang gawa ng Ama  
5. Ipahayag ang Anak  
6. Ipakita sa pamamagitan ng Kasulatan na ang bawat isa ay mayroong parehong katangian  
7. Oo  
8. Oo  
9. Oo  

10. Oo  
11. Oo  
12. Oo  
13. Oo  
14. Oo  
15. Oo  
16. Oo  
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Seksiyon 2 
Ang Mga Pangalan ng Diyos  
 
Kabanata 5, Seksiyon 2  

1. a.  DIYOS = ELOHIM (3)  
b.  Diyos na Makapangyarihan = EL SHADDAI (5)  
c.  Diyos na Kataas-taasan = EL ELYON (8)  
d.  Walang Hanggang Diyos = EL OLAM (7)  
e.  Panginoon = YAHWEH (9)  
f.  Ang Panginoon ang Magbibigay = YAHWEH JIREH (10)  
g.  Ang Panginoon ang aking Watawat (Banner) = YAHWEH NISSI (2)  
h.  Ang Panginoon ay Kapayapaan = YAHWEH SHALOM (6)  
i. Ang Panginoon ng Karamihan = YAHWEH SABBAOTH (1)  
j.  Panginoon, MASTER, MAY-ARI = ADONAI (4)  

2. a.  DIYOS = THEOS (3)  
b.  PANGINOON = KURIOS (1)  

3. c.  MASTER = DESPOTES (2)  
 

Seksiyon 3 
Ang Diyos Ama (Paterology)  
 
Kabanata 5, Seksiyon 3  

1. Personal  
2. Korporasyon  
3. a. Soberanya: Ang “Ama ng Kaluwalhatian”–Ang “Diyos na Kataas-taasan”– Ang “Diyos ng glorya”–

Ang “Diyos ng mga diyos”– Ang “Diyos ng kapayapaan”–Ang “Diyos sa kataasan”–Isang “dakila at 
nakagigilalas na Diyos”–Ang “Dakilang Hari sa ibabaw ng lahat ng mga diyos”–Ang “Hari ng 
kaluwalhatian”–Ang “Panginoon ng Walang Hanggang Kapangyarihan”–”Kapayapaan”–Ang 
“PANGINOONG pinakamataas”–Ang “Panginoon ating Diyos”–Ang “Maharlikang kaluwalhatian”–
Ang  “Maharlika sa kalangitan/kaitaasan”–Ang “Siyang Maharlika”–Ang “Pinakamataas” – “Aking 
awit”–Ang “Totoong Diyos”  

b.  Kabutihan: “Siyang Banal”–Isang “seloso at mapaghiganting Diyos”  
c.  Katarungan: Isang “Diyos na tapat...walang pagkiling”–”Siya na dapat katakutan”  
d.  Pag-ibig: Ang “tapat na Diyos”–Ang “Ama ng kaawaan”–”Seloso” “Pagibig”–”Mapagmahal at mabuti”  
e.  Buhay na walang hanggan: Ang “matandang panahon”–Ang “walang hanggang Diyos”–Ang “Diyos 

ng mga nabubuhay”–Isang “nabubuhay at totoong Diyos”  
f.  Walang hanggang Kapangyarihan: Ang “Walang hanggang kapangyarihan”– Isang “dakila at 

makapangyarihang Diyos”–Ang “Panginoong Diyos na makapangyarihan”  
g.  Naroon sa lahat ng dako: sa lahat ng dako  
h.  Maalam sa lahat: Ang “nag-iisang marunong na Diyos”  
i.  Hindi Nagbabago: Ang “iisang Diyos”–“Perpekto”  
j.  Pagkamakatotohanan: Ang “Diyos ng katotohanan”  

4.  a.  Awtoridad: Ang “walang hanggang  Hari”–”Diyos sa lahat ng mga kaharian sa mundo”–Ang “Diyos 
na  nagpapakaw ng mga kalamidad”–Ang “Hari ng kalangitan”–”Panginoon”–Ang “Panginoon sa 
buong mundo”–Ang “Panginoon ng kalangitan at lupa”–Ang “Panginoon ng mga Hari”–”Aming 
Tagabigay ng Batas”–Ang “may ari ng langit at lupa”  

b.  Manlilikha: Ang “Arkitekto”–Ang “Tagapagtayo”–Ang “Diyos atAma ng ating Panginoong Jesu-
Cristo”–”Diyos aking Manlilikha”–Ang “Diyos ng lahat ng laman”–”Siya na lumikha ng mga puso ng 
lahat”–Ang “Panginoon ating Manlilikha”–”Iyong Manlilikha”–Ang “Manlilikha ng lahat ng bagay”–
Ang “Magpapalayok”  

c.  Tagapagtanggol at Tagapagingat: Ang “tagapagtanggol ng mahina”–Ang “ama ng mga ulila”–Ang 
“Diyos na nagbabayad (recompense)”–Ang “Diyos na naghihiganti para sa akin”–Isang “huwes para 
sa mga balo”–Ang “Panginoon na aking kalasag”–“Aking Tagapagtanggol”–“Aking lugar na 
taguan”–“Aking tanggulan sa araw ng sakuna”–“Ating tanggulan at kalakasan”–Isang “tanggulan sa 
Kanyang mga tao”–Isang “tanggulan sa bagyo”–Isang “santuwaryo”–Isang “nagliligtas na kalasag”– 
Isang “tanggulan para sa mga naaapi”–Isang “tanggulan sa panahon ng kabagabagan”– Isang 
“hindi nawawalang kasama sa panahon ng kabagabagan”  

d.  Halimbawa: “Amang Banal”–Isang “Panginoon sa langit”–Ang “mabuting Ama”  
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e.  Tagapagbigay: Ang  “Ama ng mga ilaw”–Ang “Ama ng mga Espiritu”–Ang “bukal ng buhay na 
tubig”–Ang “Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob”–Ang “Diyos ng lahat ng kaginhawahan”–Ang “Diyos 
ng kaligtasan”–”Diyos ating Kalakasan”– Ang “Diyos na nagbibigay ng pagtitiyaga at  
encouragement”– ”Siya na bumuhay kay Jesus sa mga patay”–Ang “na nag-aalis ng iyong 
kasalanan”–”Ating Tagapagligtas”–Ang “kalakasan ng aking puso”  

f.  Hukom: Ang “Hukom sa buong kalupaan”–Ang “PANGINOON na nag-aalis ng latay”–“Ating 
Hukom”–Ang “mabuting hukom”  

g.  Pinuno: “Aking ilaw”–Isang “guro”  
h.  Mangingibig: “Iyong Asawa”-Ang “nabubuhay na Ama”-“iyong Tagapagligtas”-Ang “Siya na 

dumidinig ng mga panalangin”-Ang “Siya na tinutupad ang Kanyang mga pangako at kabutihan”-
Ang “mahabagin at mapagbiyayang Diyos”  

i.  Tagalikha/gawa at Tagapagbigay: Ang “tagapagayos ng ubasan”–”Siya na kayang kasaganain tayo 
na higit sa ating hinihingi o iniisip”–Ang “Ama ng mga kaawaan”–Ang “Diyos ng kapatawaran”–Ang 
“Diyos ng aking kalakasan”–”Diyos ating ama”–”Diyos ang ama”–”Siya na nagbibigay” – Ang 
“PANGINOON na magbibigay”–Ang “PANGINOON na nagpapabanal sa iyo”–Isang “kalakasan”  

j.  Tagapagpatibay at Tagapagbigay: Ang “kaluwalhatian ng Israel”–”Diyos na aking bato”–Ang “Diyos 
ng pag-asa”–Ang “Diyos ng pag-ibig at kapayapaan”–Ang “Diyos ng mga espiritu ng lahat ng 
katawan”–Ang “Diyos na nakakikita”–Ang “katulong ng mga ulila”–“Siya na umaaliw sa iyo”– 
”Siyang banal sa iyong kalagitnaan”–Ang “PANGINOON aking watawat”– Ang “PANGINOON ang 
aking bato”–Ang “PANGINOON nagpapagaling sa iyo”–”Aking kumpiyansa (confidence)”–”Aking 
tulong”–”Aking pag-asa”– “Aking suporta”–“Ating tahanan”–Ang “bato kung saan ako 
nanganganlong”– Ang “bato na aking kalakasan”–Ang “Bato ng ating kaligtasan”–Isang “kanlungan 
sa init”–Ang “kalakasan ng aking kaligtasan”–Ang “tagapagbigay (sustainer) ng aking kaluluwa”  

 

Seksiyon 4 
Ang Diyos Anak (Christology)  
 
Kabanata 5, Seksiyon 4  

1. Siya ay buhay na bago naging tao.  
2. Ang Mesias ay Diyos at tao.  
3. Wala Siyang kasalanan.  
4. Ang Mesias ay Diyos (9:6) na ipinanganak ng isang birhen (7:14) galling sa angkan ni Jesse (11:1) na 

ang kaanyuan ay hindi naman ganoon kagandahan.  
5. a.  Naging sumpa para sa atin (bilang kapalit)  

b.  Sinagip tayo (binayaran ang kasalanan)  
c.  Ipinagkasundo tayo sa Diyos  
d.  Binigyan Niya ng kasiyahan ang katuwiran at katarungan ng Ama.  

6. a.  Siya ay talagang namatay, hindi lang natutulog na nasa coma. Siya ay inilagay din sa libingan kung 
 saan may mga guardiyang nagbabantay sa labas  
b.  Ang pambalot sa Kanyang katawan ay halos hindi nabago na ibig sabihin ay umalis lang ito.  
c.  Maraming nakakita sa pagkabuhay na muli ni Cristo.  
d.  Ang pagkabuhay na mag-uli ay mahalagang bahagi ng ebanghelyo.  

7. Siya ay umakyat at umupo sa kanang kamay ng Ama.  
8. a.  Mga gawa ng Tagapamagitan (Intercessor)  

b.  Mga gawa ng Tagapagtanggol (defense attorney)  
c.  Mga gawa ng Tagapamagitan  
d.  Ating dakilang saserdote  

9. Ang ulo o pinuno  
10. Siyang mabuti (Juan 10:11), isang dakila (Hebreo 13:20) at ang pinuno (1 Pedro 5:4)  
11. a.  Ang Kanyang pagkabuhay noon pa mang una (Pre-Existence): Ang “Una at ang Huli”–Ang “Ang 

Sumulat at Taga-sakdal ng ating Pananampalataya”– Ang “Sumulat ng ating kaligtasan”–Ang 
“Simula at ang Katapusan”–Ang “pinagpala at nag-iisang mataas sa lahat”–Ang “Walang Hanggang 
Ama”– Ang “Buhay na walang hanggan”–Ang “Una at Huli”–Ang “Unang ipinanganak sa lahat ng 
nilikha”–”Iyong Manlilikha”  

b.  Ang Pagiisa ng Diyos-Tao: Ang “Simula ng paglikha ng Diyos”–Ang “Sanga ng PANGINOON”–Ang 
“Cristo ng Diyos” – Ang Eksaktong Kapahayagan ng Kanyang kalikasan (nature)” – Ang “imahe ng 
hindi nakikitang Diyos” – “Immanuel” –”Immanuel”– Isang “lalaki mula sa langit”–
”Makapangyarihang Diyos”–”Kaisa ng Ama”–Ang “nagiisang Diyos ating tagapagligtas”–”Ating 
Diyos at Tagapagligtas”–Ang “kaningningan ng Kanyang kaluwalhatian”– Ang “Anak ng Buhay na 
Diyos”–Ang “Anak ng Kataas-taasang Diyos”  
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c.  Kanyang Kasakdalan: Ang “Amen”–Ang “Isang Banal at Makatuwiran”– Ang “Banal ng Diyos”–Ang 
“hindi mailarawang Regalo”–”Panginoon ng kaluwalhatian”–”Panginoon”–”Ating maluwalhating 
Panginoon”–Ang “Makatuwirang Huwes”–Ang “Siyang Makatuwiran”–Ang “Anak ng Diyos”– Ang 
“totoong Tinapay”–Ang “totoong Ilaw”–Ang “totoong Ubas”–Ang “Katotohanan”–Ang Siya na naging 
katuwiran, sanhi ng pagpapabanal, at kaligtasan para sa atin”–Ang “Salita ng Diyos”  

d.  Kanyang Kapanganakan at Buhay: Ang “Tinapay ng Buhay”–Ang “piling bato, isang matibay na 
haligi”–”Matapat at Totoo”–Ang “matapat at totoong Tagapatotoo (witness)”–Ang “Kaluwalhatian ng 
Israel”–”Ang Kanyang Bugtong na Anak”–Ang “banal na Alipin”–”Si Jesus na Nazareno”–Ang 
“huling Adan”–Ang “Siyang Nabubuhay”–Isang “lalaki na pinatunayan s inyo ng Diyos”–Isang “lalaki 
ng kapighatian”–Isang “Nazareno”–Ang “anak ni David”–Ang “nag-iisang galing sa Ama”–Ang “ugat 
ni David”–Ang “Testimonya na ipinahayag sa tamang panahon”  

e.  Kanyang Kamatayan: Ang “mabangong Samyo”–”Siya na nagmamahal sa atin at nagpalaya sa atin 
sa ating mga kasalanan”–Ang “Sungay ng kaligtasan”–Ang “Tupa ng Diyos”–”Ating Paskuwa 
(Passover)”–Isang “kabayaran para sa lahat”  

f.  Kanyang Pagkabuhay na muli: Ang “matapat na Patotoo”–Ang “Panganay sa mgapatay”–Ang 
“Unang bunga ng mga natutulog”–Ang “Pagkabuhay na muli at ang Buhay”  

g.  Ang Kanyang Pag-akyat (Ascension) at Sesyon (Session): “Tagapagtanggol”– Ang “Diyos sa buong 
kalupaan”–Ang “Diyos ng lahat”–Ang “mabuting Pastol”– Ang “dakilang Saserdote”–”Tagapagmana 
ng lahat ng bagay”  

h.  Kanyang Ministeryo: Ang “Isang Pinili (Anointed One)”–Ang “Apostol”– Ang “tinapay ng Diyos”–Ang 
“ikakasal na lalaki”–Ang “maningning na umagang bituin”–Ang “Pinunong Pastol”–”Cristo Jesus 
aking Panginoon”– ”Cristo Jesus aking pag-asa”–Ang “Pinuno ng mga hukbo”–Ang “konsolasyon 
ng Israel”–Isang “kasunduan sa mga tao”–Ang “Pintuan”– Ang “walang hanggang Bato”–Isang 
“Kaibigan ng mga taga-kolekta ng buwis at ng mga makasalanan”–Ang “dakilang Ilaw”–Ang 
“dakilang Pastol”– Ang “Garantiya ng higit na mabuing kasunduan”–Ang “Tagabantay ng inyong 
mga kaluluwa”–Ang “Ulo”–”Siya na darating upang mamuno sa mga Hentil”– ”Siya na 
nagpapabanal”–”Siya ng nagsusuri ng mga isipan at mga puso”– ”Ulo ng katawan”–“Ulo ng 
Iglesia”–”Ulo sa lahat ng pamumuno at kapangyarihan”–“Dakilang Saserdote”–Ang “Pag-asa ng 
Israel”–”Huwes ng mga buhay at mga patay”–”HARI NG MGA HARI”–”Hati ng mga bansa”– Ang 
“Buhay”–Isang “nagbibigay-buhay na Espiritu”–Isang “Maliwanag na rebelasyon sa mga Hentil”–
Ang “Ilaw ng buhay”–Ang “Ilaw ng mga tao”– Ang “Ilaw ng buong mundo”–Ang “Buhay na Bato”–
”Panginoon”–”Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo”–”PANGINOO NG 
MGAPANGINOON”– ”Panginoon ng kapayapaan”–“Panginoon ng tag-ani”–”Panginoon ng 
Sabbath”–Ang “PANGINOON ating Katuwiran”–Ang “Tagapamagitan ng Bagong Kasunduan”–
Isang “Mahabagin at Matapat na Mataas na Pari”– Ang “Mensahero ng kasunduan”–Ang 
“Messias”–Ang “Tala sa Umaga”– ”Ating Buhay”–”Ating Panginoon”–”Ating nag-iisang Master at 
Panginoon”– ”Ating Kapayapaan”–”Ating Tagapagligtas”–Ang “Manggagamot”–”Prinsipe at 
Tagapagligtas”–Ang “Prinsipe ng buhay” Ang “Prinsipe ng Kapayapaan”– Ang “Prinsipe ng mga 
prinsipe”–Ang “Propeta”–Ang “Kabayaran sa ating mga kasalanan”–Ang “Tagapaglinis”–Ang 
“tagapamuno ng mga Hari sa mundo”–Ang “Tagapagligtas ng sanlibutan”–Ang “Pastol”–Ang “Pastol 
ng iyong kaluluwa”–”Isang babala para sa mga tao”–Ang “Pinanggagalingan ng walang hanggang 
kaligtasan”–Ang “katatagan ng iyong panahon”–Isang “bato”–Ang “bato na tinanggihan ng mga 
tagapagtayo”–”Guro”–Isang “subok na bato”–Ang “Daan””–Isang “saganang kaligtasan”–
”Karunungan”–Ang Isa “na para sa atin ay naging isang karunungang mula sa Diyos”–Isang 
“patotoo sa mga tao”–”Kahangan-hangan Tagapayo”–Ang “Salita”–Ang “Salita ng buhay”–”Iyong 
asawa”–”Iyong Tagapagligtas”–”Iyong Kaligtasan”  

 

Seksiyon 5 
Ang Dios Espiritu Santo (Pneumatolohiya)  
 
Kabanata 5, Seksiyon 5  

1.  Isip (karunungan), pakiramdam at pagpapasiya  
 a.  Mayroon siyang katalinuhan.  
 b.  Mayroon siyang pakiramdam.  
 c.  Mayroon siyang pagpapasiya.  
2.  a.  Mayroon Siyang papel sa paglikha ng sangkatauhan.  
 b.  Mayroon Siyang papel sa pagpapahayag sa sangkatauhan.  
 c.  Mayroon Siyang papel sa ating pagkaunawa.  
 d.  Mayroon Siyang papel sa paggabay ng Kasulatan.  
 e.  Mayroon Siyang papel sa mga milagro.  
 f.  Mayroon Siyang papel sa birheng kapanganakan ni Jesu-Cristo.  
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 g.  Hinahatulan (convicts) Niya ang mundo ng kasalanan.  
 h.  Isinasagawa Niya ng bagong kapanganakan (new birth) kapag ang tao ay naligtas.  
 i.  Siya ang nagbabautismo sa Mananampalataya.  
 j.  Siya ang nagtatatak sa atin.  
 k.  Mananahan siya sa mga mananampalataya.  
 l.  Pupuspusin Niya ang mga mananampalataya.  
 m.  Siya ay mahalaga sa panalangin.  
 n.  Binibigyan niya tayo ng katiyakan.  
 o.  Namamagitan siya para sa atin.  
 p.  Binibigyan Niya tayo ng mga kaloob.  
 q.  Tinuturan Niya tayo.  
 r.  Nagbibigay Siya ng bunga sa pamamagitan natin.  
 s.  Nagbibigay Siya ng kagalakan sa atin.  
 t.  Nagdadala Siya ng pag-ibig at pag-asa sa Mananampalataya.  
 u.  Nagdadala Siya ng katuwiran, kapayapaan at kagalakan.  
 v.  Nagbibigay Siya ng kapangyarihan para magkaroon ng pag-asa.  
 w.  Pinababanal Niya ang mga Gawain.  
 x.  Itinatayo Niya ang samahan sa pag-itan ng mananampalataya.  
3.  a.  Kaniyang Tungkulin: “Isang Tulong”-Ang “Kaloob”-Ang “Katulong”- Ang “garantiya”-”Pangako”-Ang 

“Espiritu ng pag-ampon”- Ang “Espiritu ni Cristo”-Ang “Espiritu ng Payo at lakas”-Ang “Espiritu ng 
Pananampalataya”-Ang “Espiritu ng biyaya at pagdaing”-Ang Espiritu ng Kaniyang Anak”-Ang 
“Espiritu ng Paghatol”-Ang “Espiritu ng katarungan”-Ang “Espiritu ng Katarungan”- Ang “Espiritu ng 
Kaalaman at takot sa Panginoon”-Ang “Espiritu ng buhay”-Ang “Espiritu ng Panginoon”-Ang 
“Espiritu ng katotohanan”- Ang “Espiritu ng Karunungan at pang-unawa”- Ang “Espiritu ng 
karunungan at pahayag”- Ang “Tinig ng Makapangyarihan”-Ang Tinig ng Panginoon”  

b.  Kaniyang Pagkatao: Ang “Hininga ng Makapangyarihan”-Ang “Espiritu ng Paghatol at Pagliliyab”-
Ang “Espiritu ng kaluwalhatian”- Ang “Espiritu ng Diyos”-“Banal na Espiritu”-Ang “Espiritu ng 
kabanalan”-Ang “Espiritu ng Diyos”-Ang “Espiritu ng Buhay na Diyos”-Ang “Espiritu ng Panginoong 
Diyos”  

 

Kabanata 6  
 

Seksiyon 1 
Ang Paglikha (Cosmology)  
 
Kabanata 6, Seksiyon 1  

1.  Diyos  
2.  Naghsalita Siya at nalikha ang mga bagay na nakiita mula sa mga di nakikita.  
3.  Ilaw at kadiliman-Mga bersikulo 3-5  
 Isang kalawakan-Mga bersikulo 6-8  
 Tuyong Lupa at mga dagat-Mga bersikulo 9-10  
 Pananim-Bersikulo11-13  
 Araw, Buwan, Mga Bituin-Mga Bersikulo14-18  
 Mga nilalang sa dagat, Mga ibon-Bersikulo 19-23  
 Mga hayop, Tao-Mga Bersikulo 24-31  
4.  Bagong Langit at lupa  

 

Seksiyon 2 
Ang Mga Anghel (Angelology)  
 
Kabanata 6, Seksiyon 2  

1. a.  Talino  
b.  Damdamin  
c. Kakayahan pumili  

2. Oo  
3. Mas mababa  
4. Ang Panginoon  
5. Hindi  
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6. Oo  
7. Miguel  
8. Kerubin  
9. Maglingkod sa Mananampalataya  

10. Ang pinuno ng mga anghel na kumalaban sa Diyos.  
11. Ang Lawa ng Apoy  
12. Sariling kagustuhan na pumiling lumaban at maghamon sa Diyos.  
13. Ang sumasalungat sa Diyos  
14. Manunuligsa  
15. Siya ay tuso at mapanlinglang  
16. Nagbabalat-kayo  
17. Bumubulag sa kaisipan ng mga di-mananmpalataya. (sila na walang pananampalataya)  
18. Mga Demonyo at maruruming espiritu  
19. Ang mensaheng dala tungkol kay Hesuskristo.  
20. Laban sa puwersa ni Satanas.  

 

Seksiyon 3 
Ang Tao (Anthropology)  
 
Kabanata 6, Seksiyon 3  

1. Diyos  
2. Buhay na kaluluwa (tao)  
3. Hindi maganda sa lalaki na nag-iisa.  
4. Pangangatuwiran  
5. Huwag kakain ng bunga mula sa “Puno ng Pagkakakilala ng mabuti at masama”  
6. Kamatayan  
7. Nagtago sila sa Diyos sa halip na harapin Siya (3:8,10). Sila ay nahihiya sa kanilang kahubaran. (3:10). 

Sinisi nila ang iba sa kanilang ginawa.(3:12-13). Lumabas ang pag-away (3:14-15). Magkakaroon ng 
hirap sa panganganak ang babae (3:16). Pagtatrabaho ay kinakailangan ng isang tao para kumain. 
(3:17-19).  

8. a.  Katawan at kaluluwa  
b.  Ang spirit ng tao  
c.  Ang puso  
d.  Ang konsensya  
e.  Ang isipan  
f.  Ang laman  
g. Ang likas na kasalanan mula kay Adan  
h.  Ang kagustuhan  

 

Seksiyon 4 
Ang Pang-Anghel na Laban  
 

Kabanata 6, Seksiyon 4  
1. Sariling-kagustuhan  
2. Siya ay bantay sa trono ng Diyos.  
3. Para sa Diyablo at mga anghel.  
4. Pagkatapos ng 1000 taon paghahari ni Hesukristo.  
5. Siya ang nahatulan.  
6. Siya ay umapela sa sentensiya.  
7. Ito ay nangyari bago pa si Adan at Eba.  
8. Mayroon tayong bagay na magagawa sa apela ni Satanas.  
9. Isuot ang buong baluti ng Diyos.  
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Kabanata 7  
 

Seksiyon 1 
Ang Kapahayagan: Ang Biblia (Bibliology)  
 
Kabanata 7, Seksiyon 1  

1. Ang Kaniyang mga di nakikitang katangian  
2. Hayaan ang isang bagay na malaman  
3. Pag-uudyok ng Diyos sa mga tao na isulat ang Kaniyang pahayag sa Sarili  
4. Ating kapangyarihan  
5. Ating gabay  
6. Ang Bibliya o Kanon ng Kasulatan  
7. Ang katotohanan  
8. Walang tiyak na sagot na nahanap dito.  

 

Seksiyon 2 
Ang Suliranin: Kasalanan (Hamartiology)  
 
Kabanata 7, Seksiyon 2  

1. Isang pagsuway sa batas ng Diyos  
2. Paghatol sa lahat ng tao, dahil ang kaniyang kasalanan ay ipinasa sa kaniyang mga supling  
3. Sa ating laman  
4. Mga gawa ng laman  
5. Mga kasalanang gawi ng isipan  
6. Mga Kasalanan ng dila  
7. Hayag na kasalanan  
8. a. Immoralidad–Pangkaisipan at hayagan  

b.  Walang kabanalan–hayagan  
c.  Sensuwalidad–Pangkaisipan at hayagan  
d.  Idolatriya–Pangkaisipan at hayagan  
e.  Panggagaway–Pangkaisipan at hayagan  
f.  Mga hidwaan-Pangkaisipan  
g.  Pagtatalo-talo-Pangdila  
h.  Paninibugho-Pangkaisipan  
i. Mga simbuyo ng galit-Pangkaisipan at pangdila  
j.  Pag-aaway-away-Pangkaisipan  
k.  Hidwaan-Pangkaisipan, Pangdila, hayagan  
l.  Pagkakampi-kampi-Pangkaisipan  
m.  Pang-iinggit-Pangkaisiapn  
n.  Paglalasing-Hayagan  
o.  Walang taros na kasiyahan-Hayagan  

 

Seksiyon 3 
Ang Kalutasan: Kaligtasan (Soteriology)  
 
Kabanata 7, Seksiyon 3  

1. Pananalig kay Jesu-Cristo  
2. Na Siya ay Diyos na nagkatawang-tao; na namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing at nabuhay 

sa ikatlong araw.  
3. Maligtas at dumating sa lubos na pagkaunawa ng katotohanan; magsisi at hindi mapahamak.  
4. Sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya (kay Hesukristo)  
5. Pananampalataya ay pagtitiwala, at ang merito ay nasa layon ng pananampalataya.  
6. Pagbabago ng isipan na tinawag na pagsisisi.  
7. Pananampalataya kay Kristo ang nagpapapbanal sa atin; ang mga gawa ng kautusan ay hindi.  
8. Ang Banal na Espiritu  
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9. Dahil ang ating mga kasalanan ay binayaran na, sa gayon tayo ay natubos na.  
10. Ang pagtanggi sa mensahe ng Banal na Espiritu na si Hesus ang Mesias. Bagamat ang tao ay may 

posibilidad na magsisi kahit na anong oras bago siya mamatay, ang kasalanan ang nagsasama ng 
kamatayan habang tinatanggihan si Hesukristo bilang tagapagligtas.  

 

Seksiyon 4 
Ang Kasiguruhan: Ang Mga Pangako ng Diyos  
 
Kabanata 7, Seksiyon 4  

1. Oo  
2. Ang Kaniyang paunang kaalaman  
3. Na walang sinomang makapagaalis sa Kaniya or sa Kaniyang Ama.  
4. Hindi  
5. Hindi  
6. Oo, Iniligtas Niya tayo noong tayo ay mga kaaway pa Niya na siyang pinakamalaking pagpapakita ng 

Kaniyang pag-ibig.  
7. Hindi  
8. Paghatol  
9. Wala  

10. Hindi  
11. Inampon na anak  

 

Seksiyon 5 
Ang Hinaharap: Hula (Eschatology)  
 
Kabanata 7, Seksiyon 5  

1. Ang pagkasaserdote at mga pagbabago ng batas  
2. Sa himpapawid  
3. Sa isang kisap-mata  
4. Kay Kristo sa tahanan ng Kaniyang Ama  
5. Ang Matinding Paghihirap  
6. Magbabalik Siya at aapak sa Bundok ng mga Olibo.  
7. Sa pagdagit, hindi aapak si Kristo sa lupa kundi dadalhin Niya tayo sa ulap. Sa Kaniyang ikalawang 

pagdating, aapak Siya sa lupa.  
8. Ang halimaw at ang bulaang propeta  
9. Satanas  

10. 1,000 mga taon  
11. Sa Lawa ng Apoy  
12. Sa Lawa ng Apoy  
13. Lilikha ang Diyos ng bagong langit at lupa.  

 

Kabanata 8 
 

Seksiyon 1 
Ang Personal na Pamumuhay Kristiyano (Hodology)  
 
Kabanat 8, Seksiyon 1  

1.  a.  Unang Yugto–Kaligtasan  
b.  Ikalawang Yugto–ang proseso ng paglago  
c.  Ikatlong Yugto–Buhay na Walang Hanggan  

2. Pananampalataya  
3. Espirituwalidad  

a.  Sa loob ng mananamplataya  
b.  Pananampalataya  
c.  Ang Banal na Spirito ay maaaring “mapighati”  
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4. Oo. Dapat ikumpisal ng mananampalataya ng kaniyang (mga) kasalanan.  
5. Kaloob na pangespirituwal  

a.  Pag-ibig  
b.  Sila ay hihinto  
c.  Ipinakikita ng “Pagmamahalan sa bawat isa” si Kristo sa mga di mananampalataya sa mundo. Ang 

kaloob na pang-espirituwal ay magagamit sa paglilingkod sa bawat isa. Tandaan na ang mga 
kaloob na pansamantala ay unang ginamit upang ihayag si Kristo sa mga di mananampalataya sa 
mundo habang ang Iglesiya ay nag-aaral na magmahalan bawat isa  

6. Katuwiran  
7. a.  Pagpapahayag ng mga kasalanan.  

b.  Pagpupuri  
c.  Pasasalamat  
d.  Pananalangin para sa mga banal  
e.  Pananalangin para sa sarili  

8.  Lumago/lumaki/umunlad, sa grasya at kaalaman tungkol kay Hesu Kristo. 
9.  Mahalin ang Diyos at magmahalan sa bawat isa.  

10. Di-matuwid na pagdurusa  
11.  Sa pamamagitan ng disiplina  
12.  Oo  
13.  Sa Espiritu at sa katotohanan  
14.  Humayo at gawin alagad ang lahat ng bansa, bautismuhan sila at turuan sila.  
 

Seksiyon 2 
Ang Nagkakaisang Buhay Kristiyano (Ecclesiology)  
 
Kabanata 8, Seksiyon 2  

1. Pagtuturo sa iba para magturo sa iba.  
2. Sa pamamantayan ng mga salita ni Hesukristo  
3. Magturo  
4. Pakiki-isa sa Diyos at sa bawat isa  
5. a.  Magmahalan bawat isa  

b.  Maging tapat at parangalan ang bawat isa  
c.  Tanggapin ang bawat isa  
d.  Maglingkod sa bawat isa  
e.  Pahalagahan ang iba nang higit kaysa sarili  
f.  Magbatahan bawat isa sa mga pasanin  
g.  Magpalakasan sa bawat isa  
h.  Magpatawaran bawat isa  
i. Maging mabait sa bawat isa  
j.  Maging bukas-loob sa bawat isa  
k.  Magpatibayan sa bawat isa  

6. Ikalat ang liwanag; ang ebanghelyo ni Heuskristo sa lahat ng tao.  
7. Maglingkod sa iba.  
8. Pagkakaisa sa pananampalataya.  
9. Na sila maging isa, tulad ng Niya at ng Ama na iisa.  

 

Kabanata 9  
 

Seksiyon 1-7 
 
Ang mga sagot sa mga seksiyong ito lubos na nag-iiba-iba kaya hindi na namin sila naibigay. Nasanay ka na, 
na gawin mo ito para sa iyong sarili 
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